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Sasi etimologiazaleak esango leukienez,
Berbondo da berbaren ondokoa, ingurukoa,
hur-hurrekoa. Oker dabilz, halanda guztiz be,
horrelan uste dabenak. Berbondo inon ez dago
eta inongoa be ez da. Inon egotekotan edo
inongo izatekotan, Euskal Herrian dago, euskal
herritarra da. Hara, irakurle, gogorik badozu,
joan zaitez lehorra eta itsasoa batzen diran es-
kualdera. Hantxe ikusiko dozuz, berez eta leu-
nez bat eginda, mendi berdexken maldan behe-
rak eta itsasoaren goranzko olatuak. Artean,
lotzaile sendo, hatxetako ilun marroixkak, eta
aldamen-aldamenean, Berbondo bera. Uria ba-
litz, uriosoak behar. Uria bada, izan, Berbondo.
Uri huts-hutsa. Kale, ibilbide eta abarren mul-
tzo bakarrak, edozein modutan be, ezin Ber-
bondorena oso-osorik hartu. Berbondo hori
baino gehiago be bada, urigunetik kanpoko sai-
lak eta zelaiak, basoak eta oihanak ditualako.
Lehen esan dodan legez, herrialde osoa da Ber-
bondo eta bertan nagusi da berba, hitza, berbaz
ulertzen dalako bertako jendea. Ahozko ber-
bak, berba idatziak, berba gozoak, berba gogo-
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rrak, larriak, samurrak, epelak, hotzak, edoze-
langoak… berbaren berbaz bizi da Berbondo,
Urkeriza kapitainak egiaztatu eban moduan.

Horra, Berbondora hain zuzen be, eroan
nahi zaitut, irakurle, Berbondon euki dagizun,
nigaz batera, abagune aproposa berbaren go-
zoaz jabetzeko. Berba bera tresna eta izaera,
gizakiak asmatu dituan zer guztien gainetik,
berezkoen eta gogokoena.

Zatortaz, bada, Berbondora. Hementxe aur-
kituko dozuz, erdi lo erdi esna, zeure barruan
izan dituzun sustraiak. Eurokin egizu berba,
eurok gogoratu eta, egoki baderitxazu, egizu
zeure burua, beste behin, euren tartekoa be.

Berbondon dituzu, besteak beste, Mogel
idazle aitatuak inoizko baten idatzi leikezan
Peru Abarka ospetsuaren zazpigarren autuba-
ren nondik norakoak; Berbondon baita, esku-
eskura, Mogel beraren eskuizkribua, inork se-
kulan be aurkituko ez dauana. Hantxe bertan,
aparteko uharte baten amodioa topatu eta gal-
du egin eban bihotz bakartia. Ezagun-ezagu-
nak, bestalde, Berbondon eta horren inguruan,
Lekeition nahiz Ean, On Karlos erregearen ga-
raiko oroitzapenak edota aspaldiko itsas-jenti-
lenak.

Ezin ostendu, edozelan be, Berbondon bizi
diran norbanakorik ohargarrienak. Pealson kri-
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tiko kritikagaitzak bertan dauka bizimuseoa,
liburuak eta egileak bertara bilduta. Harik hu-
rrera, kalean nabarmenduko dozu Nartziso
izenekoa, bere buruagaz jira eta jira. Horixe
da, izan be, bizitzaren isilpekoa agirian jarri
nahi izan ebana.

Zoaz, alabaino, kaleetan zehar, goranzko bi-
dean. Begien bistan, Berbondoko jauregiak.
Handikienak ete?... baietz esan leiteke. Euren
artean, Urkeriza kapitainarena, harrizko ikurra
eta guzti. Horren atzean, askoz barrurago, ha-
ren lorategia. Giro bada eta ilunabarra badator,
Urkeriza bera etorriko jatzu berbalari, eta ka-
pitain zaharraren historiak entzun bitartean,
menturaz, sumatu ahal izango dozu, zuhaitzen
artean, Unbapa erregearena, zuhaitz bihurtu
eta erroetan lurkide dana.

Galdetu hari, ezari-ezarian, lorategiaren
kontuak. Kontu jakinak eta ezjakinak, egiaz-
koak eta guzurrezkoak, zinezkoak nahiz ale-
giazkoak. Kontuak esan eta berbetan jardun.
Berbondon zagoz. Horra etorri zara eta horre-
tan, izan zaitez jakitun, lagungarri dituzu ber-
takoak. Jaramon egiezu.

Jon Arego





IRAKURZALETASUNAREN 
ARRISKU IKARAGARRIAZ

(1765)1

1 Aurreko  argitalpenaren data eta testu bera. Testua 
ixten dauan Hexirako datak ezin deusku xehetasunik
emon: 1730. uztailaren 23a litzateke.
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Gu, Jusuf Xeribi, Jainko graziaren dohaiz
Otoman Erresuma Santuaren mufti, argien argi
eta aukeratuen artean aukeratuenak garan ho-
neek, honako hau ikusten daben guztiei, ergel-
tasuna eta bedeinkazinoa.

Ikusirik Said Effendi, Otoman Gortearen en-
baxadoreak, Espainia eta Italia artean dan
Frankrom2 izeneko estatu txiki batetik gure
herrira ekarri dauala inprimategiaren3 usaera
kaltegarria eta barrikuntza horri buruz gure
anaia agurgarriengandik aholku hartu eta gero
—besteak beste, Estambul ziutate inperialeko
kadiak eta imanak, eta batez be fakirrak, ho-
rreek diralako urtenenak talentuaren aurkako
gorabeheretan—, Mahomet eta biok bidezko
ikusi dogu inprimategi dalako asmakuntza ho-
ri zigortu, debekatu eta eskomikatzea, jarraian
emoten diran arrazoikaitik:

2 Frantzia, erromatarren menpean.
3 Sartu be, inprimategia 1726. urtean sartu eban Turkian

Said Effendik, aurretiaz herri horren enbaxadorearen idaz-
karia izana eta gero be enbaxadorea bera, Paris uriburuan.
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1. Ideiak azalerazoteko erraztasuna dakar,
modu agirian ekarri be, jakinduria eza ezerez-
tea, jakite bagatasun hori dala erresuma zibili-
zatuen jagoletza eta zaintza.

2. Bada susmoa gainera, Mendebaldetik eka-
rritako liburu horreen artean, baten bat nekaza-
ritza eta arte mekanikoak hobetzeko gaien ingu-
rukoa izan ete daitekean. Lan horreek, kasurako,
denporen joan-etorriekin ekarri leikie, Jainkoak
halakorik zuzentzen ez badau behinik behin,
gure baserritar eta artisauen trebetasun bereizia
eta, horren bitartez, euren gintzan aurreratu eta
aberastasunetan ugaltzea be. Menturaz, egunen
baten goi mailako izpiriturako lerrakera eta guz-
tion onerako kezka agertu daitekez eurongan,
sentimentu horreek guztiak doktrina santuaren
aurkakoak dirala, erro-errotik.

3. Hatara be, eskura izango gendukez histo-
ria liburu batzuk. Halakoetan, naturaz gaineko
dan horren aztarnarik ñimiñoena be ez litzate-
ke plazaratuko, eta gauza jakina da naturaz
gaineko horrek gordetzen dauala herria larga-
tasun pozgarri baten. Liburu horreetan, bestal-
de, zuhurtzibagakeria osoz, egitadak zuzen
edo oker epaituko lirateke eta ekitatea eta abe-
rriaganako maitasuna ederretsiko. Gauza ho-
rreek, esan beharrik ez badago be, gure herria-
ren zuzenbidearen aurkakoak dira.
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4. Denporaren igaroaz, egingarri izango li-
tzateke, gizakiak argitu eta hobetzeko atxakia
ustelagaz, filosofo zantar batzuk gurera etor-
tea, herriak egundo be ezagutu behar ez dituan
birtute arriskugarriak erakustera.

5. Jainkoaganako begirunea areagotu eta
modu espantagarrian inprimaturik Harek bere
kautan dana hartzeko dauan izaera, Meca urira
joaten diran erromesen kopurua urrituko litza-
teke, arima guztien salbazinoa galbidean jarri-
ta.

6. Bestelakorik be suertatuko litzateke, duda
izpirik bage, gatx kutsakorrak eta eurok au-
rreikusteko bideak aztergai dituen idazle men-
debaldetarrak irakurri ahala, gatx izurria bera
gugandik uxatuko gendukealako. Hori, argi
dago, Probidentziaren goi aginduen kontrako
atentatua litzateke.

Arrazoi horreek eta osterantzekoak be tarte-
an dirala, fededunen jasoera moralaren eta eu-
ren arimen onerako, edozein liburu irakurtea
debekatzen deutsegu euroi, betiko kondenazi-
noaren zigorpean. Uste izanik bestalde, dea-
bruaren tentaldia izan daitekeala eta ikasteko
jokera hartu leikiela eurok, debekatu egiten
deutsegu aita nahiz ama guztiei euren seme-
alabei irakurten erakustea. Eta gure manuaren
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urratzerik gertatu ez daiten, beren beregi debe-
katzen dogu pentsamentua bera, zigor berbe-
ren pean; halaber, zinezko fededun guztiei
ezarten deutsegu aparteko betebeharra: esan-
gura zehatz eta argia aditzera emon leikean lau
perpaus jarraitu ahoskatzeko gai dana gure ofi-
zialen aurrean salatu dagien.

Berebat agintzen dogu alkarrizketa guztiak
ezer be esan gura ez daben berbez baliatu dai-
tezan, Otoman Gorteko ohitura zaharraren ara-
bera.

Bereziki izendatzen dogu Bere Maiestatea-
ren medikua4, Ipar mendebaldeko basatzategi
baten jaioa, ziutate inperialean ziriz eta ezku-
tuz sartzeko asmoagaz aurkezten dan zernahi
ideia bertaratzea galarazo dagian; mediku ho-
rrek, dagoaneko, otoman familiaren5 lau nor-
banako txito begiratuak hil ditu eta inork bai-

4 Von Swieten, Vienan bertan erregina enperatrizaren
lehen medikua. Gorroto zituan inokulazioa, filosofia eta
Voltaireren lanak (1700-1772).

5 Karlos Jose Frantzisko, Esteban Frantzisko (1745-
1761) enperadorearen semea; Juana Gabriela Josefina
(1750-1762); Maria Kristina, 1763. urteko azaroaren 22an
jaio eta hil zana eta Maria Isabel Parmakoa, Jose II.a izan-
go zanaren emaztea, hain zuzen be, 1763. urteko azaroa-
ren 27an hil zana, nafarreriak jota.
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no gar gogotsuagoa erakutsi herri honetara ja-
kitate konturik heldu ez dadin. Honen bitartez
be, berorri emoten deutsagu ahalmena, ziutate-
ko atarira idatziz zein ahoz batu daitekean ze-
lanbaiteko ideiaz jabetu eta nire aurrera ekar-
teko, esku eta hankak lotuta eta atxilo, egokien
deritxagun zehapena emon degiogun ideia ho-
rri.

Gure ergeltasunaren jauregian, Muharen al-
diko hilargiaren 7an, Hexirako 1143. urtean.

François-Marie Arouet (Voltaire)





ESCRIBADU GAZTEENTZACO
EUSQUERAZCO INSTRUZIÑOIAC,
MOGELEN ERARA MOLDATUAC
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DIALOGO SEPTIMO*
(ZAZPIGARREN AUTUA) 

Entre el culto casero Peru, el barbero Maisu
Juan y el iracurlante y cultiparlo escribano
Martin, con la intervención de un navarro y un
vasco de allende la frontera. 

Peru baserritar jakintsua, Maisu Juan bar-
berua eta Martin eskribau irakurlante eta es-
kolauagaz, nafar eta mugaz haraindiko eus-
kaldun banak be parte hartuta.

(En el pórtico de la casa de Peru. Están
Peru y Maisu Juan hablando y se acerca un
joven caballero) 

* Esan beharrik ez badago be, irakurle, jakizu lerrotxo
honeek Mogelek berak ez zituala sekula be idatzi. Idazle-
tza, ostera, autuaren sasoian eskribau barria eta egun za-
hartxoagoa dan testuaren izenpetzaileari leporatu deikeo-
zu, huts egiteko arriskurik bage. Gura leuke honelan es-
kribau zaharrak barriari emon Mogel idazle handiaren
notizia, besterik ez bada be. Jakina, haren esanetan, ba-
kotxa bere zoruak bizi dau.
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(Peruren etxe atarian. Peru eta Maisu
Juan jardunean dagoz. Zaldun gazte bat hu-
rreratzen jake)

Esk. Egunon dagizuela! 
P. eta M.J. Bai zuri bere, adiskidea! 
Esk. Ezagututen al dozue Peru Landetako,

baserritar eta nekezalea, inguru honeetan bizi
dana? 

P. Ezagutu ezeze, bizi be beragaz egiten
dogu. Ni neu nozu Peru, adiskidea, eta nire al-
boko hau, Maisu Juan, nigaz batera hainbat le-
kutan ibilitakoa dozu. Zu, ostera, nor zaitugu
edo zerk ekarria zatoz gugana? 

Esk. Hara, Peru jauna, niri Martin esaten
deuste, Martin Arriolakoa hain zuzen be, eta
oraintxe etorri naz Madriletik, errege eskribau
egin barria. Euskalduna naz, Bilbao aldekoa
eta nire ofizioko zereginetan ezertan baino au-
rrerago, zure barri, edo hobeto esanda, “zuen”
barri euki dot. 

P. Gure barri? 
Esk. Bai, Peru jauna, zuen aitabitxi Mogelek

liburutxo bat opari eutsan nire aita zanari.
Aita, euskaltzale eta herrizalea neban eta
zuenganako bidea erakutsi eustan. Zu, Peru
jauna, euskal gauzetan, antza danez, katedrati-
ko zaitugu, eta zu barriz, Maisu Juan, haren
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bestekotzat zaitue askok Bilbao uri handian.
Horrexegaitik natortzue, jaunak, euskaldunen
artean neure ofizioan jardun aurretik, zuekan-
dik gauzak ikasi guran. 

P. Gugana, beraz, zu lako eskribau irakur-
lante eta eskolau bat? 

Esk. Zuekana, bai, Madrilen Lege Eskola
handietan ibilitako hau, hantxe bertan berein
arau, kanon eta agindu ikasita, baina nire egu-
neroko bizitzan behar dodan zimentu harria,
gure foruena, ahaztu eta alboratuta. 

P. Foruena dinozu; foruak, horraitino, gu-
gandik ikasi gura dozuz? 

Esk. Foruak bai, baina euskeraz. Antxinakoa
da dotrina, non idatzita dagoan euskeraz idatzi
zirala lehendabizikoz Bizkaiko Foruak. Ho-
rren aztarnarik aurkitu ezin eta zuekana nator. 

P. Etorri zaitez, beraz. Egin daigun kontu eta
zure liburuak erakutsi ez deutsuezan zertzela-
dak eta idorokuneak izango dozuz laster esku-
ra, bizkaitarron aspaldiko ekanduetan oinarri-
tuak.

(Pasan al interior del caserío de Peru. No
hay nadie en ese momento. Toman asiento
alrededor de la mesa) 

(Peruren baserrian sartzen dira. Ez dago
inor. Mahai inguruan jezarten dira)
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Esk. Galdera bat egingo neuskizue, zilegi
baderitxazue, hasi baino lehenago. Lege Esko-
la horreetan behin eta barriro erakutsi izan
deuskue legegizon sona handiko eta txito
zuhurrak gizonen artean bardintasunik ez da-
goala. Batzuk handi eta handikiak, eskubide
oso dabenak, eta beste batzuk ezerezak, izate-
bagakoak diranak. Horrelakorik gertatzen al
da Bizkaian be? 

P. Zagoz ixilik. Bizkaitarra zaran aldetik,
eginda daukazu hidalgia, ez baina eskribau,
handiki edo indartsu zaranetik. 

Esk. Eta gobernurako ahalmenik badauke
bizkaitarrak, beste barik? 

P. Adiskidea, ni neu izan naz behin baino
gehiagotan neure herriko Buru edo Piel eta
darda gainean erabili daroadaz ardao saltzaile-
ak belutu edo ondo gautu artean daukeezanean
ate barruan nekezaleak, edo ate idegiaz ardaoa
saltzen badabe debekatuta dagoan orduan. 

Esk. Ondo dinozu, Peru jauna, baina esai-
dazu, horrelakoetan ibilteko aziendarik bado-
zu? 

P. Beste bizkaitar askoren legez, ni naz hiru
etxaguntzen jaube eta burua larregi urratu
baga, badaukat zer jan eta zegaz jantzi. 

Esk. Horrenbeste etxe eukiteak ez al deutsu
buruko minik emoten? 



27

P. Ezertarako be ez. Hara, eskribau adiski-
dea, nire etxaguntza Landeta da eta ezta, gizo-
naldi dakigunean, etxe honetara ezkondu mu-
til arrotz edo beste etxetakorik: belaunik be-
laun gizon etxeko semeetatik heldu da nigana;
hagaitik aldatu ezta niganaino neure izenondo-
kotzat etxe honen izena; halan derist Peru Lan-
detakoa. 

Esk. Orduan, seme-alaben artean etxaguntza
banatzeko orduan, arazorik ez Bizkaiko fo-
ruan? 

P. Arazoak arazo, arazo beti. Bizkaiko elei-
zate baten bizi eta Bizkaiko foruak emoten
deust eskubidea aututeko seme-alaben artean
gura dodana neure oinordekotzat. Guztiak bar-
din dirala, autuko dot seme-alaben artean lehe-
nen jaioa. Eurak buru dongakoak balira, autu-
ko neuke nire alaba nagusia. Ezta ondo gura-
soak lotuta eukitea euren eskuak. Seme
nagusiak baleki eta balezau gura eta ez izango
dala ondasunen jaube, egin lei otuten jakona;
etxeko kaltean dan ezkontzaren bat jaramon
baga gurasoai, edo honeei euren baietz norae-
zekoa eskatuta, negarrez largaten dituala. Bil-
durrik ezpaleuke galduko dabela etxaguntza,
buruko min eta atsekabe asko emon leioe gu-
rasoei; baina honeek daukenean eskubide eta
aukera emoteko gura dabenai seme-alaben ar-
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tean, ekarri eragingo deutsie lotsa eta gordeko
dira dongaro bizi izatetik. Beti da ondo berez
semeren batek eroatea etxea, arrotz eta beste
izaneko bat jaubetu baga. Baina guraso onak,
bat ondo baino hobeto ipintearren, ez dau
ahaztu behar guztien gurasoa dala. Aituko
dozu honebestegaz zer esan gura dodan.

Esk. Harrituta nauka, Peru jauna, zure ikas-
bideak. Non ikasi dozu, adiskidea, neuk ha-
maikatxo urtetan letra eta letradunen artean
ibili eta gaur arte jakin ez dodan hori? 

P. Aspaldiko ekanduak dira gure foruak.
Horreek egunero bizi eta makina bat ikasbide
eder emoten deuste. Letra hilak barik, arau bi-
ziak dodaz horrelakoak. Hortxe dozu bizkaita-
rron benetako forua. Ez ahaztu! 

Esk. Ez dot hori neure bizitzako egunetan
ahaztuko. Baina, Peru jauna, esaidazu mese-
dez, gure foruetan horren ergel eta ezgauza na-
zan honi: ba al dago bestelakorik gure forue-
tan? 

P. Orain arte esandakoaz, Martin eskribau
barri, ez dago gure forua agortuta. Ezta hurrik
emon bere. Aitu, adiskidea, Maisu Juanen aho-
tik, gizonen artean izaten diran eztabaidak ze-
lan konpontzen dituan gure legeak. 

Esk. Entzun dagigun, bada. Nondik hasiko
zara? 
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M.J. Lehenengoa dogu kereila; ondoren da-
tor informazinoia; ostean datoz alguazila eta
eskribaua; azkenean prozesotzarrak egin eta
kostuak ezarri, preso be sartu leikeela prozeso
galtzailea. 

Esk. Eta prozesotzar hori, zelangoa da? 
M.J. Legez behar dan modukoa. Testigu le-

geko eta abonauakaz eta probantza osoa
emonda. 

Esk. Ondorerik izango dau horrek, ezta? 
M.J. Jakina. Laster datoz paperak baltzitutea

eta paguak, idiak korteetatik atera eta salduten
dabezala euren pagurako, arrantza baten isten
dituela idi jaubeak. 

Esk. Ez neuke neuk, bada, horrelakorik egin
gura. 

P. Adiskidea, gatx eta zaila izaten da horre-
lako zereginetan errukitsu izatea. Legeak lege,
zuzenbidea euki behar dozu beti gogoan. 

Esk. Holan egiteko asmoa daukat.

(Se acercan a la casa de Peru, dos perso-
najes que Peru, saliendo al pórtico, saluda e
invita a pasar. Pasan y se sientan) 

(Peruren baserrira gerturatzen dira la-
gun bi. Peruk, atarira urtenda, oles egiten
deutsie. Barrura joateko deitu eta jezarten
dira) 
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P. Eguerdi on, adiskideak. 
X. Baita zuei ere, Peru jauna eta besteok. Al-

dameneko herrian gara eta ibilalditxo bat egi-
teko gogoa etorri zaigu. Horrela, bide batez
gure aspaldiko Peru agurtu eta hitz aspertu
batzuk berarekin izateko aukera onean egongo
ginakealakoan gentozen. 

P. Izan zaiteze ondo etorriak, adiskideak.
Era-erara zatoze, gure artean daukagulako
erantzun eske eskribau euskaldun eta gazte
bat, foruak euskeraz zelan eta nondik diran ja-
kin gura leukeana. 

Esk. Peru jauna, euskeraz zabilzala aitu eta
entzuten dot. Zelango euskaldunak dira gure
mahaikide barriak? 

P. Euskaldun-euskaldunak, gu lakoxeak.
Bata nafarra eta bestea iparraldekoa. Lehenari
Xabier dinotse eta bigarrenari Manex. 

Esk. Galdetu egiezu, bada, ea euren herrial-
deetan foruak diran eta zelangoak. 

P. Eurek ulertu egin deutsue eta erantzuna
berehalakoan izango dozu. 

X. Nafarroan foru handiak ditugu. Bizi-bizi-
rik diraute bertze aldetik gure euskarazko hi-
tzak ere. Horretara jarrita gure foruen petxuak
dituzu hauek, opilarinzada eta azaguerrikoa
eta foruetan bertan belenak, langak, keletak
eta mugak.
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P. Bizkaian be abeurreak eta bidigazak eza-
gutzen doguz. 

M. Orobat Iparraldean. Bizkaian bada fo-
ruan “urde urdaondo et azia etondo”, Oihe-
nart idazle handiak bildu zituen hunelakoak:
“herrik bere lege, etxek bere aztura” eta abar.
Ezkontza eta eskontsaria ere Jusef Egiategi fi-
losofo euskaldunak papereratu zituen, hitz
eder hauekin: “Hogei urthez aita-amek haren
dotiaren biltzeko beharraz pairatü diradianian
sühiak dü lehen urthian agoreraziten osorik
ere etxia thipiltzen ta eskelegoa haur jingeier
adelatzen. O! andere ejerra izkontzeko botoek
merexi ziena senhar halakoa ta 
etzatekina hobe konbentian egoitia”. 

Esk. Mira-mira eginda nago jaunak, zuek
erakutsi deustazuezan foruen zertzeladakaz.
Euskal Foruak izango dodaz hemendik aurrera
neure zereginetan gidari eta zuzentzaile. Agur
eta eskerrik asko, adiskideak!

(Se aleja de la casa el joven escribano. Si-
gue la conversación en el pórtico de la casa
de Peru entre éste, Maisu Juan, el navarro y
el vasco de allende los Pirineos) 

(Eskribau barria urruntzen da. Peruren
baserri atarian, jarduna aurrera doa Peru,
Maisu Juan, nafartar eta iparraldekoaren
artean)





ESKUIZKRIBU BATEN 
SOTADANTZA
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Markinan jaio nintzan, edo hobeto esanda,
jaio ginan nire anaia bikia eta biok, dirala be-
rrehun urte, hamazortzigarren mendeak bere
argiak itzali eta hemeretzigarrena hastear ego-
ala. 

Juan Antonio Mogel parroko jaun eibartarra
eta euskal idazlea izan genduan aita eta gure
eskuizkribuaren bi aleak amaitu zituan gau
berberean, bere atean jo eben bi euskaldun
frantses apaizak, haren babesera etorrita, eleiz
eginkizunak baztertzen zituan iraultza baten
espantu eta gehikerietatik igeska.

Ideien erresumatik paper idatziaren erreali-
tatera igaro baizen laster, kokaturik gelditu gi-
nan, Mogelen erabagiz, haren Bibliotekako
apal zabaletan, bestelako euskarazko liburue-
kin batera. Honeek, gitxi izanda be, garai ha-
retan aurkitu leikiezan ugarienetarikoak ziran,
geroxeago jakin ahal izan genduan legez.

Biblioteka haretan, zernahi gisaz be, egoera
berezi baten jabe ginan nire neba eta biok, al-
derdi batetik euskarazko liburuetan ohiko zi-
ran erlijino gaietatik aldendu eta, bestetik, Mo-
gelen esku eta lumatik zuzenean gentozan es-
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kuizkribuak ginalako. Bi arrazoi horreek, ala-
baino, berehalakoan jarri ginduezan jakinmin
askoren helburuan, eta zeresanik ez, Mogelen
ezagun batzuen eskuetan be.

Azken horreen artean nabarmen gailentzen
zan Aulestiko bereterra, Klaudio Langaretxe-
koa, euskal gaietan aditu eta jakintsua, eta
Ziortzako Kolegiataren abatordea. Mogelen
etxean egiten zituan egotaldi luzeetan, haren
eskuak behin eta barriro etorten ziran gure biz-
karren narruetara, eta begiak, antiparretan
jantzita, jakingura handiz berresten eben gure
orrialdeen edukiagazko grina. Harek sarri-sa-
rri esan eta aholkatu eutsan Mogeli gure testua
argitara emotea. Beste horrenbeste bider ihar-
detsi eutsan honek irmo eta fermuki, keinu go-
torrak eginaz eta ezetzik borobilenak emonaz,
gure aitak uste ebalako euskaldun arrunt zein
jakintsuen harrera abegikorra ez gendukeala
lortuko.

Egun hareetan, gainera, Markina uria jende
eta jendilaje ezin konta ahalekoaz beterik ego-
an: soldaduak, baserritarrak, merkatariak... da-
nak etozan, frantsesen eraginez, Gipuzkoatik
aldenduta. Lekuz kanpotarren multzoak bizi-
giroa moldatzen eban uri haretan.

Sasoian sasoiko itzuli zan Markinara berta-
ko seme izan eta Mexikon aberasturiko Josef
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Barinagasolo merkataria. Bere jaioterrira etor-
teagaz batera, Xemeingo parrokiaren aurrean
eban jauregia txukundu eta egokitu eban, eta
herriko nagusiekin hasi zan hartu-emonean.
Honeen artean, zalantzarik ez izan, gure aita
Mogel jauna be bazan.

Honek aukera aparta ekarri eutsan Barinaga-
solori gu ezagutu eta erabilteko, eta baita be 
—zergaitik ez— gurekin gozatzeko. Euskal
gaietan erabat arrotza izan barik, Markinako
merkatariak euskalduntasunagazko kezka ba-
eukan, Mogelegaz zenbait alditan temati jarte-
raino. Holako baten, eibartarrari erreguka ibili
eta gero, jadetsi eban harek gutariko bat eros-
tea. Honelan, nire anaia bikia Ameriketarantz
joan zan, markinar aitonseme haren bibliote-
kara.

Erabagigarriak gertatu ziran horretan, ezbai-
rik baga, amerikar euskaldunak Mogeli egin
eutsazan promesak eta zinak, nire nebaren tes-
tua inoiz be argitaratua izango ez litzakealako-
an. Edozelan be, gazterik joan jatan Lur Barri
haretara nire ezpal bereko beste alea eta ha-
rrezkero, joandakoaren barririk ez dot urte lu-
zetan izan. Behin baten izan neban haren aita-
mena, Azkue maisuaren bibliotekara heldu ba-
rri nintzala, liburu italiar baten bidez. Honek
adierazo eustan, ixilpeko handiz, nire anaia bi-
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kia Txikagon bizi zala, Bonaparte izeneko li-
buru sailean. Ikusia eukan berak, biblioteka
haretako liburu ospetsuenen artean, haren ida-
tziak begirune handia sortzen ebala. Ezin izan
neban, halanda be, jakinbide hori baieztatu, li-
buru italiar ha 1937. urtean desagertu zalako,
soldadu frankistak Bilbo hiria hartzerakoan
sorturiko iskanbila eta sarraskietan.

Dana dala, eta egiaztaketa hau edonoren esku-
tan dago, nire anaia bikia ez da behin be agiri li-
buru multzo horren katalogoan, nik neuk inoiz
konprobatu ahal izan dodan moduan. Beraz, ez
dakit italiarraren datua fidatzekoa zan ala ez.

Mogelen Bibliotekatik nire anaia bikia desa-
gertuta, eta Markinan eroso jarrita neukala
neure burua, esan beharra daukat Markinako
bizimodu ha, orokorrean, atsegintsu eta gora-
beherarik bakoa izan jatala. Urte luzetan nire
bizitzaren unerik gozoenak biblioteka hareta-
ko gau egotaldiak izan ziran, bertan, kandelak
amatatu eta gero, liburuok bildu eta gure arte-
an berba egin eta eztabaidatzen genduanean,
gure autuetan gai anitzak gerabilzala, zelan
politika, halan linguistika, ekonomia izan
nahiz historia, edota matematika, fisika, kimi-
ka eta osterantzekoak.

Hizkuntzen arabera lerrokatuak izan ginan.
Era berean, idazbide genduzan hizkuntzak zi-
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ran gure mintzatresnak. Euskaldunak, hala ja-
rrita, ugaritsu izan arren Mogelen bibliotekan,
gitxitxo ginan gaztelaniaz, frantsesez edo ita-
lieraz izkiriaturikoen aurrean, horrek be gure
kalterako jokatzen ebala.

Euskaldunon artean, ez genduan ezelako ba-
teratasunik. Batzuk, jakite eta adinetan nagu-
sienak ziranak, Frantziaren menpeko euskal
lurraldeetatik etozan. Hareen euskara, zaila eta
arazotsua ez eze, ulergatxa be egiten jakun ha-
sieran. Aldamenean jarri, apurño bat entzun
eta orduan bai, orduan ziztu bizian antzemoten
genduzan hareen esana eta esamoldea, azaleko
itxuraz zaila zana etxeko bihurtuz, hain modu
errezean non adiskidantza gogorrak sortzen zi-
ran gure artean.

Baziran beste batzuk, honeek be euskaldu-
nak, baina barriagoak, euren baitan eroiezanak
ulertzeko nekearen seinaleak. Euskaldunak eta
euskarazkoak itxuraz, baina sarri askotan hitz,
berba eta esate arrotz eta ezezagunak guretzat.

Honelakoetan eta kanpoko liburuekin emo-
ten ziran gerturaketetan ezinbestekoak izaten
genduzan bitarteko batzuk. Hiztegiak ziran ho-
rreek. Gutariko baten eta berbakide izan nahi
genduan liburuaren artean jarrita, ezari-eza-
rian itzultze-lanean ziharduen liburu asper-
gaitz hareek, baterako zein besterako norabi-
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detan alkarregazko adierazle eta adieraziak tru-
katuz.

Egia esan, hau guztiau korapilotsuegia suer-
tatzen zan, batez be gure arteko hizkuntzek
hiztegi amankomunik ez eukenetan. Horretara,
holandar edo germaniar liburu bategaz mint-
zatzeko, euskaratik gaztelania edo fran-
tsesarako hiztegi bategaz kokatu behar, hu-
rrengokoa handik alemanierakoa jarriz eta al-
derantziz.

Oztopo horreek, edozein modutan be, erne-
gatu barik, indarbarritu egiten ginduezan. Ko-
munikazinoaren behaztopak gainditzeko, lan-
tzean behin, taldeka biltzen ginan, lehendabi-
zikoz bakotxa bere hizkuntzaz idatzirikoekin
eta gero hizkuntza desbardinetakoen artean,
alkarri osabete eta aberasteko asmotan.

Kontua erabat jakingarria genduan, gutariko
bakotxak ekarten eban informazinoak zalan-
tzak argitu, datuak baieztatu edota deusezta-
tzeko balio izaten ebalako. Harrokeriaz beteri-
ko kide asko gelditu dira indarbagaturik horre-
lakoetan, beste batzuek, artean, apalago baina
oinarri sendoagokoak, euren zeregina eta edu-
kia goraipatu eta deduzko aipamenez beterik
ikusi dabezala.

Gehiago be esango neuke nik, inoiz entzun
izan dodalako badirala liburu batzuk, euren
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egileen prestutasunik ezaz lotsaturik, edukia
berridazteari ekiten deutsienak. Esan beharra
dago horrelakorik ez nebala egundo be ikusi
Mogelen bibliotekan.

Hortakoz, eta esan dan legez, Markinako
urte luze hareek lasai eta aberasgarri joan ziran
niretzat.

Baina gizona eta giza ekintzak pasantekoak
ditugu eta gainera, horrelan hartu beharrekoak.
Gure aita Mogel ez zan betirako eta gizalegea-
ri jagokonez, guri anitz urtez babesa eta begi-
runea emon eta gero, beste mundura joan ja-
kun.

Biblioteka barreiatua eta sakabanatua izan
zan eta Klaudio Langaretxekoak, aurretiaz
ezagutzen ginduezan harek, Mogelen agindu
zehatz baten bidez eroan ninduan, ixilpean,
Ziortzako Kolegiatara. Garai okerrak ziran ha-
reek. Frantsesen etorrera lehenengo, gero ha-
reen joatea, eta azkenean, beste behin be, bi al-
derdi euskaldunen arteko gudaren mamua eta
zantzuak nagusi gure eskualdean. Karlistak eta
liberalak iskilutan eukezan euren gogoak.

Mogelen testamentuak laster ekarri zituan
Ziortzako Kolegiataren Bibliotekara mogeldar
liburu ezagun batzuk. Euskaldunen artean,
antxinakoak be baziran, honeek, arestian aita-
tu dodanez, gure goraipatze etenbakoa ebela.
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Axular, Leizarraga, Detxepare, Tartas zube-
rotarra eta Etxeberri Sarakoa, eta beste liburu
zahar franko genduzan gure maisu zaharrak,
Bibliotekaren liburu artean ospe eta entzute
zabalenetarikoak ziranak.

Baziran, halaber, bestelako batzuk, hala no-
la, Kardaberaz eta Mendibururenak, Larra-
mendi jesuitaren jarraitzaileenak, beti be erli-
jino kontuetan gorpuztuak ziranak baina aldi
berean be, gure bibliotekari molde garaikidea-
goa emoten eutsenak.

Arreta bereiziz gogoratzen dot Langaretxek
Bilbora joiazan tropa karlistei Ziortzan atsegin
hartzeko baimena emon eutsen gau ha. Zuma-
lakarrregik berak egin eban lo monastegian eta
gure tertulia, generalak arratsaldean egin eus-
kun bisitaren ondoren, bero-beroa izan zan.
Autua euskaldunen jatorria izan genduan. Ze-
hatzago azaltzeko, eztabaida arlorik zarata-
tsuena euskararen nondik norakoa gertatu zala
adierazo beharko neuke.

Gaztelarrak, aurreretxietan tematsu jarrita,
Llorente buru ebela, liburu euskaldunen aurka-
ko argumentuak atsedenik bage bota zituen, ja-
kinkeriazko zaparrada haretan, euskararen ja-
tortasuna behin eta barriro ukatuz. Gutarrok, al-
diz, Etxabe mexikarra aitzindari genduala, eta
Garibai, Poza eta Larramendi kapitainez horni-
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turik, alderantzizkoa sostengatu eta defendatu
genduan, iparraldeko eskualdetik barrikitan
gure laguntzara etorritako Oihenart ospetsua be
tarteko genduala. Birritan azaldu behar izan
geuntsen beste guztiei eta batik bat beste hiz-
kuntzez idatziriko liburuei, gure jatorri bibli-
koa, Lur Santuaren munoetatik aita Tubalek
ekarritako dohai preziatua zala gure berbeta za-
harra, Espainia osoan lehendabizikoa.

Esandako oro alferrik izan zan. Eztabaida
heldu zan puntu batera non ezin aurrera eta 
atzera ibili ginan. Izendatu genduan artekari
italiarra be, Ponzioli eta bere Tractatus linguae
orbitarum, ez zan gai izan irabazlea aukeratze-
ko eta danok itzuli ginan geure apaletara atera
ginan modu berberean. Zertxobait beroago,
horixe bai, baina bestelakorik baga.

Eztabaida honeek bibliotekan zaharren izan
eta alkarregaz bizi ziran bi liburu latindarrekin
hartu-emon apartekoan jarri ninduan. Panae-
cius-en Liber ordinarum dalakoak hamazortzi-
garren mendeko geografiaren ezagutza sakona
eskuratu eustan. Autore ezagunik bagako De
res omnibus idazkiak, ostera, nire baitara ekarri
eban Europan zeharreko hizkuntzen ikusmira
orokorra. Tratu hau, gainera, ohore handia zan
niretzat, ni neu liburu gazte eta euskaraz egin-
dako eskuizkribu huts-soila nintzalako.
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Maila honetan egonda, agureen senatura sar-
bidea euken bi handi hareen ezagupidea iza-
tea, mesedegarria be bazan niretzat, bestela ez
neban izango liburu garrantzitsu hareekin har-
tu-emonetan hasteko parada.

Nire gaztezaroa, beraz, ekintza honeek guz-
tiok moldatu eben. Ziortzako Bibliotekan 
bizikide nituan liburu handi eta txiki anitz,
munduaren trumoiak bide ha moztu arte. Kar-
listak gerla galdu eta urrunetik etozan legeak
kolokan jarri eben Ziortzaren etorkizuna. Are-
ago, berau desagertzeko peril bizian eta arris-
ku latzean. Desamortizazioa gainean egoan.

Langaretxek aspaldiskotik ekian bizimodu
harek erreka joa ebala. Halanda guztiz be, ego-
era korapilotsu samarra zan. Batetik gaixo sen-
daezin batek hartua eban jada eta bestetik aba-
tetxearen gainbeherak sortzen eutsazan triste-
zia eta samindurak hausia genduan ordurako
hango abat nagusi zana.

Baeban harek, alabaino, niretzako babesle
barria. Abade gazte bat, Ziortzan bere apaiz-
ikastaroak egin eta gero, Bergarako aitonseme
eta leinukoa zan Azpileko Markesak bere ka-
pelautzarako aukeratua.

Luis Malaxekoa, horixe zan Elantxobeko
abade gazte haren izena. Ziortzan ezagutu ne-
ban. Berak be baeban nire barri, agitz zuzena
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gainera, Kolegiatan eta Langaretxeren baime-
nagaz takian potian erabili nindualako.

Langaretxek, beraz, agolinan egoala, Malaxi
deitu eta nire zer guztia emon eutsan, aurretiaz
nigazko zituan baldintza txikerrenak be azal-
duz eta ni argitaratzeko debekurik erabatekoe-
na beren-beregi gogoratuz, hauxe zalako bal-
dintza sine qua non nizaz arduratzeko.

Elantxobetarrak, ezertan be larritu barik,
onartu zituan nigazko zinpeko guztiak eta be-
ragaz eroan ninduan, Mogelen beste emoitza
batzuekin batera, Bergarako bere egontokira.

Honelan bada, Ziortzatik atera nintzan,
mendeetan euskal abadetza betea izan zana ba-
serri parrokia bihurtu eban lege desegilearen
bezpera egunean.

Bergaran lagun zaharrak eta barriak izan ni-
tuan. Dana dala, esan beharra dago Markesa-
ren Bibliotekan giro ederra egoala. Ondo anto-
latuta egoteaz landa, oparo hornituta be baego-
an biblioteka ha. Baziran Euskalerriaren
Adiskide Alkartearen liburuak, eta gainera li-
buru tekniko franko, herri eta eskualde desbar-
dinetatik ekarriak.

Baina Bergarakoak badau niretzat aparteko
zirrara, hortxe izan nebalako okasinorik ede-
rrena nire aurreko ikasturteetan barneraturikoa
praktikan egiaztatzeko. Honelan menderatu
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nituan frantsesa eta gaztelania, eta era berean,
beste aiurriko mintzaira asko. Esan bage doa,
euskara mintzamolde guztiak nire lehen helbu-
rua izan zirala. Honeek menekoak izan eta be-
rehalakoan modu eroso baten ingeles, italiera
eta alemaniar liburuekin alkar ulertzea be lor-
tu neban, eta nire jakitateak, gai teknikoetan
batez be, franko zabaldu ziran.

Malax, bestalde be, ez egoan lotan. Lehen
esan dan legez, Euskal Herria aspalditik ebilen
urduri eta artega, bere foruetatik eukan azken
hondarra jagon nahian. 1876. urtea aurrera
joian eta gerla galdua zan ordurako karlisten
armentzat. Malaxek baekian, jakin be, Azpile-
ko Markesa Frantzia aldera abiatu zanean On
Karlos Errege bentzituagaz, gure amankomu-
neko historia bukatzeko tenorean egoala.

Baina Malax baldintzaturik egoan Langare-
txeri egindako zinagaitik. Ordurako be, Euskal
Herria ibilia eukan batetik bestera egoera alda-
kor haretan nire babeslekua izan eitekeanaren
bila.

Ez eban aurkitu.
Gernika, 1896. Lekeitioko abade gaztea

dogu hizlari Andra Mari Eleizan. Gaia: Jaun-
goikoa eta Foruak. Sermoi egilea, Resurre-
cción Maria de Azkue. Entzule harrituen ar-
tean, Malax dogu. Meza amaitu eta gero, le-
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keitiarrari deitu deutso tartetxo baten eta bere
arrenkurak azaldu deutsaz. Honek, dagoaneko
euskal liburuzale eta idazle danak, jakin-mina
erakutsi eta berehala onartu dau ni sekulan be
argitaratua izan ez nadin baldintza hori. Nik
be, bestaldetik, pozaren pozaz hartu dot eraba-
gia, nire beste anaia “Peru Abarka”ren gainean
egin dauan argitalpenaren jakitun.

Aspalditik kezkatzen ninduan kontua zan,
halan be, honako hau. Sasoi haretan, betiko
euskal liburuak, argitalpen barri batzuk zirala
eta, euren testuak aldatu ez eze, okertu be egi-
ten eutsiezala be ohartuak egozan. Ortografia
nahiz edukiaren aldetik birmoldatuak izan zi-
ran, horrelan sarri askotan egileak esan nahi
izan ebanari zuzentzaileak muzin egiten eutsa-
la.

Aldi berean, liburu barriak eten barik sar-
tzen ziran gure bibliotekan. Bertan kokatuta,
apurka-apurka ikusi neban euskara molde ba-
rri batez etorkula liburu uholdea, garai hareta-
ko bilbotar sutsu baten gogo herritarraren frui-
tua zana. Gure baitaren jaun eta jabe bihurtu
ziran honeek, zaharrenak alboratuz. Gu kutsa-
tuak ei ginan, eurak garbi eta orbanbagakoak.
Egoera anker horrek iraun eban urtealdi anda-
na haretan gure bizimodua ez zan bape erraza
izan. Areago, bazan gure artean bere esaldiak
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eta esamoldeak oker eta txarto esandako eta
adierazotakoaren etsenplutzat ikusi zituana.

Behin eta barriro, erruki barik, bultzatuak
eta kolpatuak izan ginan. Beti be gure aldeko-
ak izan genduzan, Azkue gure jagolea be tarte-
koa zala.

Ni apopilo bizi nintzan, esan dan legez, Az-
kueren bibliotekan. Honek ondo gordeta nin-
duan, periodiko paper puxka baten tolestuta
eta nire aita Mogelen Confesio eta Comunioco
Sacramentuen gañean Eracasteac liburu ba-
rruan. Guztiok ginan erakuslehio txikitxo ba-
ten, Azkuek horren giltza sekula be ez ebala
beragandik aldentzen. Honelan bete eban Az-
kue berbakoak Malaxi egindako zina.

Horreek horrela, gertuko aukera izan neban,
beste behin be, euskeraren inguruko beste ger-
taera historiko batzuk barne-barnetik ezagut-
zeko. Besteak beste, Euskaltzaindiaren sorre-
ra. Horren ondorioz, ohore guztiz, isilpean
izan arren, Bilboko Erribera kalean Euskal-
tzaindiak hasi eban bibliotekara eroan nin-
duen.

Hauxe izan dot, azkenean be, nire behin be-
tiko kokalekua. Han igaro neban lehen mun-
duko gerra osteko garaia, hantxe zahartu eta
aguretu nintzan liburuen artean eta hantxe bizi
izan neban, jada liburu zaharren senatuko par-
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taide izanik, nire jagole Azkuez kanpoko azke-
neko pasadizua.

Izan be, eta arestian aitatu dodanez, Azkuek
bere neurriak hartu zituan nigazko. Maiz era-
bilten zituan nire testuak, bere Morfologia eta
Diccionario liburuetatik jakin ahal izan neba-
nez, baina beti jarten eban nire esana Markina
edo Markina inguruko herri xehearen ahotan.
Nire orrialdeen erabilera ohikoak ez eban, os-
tera, bere segurtasun neurriak alboratzera ero-
an, jarraikoak argituko dauanez.

Espainiako gerla zibila tartean zala, Jose
Antonio Agirre lehen euskal lehendakariak
Erribera kaleko bulegoa bisitatu eban. Azkue-
gaz jardun eta Euskaltzaindiaren egoera ain-
tzakotzat hartuko ebala agindu eutsan, gerla
bukatu baizen laster, egontoki zabalago eta
erosoago baten esperantzan.

Azkuek, bisita bukatzeko, Agirreri erakutsi
nahi izan eutsan euskal liburu zahar eta ba-
karren bitrina, bertan aspalditik bizi nintzala
ni.

Agirrek, berehala, apaletik hartu eban Peru
Abarkaren eskuizkribua eta hori egiterakoan,
nire gorputz mehea lurrera jausi zan. Ezin esa-
nak menderatu eban Azkue. Ozta-ozta emon
zituan azalpen batzuk, jausitako orri horixka
hareek berak argitaraturiko Mogelen diskurtso
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osagarri eta baliobagakoak izango zirala mar-
markatuz.

Edonola be, une haretan bertan Agirrek ger-
la lubakietatik jaso eban deiak gertaera ha
ahaztuerazo eban.

Azkuek, beste behin be, nigazko neurriak
hartu zituan. Bidai liburu frantses baten sartu,
eta bibliotekaren hondoan, sakon-sakonean,
sartu ninduan, nigan inork inolako jakin-minik
jarriko ez ebalako uste osoan.

Gerla bukatu zan. Azkuek lanean jarraitu
eban, hori bai, muga eta oztopo askoz han-
diagoen artean. Aurrekoetan legez, Euskal-
tzaindiaren bizimodua lasai hartu neban,
lantzean behingo euskaltzaleen bilerak ba-
tetik eta bestetik, azken urteetako euskal li-
buru barrien arrapaladak albistarik aipaga-
rrienak izaten zirala nire egunen joan-eto-
rrian.

Giro motz eta aurkakoa bizi genduan hasie-
ran. Gero, bat-batean, arnasa barriak agertu ja-
kuzan eta labatik harako opil ezezagunak be
gure apaletara etorri ziran.

Zaharrak beste behin be estimutan gengoza-
la eta gure edizinoak gero eta begirune han-
diagoz egiten zirala ikusi genduan. Ideia ba-
rriak ezartea eta klasikoetara bueltatzea ziran
belaunaldi hareen arrazoiak.
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Azkueren ustebagako heriotza prozesu ho-
rregaz batera gertatu zan. Ni, neure aldetik,
pozik bizi nintzan neure ostatu frantsesean.
Ondo hartua izan nintzan bertan eta gure arte-
an ez zan iskanbilarik izan. Edozelan be, Az-
kue desagertuta, nire testuaren bildurra izan
neban. Ez egoan inor nire mezua eta zina es-
kualdatzeko edo eskuratzeko gai zanik. Nire
etorkizuna ez etorren argitsu.

Aldi berean, nire indarra eta eragina be na-
bariagoa zan Bibliotekan. Entzuna eta errespe-
tatua nintzan, ni, Markinatik etorritako eskuiz-
kribu huts hau.

Laster jakin genduan Akademiak euskararen
batasunerako proiektu baten ziharduala. Berau
ezagutu ez arren, Euskal Herriko eskualde
guztietatik gentozan testu zaharrok itxaropen-
tsu bizi genduan bide ha. Gure gaueko tertu-
liak iradokizun, ilusio eta asmoak osoturiko
guzurretxeak ziran.

Gerogarrenean gertatu zana ezagunegia da
nik hemen, ostera be, zauri zaharretan murgil-
tzeko. Eztabaidatik at, mutuan bizi nintzan,
beti be batasunaren nahia alboratzeka, eta ha-
ren bidean egin ziran ekimen askoren euskarri
izanik. Bestelakorik ez.

Horrexegaitik, esku gozo batek lehendabizi-
koz bere apaletik atera ebanean bidaia liburu
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frantsesa, nire bizitzaren kezkak asaldatu nin-
duan. Mogel zaharra gogoratu neban, haren
mezua eta baldintza. Biblioteka barrirako bi-
dea egin eta gero, nire gorputza baretu zan eta
etxe barri eta zabal haretan liburuok egin gen-
duan hasierako gaubelan be parte hartu ne-
ban.

Guztiok edo ia guztiok ginan han. Zaharrak,
adinekoak, garaikoak, gazteagoak, liburu, al-
dizkari, bildumak, egunkariak... euskarazko
testu multzo handia. Berebiziko poza emon
eustan, besteak beste, Ziortzako lagun zaharrei
besarkada estutxoak emoteak, honeek be, Biz-
kaiko Foru Diputazinoaren Bibliotekatik mai-
legu baten bitartez helduak zirala hara.

Hilabeteak joanak dira ordutik. Denporen
buruan, nire katebegiak gero eta astunagoak
egin jataz, jagole baten ezaz.

Azkenean be, aspalditik gertatu beharrekoa
gertatu egin da. Euskal Filologian lizentziatu
barri batek, ez dakit nongo gobernu sailak la-
gunduta, asperraldi luze baten ondoren, bere
solaserako eskatu dau frantses bidai liburua.
Topo egin dau nire testuagaz. Urratu dau nire
soinekoa eta Mogelen zina apurtu da. Eraba-
giak hartu beharrekoak nituan eta horrelan
egin dot, jarraian eta luzamendutan ibili baga.

Horren gaumahaitxoan nago orain etzanda,
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adreiluz eta zementuz egindako etxearte bate-
ko logela estu baten barnean.

Nire jaioterri Markinarra! Non hago!
Esan dodan legez, erabagia hartua dot. Nire

burua berridazten hasia nozu. Sentsazio barria
jat, behin be bizitubagea, baina aldi berean,
Mogelen ordeinuari jarraitzeko gelditzen jatan
bide bakarra.

Bihar, argia hastear dagoenean, eskuartean
harrapatuta naukala uste dauan horrek, ez dau
bestelakorik ikusiko, paper horixkazko orrial-
de zahar batzuk baino. Atzo aurkikuntza apar-
tekoa iruditu jakon testu horrek bihar egingo
dau harritu gure azterlari gaztea. 

Artean, nire testua ez da sekula be argitara-
tua izango... edo agian bai, nire anaia bizirik
balego eta inork inongo liburu tartean aurkitu-
ko baleu.

Bilatu dagiela...





DESHIMA6

6 Deshima izeneko irla japoniarra egin eben, nederlan-
darrekin luzaroan (1640-1854) izan zituen hartu-emonak
bideratzeko. Merkataritza arrazoiak nagusi zirala, japonia-
rrak eta nederlandarrak bi mendetan zehar ibili ziran tru-
kaketa lanetan. Nagasakiko portuan jarrita egoan uharte
artifizial horretan bizi ziran trukalariak, Japoneko beste
inora urten edo inogaz berba egiteko debekurik erabateko-
enaren pean.
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Vanlookek idazten ziharduan Konpainiaren
kontu-liburuan. India ekialdetarren Nederlan-
deko Konpainiaren arduraduna zan, hain zu-
zen be, Deshima faktoriaren nagusia.

Kriseluaren argitan idazten ziharduan gela-
ren ondoan ikusi eitekean hamabost urte au-
rrerago Batabian eskuratu eta harrezkeroko la-
guna eta amorantea eban Nuami mulataren
irudia.

Ofizioaren maukak. Deshimako zuzendari-
tzaren bitartez ahalbidetu eban Konpainiak
horrelako gorabeheretan ezikusiarena egitea.
Ordainetan, halanda be, kontrol estua eta fak-
toria haretan Konpainiak produktu japonia-
rren trukaketagaz irabazten zituan mozkin
ugariak, Asiako beste inon gertatzen ez zira-
nak.

Deshima. Gelatik kanpo, japoniar gauaren
mantupean eta babesean, zirriborratu egin da
japoniarrak asmaturiko uharte artifizialaren
norainokoa. Halan egin eben hareek, egin be,
atzerritarrekin izan behar zituen trukaketa eta
merkataritza hartu-emonak bideratzeko, euron
isolamendu eta bakantasuna galtzeka. Portu-
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galdarrak izan ziran lehenak, nederlandarrak
ziran orain nagusi bakarrak.

Istmo labur batek lehorra eta uhartea lotzen
ditu. Bion artean, eraikina, etxe-moldea. Bertan
dira japoniar trukalari-eroaleak eta euren nagu-
siak, itzultzaile-zaindariak. Guztion gainetik,
Suzeia, Enperadore jainkotiarraren ordezkaria
eta irla haretatik urteteko eskubidedun bakarra.

Trukalari-eroaleak nigangeraz dabilz, neder-
landarrekin dituen truke arazoetan. Zeregin
horretarako berenberegi asmatu dan berbakera
horren hitzak neurtuak dabez, autuak bezain
-bestekoak. Esamolde laburrak, aditzak beti
soil. Nederlandera ezin ikasi. Debekatua dau-
ke. Debekuaren urraketak heriotza dakar. Su-
zeia eta itzultzaile–zaindariak dira nederlande-
ra ikasi leikeen bakarrak.

Vanlook mahai gaineko liburutik aldendu
eta lehiorantza abiatu da. Lehendabizi, begiak
Suzeiaren eraikinean pausatu jakoz. Gerotxua-
go, zirkin ñimiño bat eginda, Konpainiaren ga-
leoi baltza nabaritu dau Deshimako kaian.
Seihilabetetik seihilabetera, beti legez, bela-
ontziak barruan ditu aberastasun japoniarrak.
Atzeko aldean, itsasuntziaren gelan, buruza-
giak Vanlooken zain dagoz.

Jade trukemahaian hasi zan hastekoa —go-
goratu dau bere kautan nederlandarrak—.
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Deshima faktoriak lau trukemahai ditu. Haree-
tariko bakotxean, japoniar trukalari-eroale eta
nederlandarrak jade, laka, espezieak eta mar-
mola trukatzen dabez astero.

Egun haretan, astebete pasatxo edo, japoniar
trukalari-eroale batek, mahaiaren beste aldean
egoan nederlandarrari aurpegiratu eutsan, bat-
-batean eta beste barik, nederlandera hutsean:

—Vanlook ikusi nahi dot !
Nederlandeko trukalariak ez eban ezertxo be

esan. Asaldatu orduko, itzultzaile-zaindari ja-
poniarra ohartu da gertaturikoaz eta lege urra-
tzeaz be. Bestearen hizkuntza ikasi eta min-
tzatzeko debekua hausia da. Urratura larria.
Zigorra, hagitz astuna, heriotza.

Japoniarrak une haretan bertan trukaketa
geldiarazo eta Deshimako sarbidea itxi eben.
Joan aurretik, alabaino, Vanlooki itxi eutsien
mezua, Suzeiaren presentziara ahalik arinen
joateko. Nederlandarrak, zer egin ez ekiala,
Suzeiari bialdu eutsan mandatua, gaisorik ego-
ala eta ezinezkoa ebala ikustaldi hori egitea.
Suzeiak, aldiz, astebeteko epea emon eutsan.
Mehatxua, bestela, zuzenekoa: Enperadorea-
ren agindupean, Deshima bera ezabatu eta
ezerezturik geratuko litzatekeala.

Vanlookek ez deutsa horren barri emon
Konpainiari. Kontu-liburuan ikutu batzuk egin
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ditu, azken asteko emaitza urriak ezkutatzeko
asmoz. Erraz asmatu dau eginkizuna. Gaur,
edozelan be, zirt edo zarteko gaua dau neder-
landarrak.

Aurreneko bisita Suzeiari egin deutsa. As-
palditik ez da joan haren egoitzara eta bertako
giroa arrotz izan jako. Aurrean ditu Suzeia eta
sei itzultzaile-zaindari. Eurok ikustean, neder-
landarra ustekabean konturatu da zenbat bider
galdetu ete deutsan bere buruari sei hareen iza-
teagaitik. Irlan loturik dagoz ezinbestean, fa-
milia eta guzti, semeen artean nagusia kargua-
ren oinordeko eta gainerakoak trukalari-eroale
hutsak. Inora ezin joan, inondik ezin etorri.

Suzeiak, gogor:
—Trukalari-eroale batek nederlanderaz zu-

gaitik galdetu dau truke mahaian.
—Badakit. Beragaz berba egin gura neuke.
—Debekua hausi da. Epaia emonda dago

eta hausleak biharko eguna ez dau ekarriko.
Halanda guztiz be, beragaz berba egiteko bai-
mena dozu. Zoaz.

—Berorren manuetara.
Itzultzaile-zaindari bik eroan dabe zigortua-

ren gelara. Sartu barria igarri eta deiadarretan
hasi da gartzeleratua:

—Vanlook al zara? Vanlook al zara?
—Bai, neu nozu —erantzun dot oharkabe.
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—Tabhitak bialdu nau, Tabhitak bialdu nau!
—oihukatu deust ahots goraz. Artean, nonbai-
tetik jaso dauan takatekoak isilarazo dau, ko-
norterik baga, lurrean etzanda.

Nederlandarra zorabiatuta atera dabe han-
dik.

Tabhita, Tabhita… gogora etorri jako euro-
parrari aspaldiko egoera: bera, mahai-trukalari
eta, beste aldean, gorputza estalita, emakume
baten ahots gozoa, beste inork entzun ez eba-
na. Nigangera hizkera latza bitartekari:

—Bihar, iluntzean, ura eta irla bat.
Hurrengo egunean, gau argiz, Deshimako

hondartza txikian ezagutu eban Tabhita. Luza-
roan ikusi, alkar maitatu eta debeku nagusia
hausi eben, behin eta barriro, alkarri eta eten
barik irakasten eutsiezala nederlandera eta ja-
ponieraren hitzak, bertsoak, kantak, amodioz-
ko gaiak. Gerogarrenean, alabaino, Tabhita ez
zan beste behin be hondartzaratu.

Suzeiaren etxetik urtetean, batera eta beste-
ra, jiradantza gogoan, japoniar trukalari gaztea-
ren bisai aztarna europarrak eta gaztetasuna,
beste barik eginiko oihuekin batera: Tabhitak
bidali nau, Tabhitak bidali nau !…

Gau horretan bertan Konpainiaren ordezka-
riekin izan dituan hartu-emonak, ostera, la-
saiago bizi izan ditu Vanlookek. Faktoriaren
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emoitza onak ospatu, Europako ardoa edan,
eta Vanlookek jakin dau, solaskideen min-gai-
netik eta tarteka-marteka izan bada be, laster
baten izendatuko dabela Batabiako nagusi eta
Konpainiaren bazkide oso.

Goiz partean, jade, laka, espezie eta marmo-
lez ondo hornituriko galeoi baltza itsasoratu da
Batabiaruntz. Vanlookek, goizeko orduak ga-
rrenean, artegarik baga egiten dau lo Nuami-
ren besoetan.

Logelaren leihoetatik, beste behin be ikusi
daitekez, zama bizkarrean daroela, japoniar
trukalari-eroaleen hurrenkerak Suzeiaren etxe-
tik urteten. Beti legez, Deshimara, trukaketan
jardutera.

Lehorrean, egunsentiaren printzetatik estal-
zapi batez gordeta eta adi-adi dagoan adineko
andrazko batek hutsune mingarria sumatu ei
dau truke-mahaira abiatzen diran trukalari-
eroaleen ilara ohikoetan.

Eguna aurrera dator…



HODIE MIHI, CRAS TIBI
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Inor inon eredugarri izan bada, gerraurreko
Lekeition Bittor Apoita halakoa zala esan
geinke. Lekeitioko Eskolapean ikusten gen-
duan egunero, goiz zein arratsalde lehenean,
haren irudia. Iluntzean, ostera, eleizak hartzen
eban Bittorren arreta. Zaharsaritua bai; ezin-
dua, ostera, egundo bere ez.

Txapel baltz, ule kizkur baizen zuri, bizar
bete, eskuak fin eta berna luzeak ekarten eus-
kuezan guri, sasoi haretako lekeitiar umekon-
doei, bizitzak makina bat bider astinduriko gi-
zaseme oso baten ezaugarriak.

Sarri ibili gara geu be, adinean aurreratu eta
gero, Bittor eta lagunak osotzen eben gizaldra
haren autu-mautuak asmatu nahian. Karlista
eta liberalen kontuak izango ziran, ziur asko,
orduko hareek. Huts egiten genduala? Dagi-
gun. Baina tartean edo, Bittorrek Daniel adis-
kideari hamaikatxo aldiz esandako ipuinetan
izan gara gu entzule, euren jarlekuetatik hur-
hurrean, ezer ulertu ez arren, gure jakingura
asetu nahian.

Aldi nahasiak ziran, edozein modutan be,
orduko hareek. Gerra genduan gure gainean.
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Egia esan, gazteenak be zeozer somatzen gen-
duan. Soldadu, gudarien abarrotsak, kamioien
joan-etorriak, kanoiak, albisteak... horreek
ekarri eben hasiera. Gero gogortada astunak,
Ondarroatik etorritako igeslariak eta erbeste-
tuak. Azkenean be, itxoitaldi luzea, gerrako
garra gogorreneko bizigiroa eta, okerragoa
zana, etsaien arteko herioaren txopinkadak.
Bateko eta besteko hildakoak, tantaz tanta,
izen-abizen hareen zerrendak sekula be amaie-
rarik izango ez baleu legez.

Negua joan eta udabarria baetorren. Zurru-
murruak, inondik be, gero eta indartsuagoak.
Laster izango zala erasoaldia, Elgetatik etorri-
ko zirala, Markinako aldean erreketeak itzel
ibili zirala oraintsu... kostaldean, ostera, lasai-
tasuna zan nagusi.

Bittor ohartuta egoan aldakuntzaren egunaz.
Egun bi ziran alaba eta suhina agurtu behar
izan zituala, hareek Bilborako bidea hartuta.
Ailaginakoak eginda egozan biok, bera eta Pe-
tra emaztea, alaba bakarrak etxetik alde egin
ez egian. Semeak aspalditik joanak ziran. Ge-
rrako lubakietan ebilzan ordutik, urtebete las-
ter etorriko zala. Alabagazko hareek, edozelan
be, alperreko suertatu ziran. Suhina batzuen
aldeko izan eta besteak, zalantza barik, ez eu-
tsen halakorik parkatuko.
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Domeka. 1936. urteko apirilaren hogeta bos-
ta. Goizero legez, Apoita etxeko ganbarara abia-
tu da, eskilaragune estu batetik. Goian, teilatu-
pean, seme abadearen teologia liburu zaharren
azpian, egurrezko kutxatxo batetik atara dau
irratia. Argia biztu eta Burgosko irratiaren al-
biste emotea entzun dau.

Irratiaren nonzebarria amaitu baino arinago,
itzali eta jezarrita jarraitu dau. Petrari ez deu-
tso ezer be esango. Erabagia hartzeko tenore-
an dago. Halantxe egin dau.

Etxeko gelara orduko, emazteari galdetu deu-
tso:

—Ba al zatoz mezatara?
—Ez egon nire zain, gerotxuago joango naz

eta!
Bittorrek etxetik alde egin dau, goizeko ha-

marrak hurretxoan, domekero legez, meza na-
gusia entzuteko asmoz. Bidean Daniel adiski-
dea batu jako ta biak batera doaz, Bekokalean
zehar, eleiza nagusirantz.

Mezatatik urten eta Bittor eta Daniel alame-
datik datoz. Abadeen moila dabe euron heldu
beharra. Daniel itsastarrak, lantzean behin,
Bittor lehorrekoari ziztaka:

—Gutarrak badatoz, ezta?
—Baiezkoan nago, baina ez dakit zelan edo

nondik. Goizean irratia entzun dot. Alperrik.
Ez dau ezer be argitu.
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—Ba, nire ustez, gaur edo bihar izan behar
dau horrek —esan deutso Danielek.

—Zergatik dinozu hori?
—Neuk pentsa. Besteen aldeko gehienak

iges, portuko txalupa nagusiak Bilbora. Seina-
le txarrak dira horreek...

—Edozelan be, bezperetara joango gara,
ezta?

—Bai gizona, betiko moduan.
Adiskideak alkarri egin deutsie agur, bazka-

londoan barriro batuko diralakoan.
Petrak bazkari arina atondu dau.
—Danielegaz geratuta al zagoz arratsaldera-

ko?
—Bai, Eskolapean batuko gara, hantxe ba-

rriketan egon eta gero eleizara.
—Hobe ez joatea, besteak ei datoz eta...
—Ez dot uste. Goizegi deritxat ondino.
—Zertan ibiliko dira gureak? Ezer jakin al

dozu?
—Gauza handirik ez. Badakizu atzo Bas-

kongadetako autobusaren txoferrak esan eus-
tana. Bilboko lehengusuen etxean ei dagoz.

—Jesus, eta deitu bere ez?
—Ez eben eukiko astirik. Atzoko kontua da

hori.
Bittor eta Petra isildu egin dira une batez.

Biok dakie Bilboko barriak ezin dauala kendu
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barruan daroen ezinegona. Etxea hutsik, ber-
tan zaharrak baino ez dagozala.

Urtekeran, Bittor Apoitak patrikaran sartu
dau halako txapel gorria, bertan josita dagoza-
la azken karlistadan eskuraturiko bi izartxo.
Armada karlistaren teniente maila da horree-
tan erakusgarri. 

Eskolapera zuzendu dira haren pausoak. Da-
niel Txopitea adiskidea aurretiaz etorri jako,
euren betiko jarlekuetan dago jezarrita. Inor be
ez dago plaza osoan. Petra emaztea, leihoaren
gortinatxoetan burua ezkutatuta, zahar biei be-
gira dago. Kezkati emoten dau.

—Betiko kontu jakinetan ibiliko dira horre-
ek biak —pentsatu dau bere kautan, senarra eta
biok etxeazpiko solairuan daukiezan apopilo
geletarako izarak tolesten dituan bitartean.

Jardunean dabilz Daniel eta Bittor. Lehe-
nengoak besteari dirautso:

—Bittor, Bittor, esaistazu, zelako latina zan
ha, liberalak erakutsi eutsuena?

—Ez zan harek erakutsia, neuk irakurria bai-
no —erantzun dau harro-harro Bittor Apoitak.

—Dana dala, esaistazu —areagotu dau Da-
nielek.

—Hodie mihi, cras tibi.
Danielek, beste behin be, harridura aurpegia

jarri deutso adiskideari. Gertaturikoa hamai-
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katxo bider kontatu arren, beti dau Danielek
kontu horretan zerbait barri, ezezaguna, bere
harridura behin eta barriro biztu eta sortzen
dauana.

Artean, olgetan dabilzan umekondo batzuk
batu jakez zahar bioi eta Danielek, gonbite
egin nahian edo, etorteko esan deutse:

—Etorri, etorri, Bittorrek aspalditik gertatu
jakona ostera be kontatu behar deusku eta.

Zaharrak eleari ekin deutso:
“Azken karlistadaren garaian gertatu zan,

1877. urtean, hain zuzen be, oraintxe kontatu-
ko deutsuedan pasadizua. Karlistok, gure lege
zahar eta erlijinoari eusteko erregeren alde ur-
ten genduan soldadu eta Euskal Herri osoan
zabaldu zan gure indarra. Bizkaia, Araba, Gi-
puzkoa eta Nafarroa gutarrak ziran. Bageun-
kan, ostera, aurreko istiluetan ibili ginaneko
arantzatxoa, hau da, Bilbo hartu ez izana. Ho-
rrexegaitik batu genduzan batzekoak eta hara
joan ginan. Bilbo inguratu, Begoñatik sartu eta
Mallona jadetsi genduan, hango kanposantuan
sekulako burruka euki genduala liberalekin.

Halako baten, Begoña inguruan genbilzala,
Delmas izeneko etxe baten ondoan, konturatu
ginan gure lerroen atzetik tiro egin euskuela.
Etxe bakartu haretan bazan liberal aldratxo
bat, bala-bala gure aurka ziharduana.
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Komandanteak agindua emon ahala, nire pe-
lotoia bertara joan eta hiru ordu eurokin deman
ibili ostean, hildako ugari batera eta bestera
suertatuta, bakea eskatu eta amore emon eben.

Etsi eta gero, etxetik banan-banan urteteko
esan geuntsen. Halantxe egin, eta laster ohartu
ginan hiru soldadu besterik ez zirala etxe hare-
tan bizirik egozanak.

Hiru soldaduon atzetik, horra hor gure ezus-
teko galanta behin behineko teniente gaztetxo
batek, aurpegi zurbil, bibote eta guzti, hiru ha-
reen segidako urteten ebala ikusi genduanean.
Atxilo egin eta gure erregimentuaren preson-
degian gorde genduan.

Hiltea seguru eban teniente hasibarri harek.
Gaua bitartean, komandanteak halan erabagi
eta agindua beteteko niri deitu eustan:

—Apoita, teniente gaztetxo hori afusilatu
behar dozu —agindu eustan komandanteak.

—Zure aginduetara.
Egunsenti aldera, biok urrundu ginan erregi-

mentuaren egoitzatik. Begoña gainean dagoan
monja komentuan sartu eta hutsik egoala ikus-
tean, bertako hilerrira abiatu ginan, bera, hil
behar ebalako uste osoan eta ni, aldiz, aska-
tubehar nebalako pentsamentu betean.

Hobitegiaren sarreran goiburu laburra egoan
idatzita, sarritan ikusi doguzan horreetarikoa.
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Hodie mihi, cras tibi (gaur niretzat, bihar zu-
retzat).

Teniente liberala tente egoan, herioaren
zain. Nik, ostera, berorrengana hurreratu, es-
kuko sokak askatu eta joateko agindu neutsan:

—Eskerrik asko. Bizia zor deutsut. Inoiz
arazorik edo badozu, nigaitik galdetu. Francis-
co Anaya nozu. Nahikoa izango dozu hodie
mihi, cras tibi esan edo idaztea.

—Joan, joan zaitez arin, inor etorri baino 
lehen —ihardetsi neutsan nik, karlista batek li-
beral bati sekula be ezer zor ezin izango ba-
leutso legez.

Halan joan zan gudaldia. Galdu egin gen-
duan gerra. Etxeratu, ezkondu eta Lekeitiora
etorri nintzan bizitera. Ezin, inondik bere, kar-
listen zirrarak baztertu, eta ekin eta ekin ibili
nintzan hurrengo karlistadarako iskiluak ba-
tzen eta atontzen.

Urteak garrenean, Lapezuloko koban neuka-
zan nik neureak ondo gordeta, karlistak hu-
rrengo ahalegina noiz egingo zain.

Astero-astero joaten nintzan ni hara, fusilak
eta pistolak garbitu eta jagotera. Urteetan ibili
nintzan ni halako joan-etorrietan, herriko beste
lagun batzuekin batera, ezkuturik ezkutuenean.

Behin, halanda guztiz be, gertatu behar zana
gertatu zan. Laprastada ederra egin kobazulo
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haretako labagune baten eta hanka hausi. Ezin
aurrera eta ezin atzera. Minaren minaz, nire
alarauak ilun haren betegarri ziran.

Ordu batzuk geroago, nigaz batera isilpeko-
an egozan batzuk agertu jatazan gertaturikoa
bideratzera. Egoera baldarrean ikusita, gurdi
batean sartu eta lasto artean ekarri ninduen 
etxera, inork be ohartu barik.

Etxean, ostera be, arazoak. Apopilo etxean
laster nabaritu eben nire hutsunea, baita nigai-
tik galdezka hasi be. Era berean, herriko gu-
zurtegietan zertxobait baegoan entzun beha-
rrekoa, horixe zan nire izena. Hala-beharrean
nengoan, nire eguneroko zereginak ezin bete-
ta.

Laster etorri jatazan goardia zibilak.
Armak be, beste batek edo esanda, agiriko

izan ziran berehalakoan: galduta nengoan.
Ezin etxetik atara neure burua. Ezinduta neu-
kan hanka eta ate ondoan orduero ibilten zan
goardia zibil bikotea be, ez edozelangoa.

Egunak joan, egunak etorri, gero eta galdua-
go ikusten neban neure burua. Ez nekian nora
jo. Emaztea eta umeak ezinean ikusten eben
nire ingurukoa, goardia zibilak gora, paper
baltzak behera. Bizkaiko gobernadore zibilak
be eskua eukan sartuta nire arazoan eta zigor
gogorrak etorriko ziralakoa danon ahotan ebi-
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len. Estu eta larri ni, atezuan eta urduri, lorik
be askotan ezin eginda. Onik onenean be, las-
ter neban kartzelaldi luzea nire gainean.
Behingo larria, benetan, ordukoa!

Aurrekoa ikusita, erabagia hartu neban, kar-
lista batek liberal bati sekula be eskatuko ez
eutsana eskatzekoa. Halan, seme nagusiari
isilmandatua emon eta harek posta etxean ipi-
ni eutsan telegrama Anaya jaunari:

—Francisco Anaya. Madrid. Hodie mihi,
cras tibi.

Hiru-lau egun joanak ziran harrezkero.
Erantzunik ez. Lurrak iruntsi izan baleu legez,
teniente liberalak inondik be ez eban bere bu-
rua erakusten.

Bosgarren egunean, goizeko hamaikak alde-
ra, automobil baten zaratotsak entzun ziran
Bekokaleko harlauzetan. Gure etxe alboan gel-
ditu eta gizon gorbatadun batek urten eban.
Ateko goardia zibil zaindariak aginduetara ja-
rri jakozan, txalupa-masta baino zuzenago.

Gizon ha gurera etorri eta nigaitik galdetu
eban. Nire logelara sartu zanean, berehala kon-
turatu nintzan aginpide handiko gizona nebala:

—Don Bittor, egunon!
—Egunon dagizula zuri be!
—Bizkaiko gobernadore zibilaren idazkaria

naz. Don Francisco Anaya goardia zibilaren
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jeneralak agindu emon deusku, zu libre ixteko.
Zure kontrako karguak ezabaturik geratu dira
—esan eban uriko gizonak.

—Eskerrik asko!
—Beste zeozer be agindu dau Anaya jenera-

lak. Ondo-ondo ulertzen ez badot be, hauxe
esateko zuri: hodie mihi, cras tibi!

—Jakina! —oihukatu neban nik, kaiolatik
kanpo nengoala jakitean.

Eta halantxe etorri nintzan, beste behin be,
gizon libre eta zamarik bagekoen mundura.”

Haria ez jako eten Bittor Apoitari. Umeak
olgetan jarraitzen dabe, Bittorren berbategia
entzun eta gero. Ordua aurrera doa. Arratsal-
dekoa ia-ia eginda dago, Bittor eta Daniel Es-
kolapeko jarlekuetatik zutundu eta elizara
abiatu diranean.

Bien bitartean, zarata handiak datoz eleiza
aldetik. Apurka-apurka eleiza albotik edo, Bi-
ttorrek somatu ditu, hirurogei urte lehenago
ikusiak zituan txapel gorri modukoak, fusila
eskuetan eta kristau irudia bularretan. Lekei-
tion sartu dira erreketeak.

Bittor Apoitak patrikaran daroan txapel go-
rria atara beharrean, gordeago dauka berori,
egundo be beste inori ez deutsalako erakutsi-
ko. Berea dau eta erabagia goizetik dauka har-
tuta. Hodie mihi cras tibi.





MARI BEKANEKOA
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Eako Miren Juaristirentzat

Eako portua ezagutzen badozu, irakurle, ja-
kingo dozu arratsalde partean ikuskera bakar-
tia eskaintzen dauala, udagoienaren azken
egunotan batez be. Udatiarrak noiz joan eta
irailaren hotsak isildu ostean, urriko haize le-
horrak eta mendebalak dira nagusi itsasalde
eremu horretan.

Udako barre algarek eta deiadarrek leku egi-
ten deutsie, aldiotan, bestelako mututasun eta
batuketari. Orduantxe da abagune ederra, itsas-
behera bete-betean dagoala, Eako badian ibilta-
ri paratu, eta hango hare fin eta hezetsuan joan-
etorri luzeak egiteko. Portugetxeko harrizko
konkorretatik hasi eta Salbarri nahiz Talapean
amaitu, eta tartean ikusgarri dozuz, batez beste,
Euskal Herriko hatxarterik ohartuenetakoak.

Bada, hantxe bertan, moilarik nahikoa. Bata
motza, bestea luzetxoa. Atariko eraikinetik
abiatu, Beletxe azpitik igaro eta berehalakoan
batzen dira, hareen babesera, eta erreskada bi-
kotxetan, arrantza potin txikiak, itsas mareak
gora egin ahala itsasoratzeko gertu.
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Bada bertan hirugarren moila bat be, moila
zabala, laua eta harriari lotua, beste bien erans-
kin lana egiten dauana. Antxina Olandako
moila zana, gaur egun, moila barri moduan au-
tortzen dabe bertako zein kanpotarrak.

Lehenengo bi moila horreen itxituran dago,
noiztik be ez dakigula, halako ur pozu baltz
bat, erreka jarioa eta itsasoko urak bertara ba-
tzen dirala. Eako errekak ekarten dau horraino,
mehe eta arin, ur lasterkatxoa, lorratzetik lo-
rratzera, eta ildorik ildo dabilena, inguruko
mendietan zirriborratutako erretenaren bitar-
tez.

Sarri egon naz ni hantxe jarrita, kai erpinean
moilapozuari —halakoxea daualako izena ur
batuketa horrek— begira, orduak eta orduak,
ur baltz horreek barruan eukiena ulertu guran.
Itsasgorak bete eta urazpikoa genduan ha, ur
zirimola zoro bategaz estalduta. Itsasbehera
etorri eta hantxe bera be, itxita, isilpekoa gor-
de beharrean. Noiz edo noiz, ur eskasia zala
eta, erdi-erdian agiriko eban harek harritzarra,
kubo tankerakoa, goroldiak hornitu eta berde-
tua.

Inor ez zan bertara azaltzen. Gurasoen esana
—eta agindua— genduan, zorrotza eta latza,
hara ez hurreratzeko. Istoriak be edu askotako-
ak ziran. Behinola pozuan sartu eta egundo be
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urten ez edota pozutik gertu ibili eta sekulan
be euren barririk jakin ez ziranenak.

Horrexegaitik, salabardoagaz izkiren peski-
zan gogotsu jardun nahiz moilarteko hondar-
tza txikian olgetan gustura ibili, beti genduan
moilapozua mugarri. Mugarri ezezaguna, ika-
ra eta bildurrezkoa.

Goiz-belu, danok ikasten genduan haren ba-
rri. Horrek, egia esan, handik alde egitea bai-
no, hara ekarrarazoten ginduezan behin eta ba-
rriro.

Hantxe ginan gu, esandako legez, moila
puntan, itsasbehera edo itsasgora, uretara begi-
ra, edozein unetan edozer jazo eitekelakoan.

Irailean uda bajoian eta Bilborako deiak,
nahitaezko eta aginduzko, beragaz ekarten
eban moilapozuaren misterioari agur egin be-
harra, hurrengo urteko udaren esperantzaz.

Bizitzan, halanda guztiz be, ezusteko galan-
tak gertatzen dira. Halakorik suertatu jatan niri
be urteen haratonatetan, Eako gure seniderik
hurbilena hil zanean. Urriko egun buruzuri ba-
ten joan ginan hara, Bilboko Atxuritik hasita,
Lekeitiorako bidaia egiten eben autobus zuri-
gorri hareetako baten. Neketsu joan jakun os-
tera, Elantxobeko geldiunea barruan. Eako he-
rria ikustatu genduaneko, udako tirritarra na-
barmendu neban bihotzean, galduko eta
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gustuko dan zerbaiten zapore mingotsaren an-
tzera.

Goizean izan ziran hileta meza eta abarreko-
ak. Latinak bete, meza erasoten ibili eta, baz-
kaldu ostean, akolito nintzanau libre nengoan,
iluntzeko autobusa Lekeitiotik etorri arte, he-
rrian batera edo bestera joateko.

Nire pausoak, konturatu be egin barik, por-
tuko Beletxerantza eroan ninduen. Itsasbehera
zan eta moilak, urrian ohiko danez, aspalditik
bakandua eta lagatua izan danaren irudia eu-
kan. Ez gizakirik, ez arima pielik be. Beletxe-
tik aurrera, moila txikira joan nintzan eta,
hantxe bertan, punta-puntan, moilapozua aur-
kitu neban, nire betiko moilapozua, gaurko la-
koxe egun baten. 

Mendebaldeko haizeak jo eta sargore modu-
koa ebilen artean. Galarrena laster joko ebala-
ko seinale dudabakoa. Badiatik kanporantza,
Salbarriko bihurgunea ikusi neikean moilako
ikustokitik. Ber-bertatik be, buruari jira egin
ezkero, Talapeko harritzarra begien bistako.
Harritzar ha beti begitandu jatan berezia eta
zorroztua, izadiaren indarrak baino, gizakiaren
eskuak jatorrizko haitzuloan harlanduzko hor-
ma luzea egin izan balebe legez.

Begien itxi-idegiera batez, moilen arteko
hondartza txikian nintzan. Oinetakoak kendu,
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galtzerdiak erantzi eta bat-batean somatu ne-
ban zaztada latza, ur freskoak behatzetan egin
eusten eraginaren adierazgarri.

Azantzean entzun nebazan, barru-barruan,
hainbat urtetan zehar aditutako mezuak: hara
ez hurreratzeko, hango zunda ez zala neurri-
koa, ezezaguna baino; inoizko baten hantxe
bertan galdu zirala ez dakit zenbat ume, basa-
tzan ito eta lurperatuta hilko ginakeala…
amaibagako historia horreek durunda bizian
kulunkatzen ziran nire belarrietan.

Banituan nik, orduan be, hamabost urte ia-ia
beteta, eta ausarta izateko adore falta. Hareek
gorabehera, aurrera egin neban eta, sinestezina
badirudi be, uretan sartzen hasi nintzen. Inon-
dik be ez neban bustiaren ikutua neureganatu.
Harek inguratu egingo nindukealako bildurre-
tan nenbilen ni, birikak plaust egin eta han ber-
tan jota geratu.

Alperrik. Ez urik, ez bestelakorik. Oro nigaz
kanpo. Uraren ilun-argi berdexka, ordurako
be, harrikixkerreko bidezidorra neban eta han-
dik ninoian ni, inorako biderik jakin bage. Bi-
dezidorraren bazterretan, ezer ez. Begiak be,
erdi lausoturik nituan, ohitura ezaz edo. Zelan-
bait esatearren, norantza jakina izan ez arren,
ni neu, esan legez, baninoian, zerbaitek aurre-
ra eroango banindu legez.
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Halako baten, kobazulo antzeko bat zirribo-
rratu zan nire pausoen errekastoan. Bertara or-
duko, andrazko bat nire aldamenean, zirtolari
eta jakinguratsu:

—Nor zaitut, gazte?
Iraizean eta gainetik aztertu neban andrazko

ha. Ez handi ez txiki. Ule-adatsak borobilak
zituan, begiak baltz eta aurpegikera egokia.
Jantzia… ez neuke esango zer-nolakoa. Hola-
halakoa, izara itxurakoa, goitik beherakoa oso-
osorik estalita gordetzen eutsana.

Erantzuna, ostera, berandutu jatan:
—Mutil gazte bat nozu. Zu, ostera, nor zara?
—Ez al daukazu nire barri? Inork ez al deu-

tsu adierazo ni nor nazan?
—Besterik esan ezean, ez!
—Nor dozu lagun, loak hartu ezinean zabilt-

zanean?
—Nik zer dakit ba, horreek umekeriak dira

eta! Gainera, halakoetan norbait entzuteduna
izatekotan, nik behintzat gauontza eta mozolo
jaunak ditut entzute handikoak!

—Eta Mari Bekanekoa?
—Nor?… Zeu al zara hori? Hori al dozu

izena?
—Bai, gazte. Mari Bekanekoa dinoste eta

Eako ume guztiak nire besoetan egiten dabe
lo.
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—Horreek ipuinak dira!
—Halan uste dabenak oraingo barriak dira.

Aspaldi baten, barriz, ni eta nire modukoak
nagusi ginan Ean.

—Bai?
—Bai, gazte. Orduantxe egin ebezan jenti-

lek Talapeko eta Salbarriko harkaitzak; or-
duantxe bizi ginan ederto hareek eta ni, herri-
tarren artean, itsaslari eta arrantzale bizimo-
duan.

—Zelan izan leiteke hori, portua hondarrez
beterik badago?

—Gauzak ez dira beti horrelan izan. Sasoi
baten, antxina-antxina, Ean bizi ziran itsas jen-
tilak. Lehorreko jentilak jakinekoak dituzue
zuek, kalekumeok, liburu eta abarreko idaztie-
tan dantzan jabiltzuezalako. Eako jentilak, ala-
baino, itsasaldekoak ziran. Hareen ipuinik ez
zenduan zuk entzungo. Ama, Ea jentila eben,
eta Markina aldetik etorri zan bertara. Baita
herriari izena emon be. Haren umeak, Sa eta
Apik, neba-arrebak genduzan. Eako badian
hasi, koskortu eta jentil adineko egin ziran.
Lantzean behin Portugetxeko kobazulo eta
pendizetan egiten eben lo. Beste batzuetan,
itsasoari begira, Salbarri eta Apikale aldean
ibilten ziran, bale txikien arrantzako asmotan.

—Baleak, nongo baleak?
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—Sasoi hareetakoak, mutil, sasoi hareetako-
ak. Bale txikiak, bizkaitarrak, edonon ebilzan
garai haretan. Eako portuan be horreen arrantzan
jarduten eben itsasgizonak. Sa eta Apik bat egin-
da egozan eatarrekin. Giganteak ziran eta Eako
portua garbi-garbi eukiten eben. Hareen eskuka-
dak erraz eta eurrez ateraten eben itsasotik hon-
darra. Horregaitik aukera ederra izaten eben he-
mengo txalupak, arrantzarako sartu-urtenetan
saiatzeko, uretako gorabeherei jaramonik egin
barik. Beste horrenbeste egiten eben neguan be,
trikuharri eta harkaitz handiak Eako itsas sarre-
ran jarrita, portuaren eta eatarren babeserako.
Hareen eskuetatik etorri jakun Kaiarriko uhar-
tea, norabidea galduta etozan arrantzaleei bidea
erakusteko. Hamaikatxo lan egin eben hareek
herrian. Zubiak be, euren eginetatik aparte ez…

—Eta…
—Bake eta adiskidantza giro horrek alde

egin euskula. Gizakumeak, behinola baten, Sa
eta Apikekin haserretu ziran.

—Noiz gertatu zan hori?
—Abendualde baten, urte asko dirala. Eako

txalupak bisigutara urten eta ekatx gogorra al-
tzau zan. Euren burua galdutzat eukiela, arran-
tzaleak orroaka eta intzirika hasi jakezan Sa
eta Apiki, laguntza eske. Horreek, ostera, inon
be agiri ez.



87

—Zelan hori, bada?
—Olatuen indarrez, Sa eta Apik Kaiarrira

heldu ezinean ziran. Kosta ahala kosta, hango
harriak jadetsi eta sua biztea lortu eben, txalu-
pei etxerako bidea erakusteko. Guztiak etxera-
tu ziran… bat izan ezik. Hurrengo egunean, Sa
eta Apik herritik bota ebezan, gizakumeen
mundutik kanpora, Kaiarrian bakar-bakarrik
bizi eitezan, euren errua garbitu arte. Ordutik
hona, Eako arrantzale eta itsasgizonak, Kaia-
rritik igarotean, Salbarri aldera begiratzen
dabe, Sa eta Apiken gomutazinoari lekukorik
ez emoteko.

—Benetan gogorra!
—Gogorragoa izan zan, edozelan be, Eako

herriarentzat. Giganteak erbesteratu eta honda-
rrak behar sakona egin eban, hareen eskukaden
faltan. Eako badian txalupak gero eta nekezago
sartzen ziran. Sarrera izan eben azken ontziak,
ehun urte baino gehiago joanak dira eta, «pa-
tatxe» izenekoak izan ziran. Harrezkero… hon-
darra eta harea edonon eta kiroleko potin txi-
kiak. Lurralde barruko errepideak be ugaritu,
argindarrak edonondik sartu eta han joan ja-
kun, ahazturaren menpean, gure sasoiko herria.

—Zer gertatu zan gero?
—Nik ez nituan Sa eta Apik alboratu. Egu-

nero joaten nintxaken ikustera Kaiarrira. Han-
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go kobazuloaren barruan bizi ziran, bertan sar-
tu-sartu eginda, euren hobenaren errudun oso
balira legez. Txori arraultzak eta belarren hon-
dakinak jaten zituen. Gerora be, aguretu zira-
nean, neuk lagundu neutsen euren bizimodu
ezkutua eroaten. Sarri-sarri, jatekoa be haraino
bertaratu deutset, Sa eta Apik goseak eta emen-
datu beharrak guztiz eraginda. Egun baten, ha-
rrizko irla haretara heldu eta euren arrastorik
ezin bilatu. Joan ete ziran betiko? Hil akaso?
Edozelan be, askoren ustez, bizirik dagoz
biak… halan dinoe, behinik behin. Ekanduari
jarraitu eta egunero joaten naz hara, ilunaba-
rrean, Eako ume guztien loaldia nireganatu os-
tean. Egia esan, gero eta ume gitxiago daukat
meneko, eta nire bidaiak laburrak izaten dira.
Kaiarrian gordetzen ditut gazteenen loaldiak
eta egunsentian, oilarraldia orduko, itzulian
ekarten dodaz herrira, umeok pozarren iratza-
rri daitezan. Moilapozutik Kaiarrira, Kaiarritik
moilapozura, horixe dot bidegintza. Hodeitxo
baten gainean nozu ibiltari, trumoi zein bareal-
di, itsas gainean batetik bestera, eguna amaitu,
eguna hasi, jentilen kobazuloaren inguruetan.
Ezaguna da, halakoetan, eatarren esana: Mari
Bekanekoaren besoetan doa!

Azken berba horreek zurrunbilatsu aditu
neutsazan Mari Bekanekoari. Haren irudia be-
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gietatik ostendu jatan eta, bidezidorretik barik,
halako estuleku batetik ikusi neban neure bu-
rua, Portugetxeko leize baten atarian geldirik
agertu arte.

Arineketa bizian, korri eta korri, herrian
nintzan. Bien bitartean, bestelakorik be gerta-
tu zan eta nire gurasoak, ezinbestean, herrian
gelditu behar izan ziran. Afaldu eta lo egin be-
harko genduan amumaren etxean.

Etxea hondartza ertzean dago. Handik ikus-
teko modukoak dira moila txikiak, Portugetxe-
ko harriak eta moilapozua. Bertatik be, Eako
portuaren sarrerako harkaitzak eta Kaiarriaren
lerro nagusiak, bista–bistakoak.

Oheratu aurretik, gaueroko musua aitari
emon ostean, amumagana zuzendu naz, itxaro-
pentsu, Mari Bekaneko ha nor izan daitekean
galdetzeko asmoagaz:

—Amuma, nor da Mari Bekanekoa?
Galdetuaz batera, loba gazteak andra zahar

haren begietan somatu dau jakinekoaren
oihartzuna. Harriturik dago amuma. Halanda
guztiz be, ixilik gorde behar izan dau jakineko
hori. Eskuetan euki dau Mari Bekanekoaren
nondik norakoak loba gazteari azaltzea. Hasi
be, zerbait esaten hasi da:

—Mari Be…
Alabak gogor atzeratu deutso berba:
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—Ama, holakorik ez dogu behar. Horreek
ipuin zaharrak dira. Ez egin jaramonik, seme.
Ez dago holakorik.

Amumak, orduan, men eginda:
—Gabon, lobatxua, ondo lo egin.
—Gabon, amuma, ondo lo egin.
Amak alde egin eta bakarrik nago logelan.

Ohetik bertatik ikusten dot moilapozua. Moila
gaineko argindar meheak mamua emoten dau,
tartean jaso dan gurma eta lainoaren barruan.
Laster baten, lurrunaren eraginez, hango zer
guztiak estalita geratu dira.

Orduantxe izan da, firin-firin, haizeak ezer
eroango ez baleu legez, sumatu dodana hodei
itxurako bat. Berehalakoan egin dau harek
kanporantza. Haren agintari eta nagusi, lurru-
naren kontuetan behinik behin, harako Mari
Bekanekoaren andrazko trazak.

—Hortxe doa Mari Bekanekoa! —esan
deutsat neure buruari, loaren altzoan egonda,
erdi lo erdi esna.

Hurrengo egunean, Bilbora itzuli nintzan
betiko. Ez neban abagadunerik izan ostera be
Eara etorteko. Hantxe geratu ziran, gogorape-
nen kutxa alboratuan, Mari Bekanekoa, Sa,
Apik eta beste guztiak.

Berrogei urtegarrenean, Ean nozu barriro.
Aspaldiko gomutak korapilatu jataz garune-
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tan, Beletxetik harago joanda, Eako kai zaha-
rra nire pausuen hurrengoa izan dodanean.
Mari Bekanekoa ezagutu neban egunean lege-
txe, bakarturik dago portua. Orduan lez, uda
ondorengo garaia da eta behelaino fin batek
Eako badiaren zokondoak bete ditu. Harik la-
burrera, hodei txiki bat gailendu da laino arte-
an, zuzen doala hori kanporantza. Etxe gogoz,
Mari Bekanekoa dot oroimenean eta itsas za-
balera joan gura neuke, hegaldaka eta haregaz
batera, inoiz ez —edo betidanik, nork daki!—
izan diran itsasoko euskal jentilen bila.





SAMUEL PEALSON
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Ezagutuko dozue, bai, kale ertzetik jatorkun
gizontxo hori. Egia esan, gitxi batzuek baka-
rrik esan leikie herri bakarti honetan Samuel
Pealson jauna ezagutzen ez dabenik. Itxura
arrunta izan arren, haren okotz bizarduna eta
antipar biribilak edonork ikusi leikez, eguerdi
aldera, ogi pieza eta egunkariaren bila. Non
bizi dan be ezaguna da, Samuel Pealson ez
luze, ez zabal dan etxe baten jabea dalako. Li-
buruetan bizi da Pealson gizonezkoa, hareeta-
ra dau jarria gogoa. Etxea bera be, prestatua
eta egokitua dauka xede horretarako. Gelarik
gela, liburuak nongura. Herrialdeak, ohiturak,
kultura lanak, literatura, saiakerak... guztiak
dira horren begipekoak.

Sarreratik hasi eta eskuma zein ezkerretara,
alfabetoaren arabera zerrendatuak, horra hor
gizaki batek eskuratu leikezan liburu guztiak
edo ia guztiak. Ezinezkotasunaren bidetik ete
nabilen uste dozuenontzat, ez ahaztu, otoi, sa-
rritan frogatu dala Pealsonen etxe horrek mu-
garik ez dauala. Sarrera estua eta meharra, hori
bai, beste eraikin zahar biren artean.
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Hantxe bertan, uriko alderik zaharrenean na-
barmenduko dozue jauregi tankerako hori, bal-
koi eta lehio apaindu batzuekin. Harrizko
apaingarri horreek, edozein modutan be, ez
deutsoe meriturik txikerrena kentzen, ezta gi-
txiagotzen be, ate handi horren bi orriko aur-
pegi zabalari.

Aurreko alderdiari zabala bajagoko be,
atzeko aldeari, ostera, amaibagakoa joako.
Izan be, inork ez daki zenbatekoa dan horren
luzera, egundaino ez dalako neurtu haren sa-
konik. Esan leiteke, liburuak sartu ahala, Sa-
muel Pealson jaunak bere etxearen hondoa
areagotu ez eze, altueran be gorantza egiten
dauala. Berba batez esateko, edozein liburu-
zaleren paradisua. Norbera be, idaztietarako
halako jokera tematia izan ezkero, lorietan bi-
ziko litzateke etxemodu horreetariko baten,
liburuak ainako egonlekuak hasiz eta ugal-
duz.

Pealson jaunaren nondik norakoak, jakina,
aztertuak izan ziran aspaldian. Batzuen ustez,
liburu batze horrek sorki makurra eban. Beste-
en eritxiz, barriz, munta haundiko jarauntsi ba-
ten fruitua zan dan-dana. Inork ezin asmatu,
ostera, nondik eban dirua eta gogoa Pealson
jaunak, eite eta tankera oso bestelako liburu
hareek guztiak bereganatzeko.
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Liburu saltzaileak gur egiten eutsoen ikusi
ahala, idazle, kritiko, aditu eta bestelakoak
muga barik goresten eben; kultura, literatura,
pentsamentua, jakinduria... eta ez dakit zenbat
zientzia, kontzientzia, diziplina eta enparauak
aitapontekotzat autortzen eben sarritan, lotsa-
rik eta herrarik bage.

Bazan, alabaino, Pealson jaunaren bizimo-
duan zerbait ezkutu eta agiriko eza somatzen
ebanik be. Egin-eginean be, ha goratzen eta
laudorietan erabilten ebenak liburu sorta mi-
resgarriak ikusteka egozan.

Behin batean ospe eta dedua lortu eban ha-
rek nahikoa eban euroi eusteko, tertulia, ma-
hainguru, prentsaurreko, hitzaldi eta bestela-
koen tarteko izatea, beti eukalako bermatuta
jai moduko horreetako burutza, bera edo bu-
rutzaorderen bat.

Albistea, edozelan be, berehala zabaldu zan.
Urira etorri barriko literatura kritiko batek, us-
tekabean eta guztion harridurarako, laster ba-
tean izango eban aukera sona handiko herriki-
de liburuzaleari alkarrizketa luzea egin ahal
izateko.

Kritiko ha urira heldu zanetik idegita euki
zituan bertako egunkarien ateak eta orriak.
Berbalaua parebagea eban, aitamenak aparte-
koak, joskera, tankera eta abar bere-bereak eta
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goituezinak. Horrexegaitik, egunero ziran ira-
kurgai herriko kazeta goiztiarretan haren luma
kontuak. Herritarrak baeukezan, hari esker eta
harek ondo atonduta, zer irakurri, non erosi eta
zelan ibili, haren argipean bizi zirala. Lantze-
an behin, irudi leikean haren goi mailako izpi-
ritua ikututeko abagunea be baeukela, horreta-
rako ilusioa eta gogoa hartuta.

Bada, kritiko kritikagaitz ha eta Samuel Peal-
son jauna alkar ezagutu eta arineketa baten izan
ziran lagun minak. Bestela be, ezinbestekoa zan
bi horreen artekoa. Bi-biok joaten ziran batera
jakintsuen bilkuretara eta, antza danez, bazan
halakoetan kritiko kritikagaitz hari azken eto-
rria izana eta herriko kultura nonzebarri guztie-
tan lehen nabarmentzea parkatzen ez eutsazana.

Ondorioak, edozein modutan be, bestelako-
ak izan eitekezan aspaldiko kritikakideentzat.
Pealson jaunak, ezagutu ahala, pertsonaia ba-
rria hartu eban bere babespean eta noranahi jo-
aten zan haregaz, bigirarik bigira eta saraorik
sarao, beila eta soirée bakotxaren errege-erre-
ginak balira legez.

Esan be, halantxe barreiatu zan herrian ze-
har. Baten batek, ozen eginda, aldarrikatu be
egin eban hori, hau da, bi horreek lagunak bai-
no zerbait gehiago bazirala. Estekadura sako-
nak, beraz, bion artekoak.
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Eguna be jarrita euken. Eguen buruzuria.
Hori agindu eban Pealson jaunak, egunkarien
presioak eta belarrirako aholku eta aginpideak
bazter itxita. Asteburuko literatura gehigarriak
behar eben, nahitaezko jaken alkarrizketa ha
agertarazotea. Herriaren historia literarioa be
kolokan egon eitekean. Gizaki franko durdu-
zatzen hasia zan. Etxea bera be, argazkipean
ipini eta gela ezezagun hareen eukia begibis-
tan jarriko leuke dalako buruz-buruko harek,
aurpegi-ikuste barri baten bidez.

Jadetsi eben eguna. Orduak be jo. Kritiko
ha, adiskide kuttunaren etxera doanaren konfi-
dantzagaz, sendo eta tinko abiatu zan jauregi
bakartu haretara. Txirrina jo eban.

Samuel Pealson, halakoetan ohi eban zeinua
eginez, atera zuzendu zan. Atearen zirrikitue-
tatik nabaritu eban kritiko kritikagaitzaren zi-
rriborroa. Haren ezpainetan irria zan nagusi,
ehiztariak aberea hiltekotan dabilen une horre-
tako plazer berbera aurretiaz dastaturik izango
baleu legez. Barruratu eban ha eta lehenengo
gelara norabidetu ziran biak, Ekialde urruneko
herri baten literatura ezezagunaren bila.

Gela bakotxean egitura berbera egoan erre-
pikatuta. Gela koadroa, alboetan liburuez bete-
riko apalak, ate txiki estu batetik abiatu eta
erdi-erdian mahaia, argimutila, kandela, pape-
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ra, luma eta abar, hain zuzen be, irakurle aspe-
rrezinarentzako tramankulurik eskukoenak.

Kritikagaitz zanak, hasteko, Maiakorsky au-
torearen lanak eskatu deutsaz Pealsoni. Ho-
nek, beste barik, Maiakorskyren lanak erakutsi
deutsaz, gogaituaren zimikoaz. Gero, kritiko
ha gelan itxita, alde egin dau. Lakiotan dabil
Pealson, zalantzarik ez, helbururako gertu.

Artean, kritiko kritikagaitza gela erdiko ma-
haian dogu jarria. Irakurten dihardu, unean-
unean, begirada jaso eta eskuartean dituan li-
buruen hutsunera zuzendu. Arreta hartu deut-
se hango batzuei, batez be Maiakorskyren
liburu ezezagunei, Maiakorsky berak inoiz
idatzi zituenik be ez dakialako. Kritiko kriti-
kagaitza amore emoten hasia da. Liburu zu-
rixka hori bereganatu dau eta aspalditik espe-
ro danaren jabe egin ostean, norberak izan lei-
kean agiriko atsegin berberagaz, mahaian
jesarri da ostera be, irakurte ha betirako zere-
gina hartuta.

Samuel Pealsonek ate estu haretatik barre
egin dau eta gela hori beste gelekin lotzen di-
tuan korridore luze horretatik aurrera dator,
ibiliaren ibiliaz, eskuma-ezkerreko geletan ira-
kurle diran guztiei ohartuta.

Gela bakotxean irakurle bana dago mahai
ingurukoan. Hantxe dira, gure istorioaren kri-
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tiko kritikagaitzagaz batera, hainbat eta hain-
bat kritiko, iradokizun egile... eta nork daki
zenbat antzeko! Pealsonek, halanda be, aurre-
ra jo dau eta etxe irregular horri kasu egiteka,
irakurketa geldiezinetan buru-belarri dabilzan
horreek ikuskatzen ditu.

Museoaren ateak idegiaz batera, kritiko kri-
tikagaitz ha begikor hartu eben askok uriko
egunkarietan hauxe leitu ahal izan dabe, lehen
esandako asteburuko literatura gehigarrian:

“Damurik, azken egunotan iragarri dogun
testua argitaratzea ezinezkoa izan jaku, kritiko
kritikagaitza desagertu dalako gure artetik.
Autu horri buruz, zerbait barri jakin baizen
laster, irakurleei ohartarazoko deutsegu.”

Pealson jauna, korridorearen aurrera, etxea-
ren beste muturrera doa. Horrelan sartu da etxe
berak dauan bigarren egokera horretan, etxe be-
rak, esan legez, beste uri batean daualako itxu-
ra edo molde desbardina. Atzeko aldetik jabil-
ku Samuel Pealson. Bat etxea, bi uriak.

Atearen ikustokitik ikusi leikez, erraz eta
erruz, eroso, jendearen ilara luzeak. Eskuan
dabe txartela eta museoa noiz idegiko zain da-
goz.

Eraikin horren atean, iragarkia dago eskegi-
ta, berbak adierazgarri:

“Giza liburuaren museoa”.
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Azpirago, letra eta tankera apalagoaz, beste-
lako esan hau:

“Bertan erakusten dira idazkiak,
jatorrizko espezie biziekin batera”.
Argia urratzean, eguna badator eta Samuel

Pealsonek, azken berrogei urteetan egin dauan
legez, museoaren ateak idegi ditu, kritiko kri-
tikagaitza eta gainerakoak, inori ez ezeri be ja-
ramon egin barik, euren irakurketa zoroan ja-
rraitzen dabela.



NARTZISOREN ISILPEKOA
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Badira gizabanakoaren bizitzan, egunero-
-egunero errepikatzen diran uneak eta ekin-
tzak. Ohetik jagi, gosaldu, nonbaitera joan eta
etorri, lana, atsedenaldiak, bazkaria, afaria, lo-
aldia… Horreek beteten dabez, ustez herri au-
rreratuen diran horreetan behintzat, aldiotako
gizakiaren ordutegia eta bizimodua.

Usadio horreek antxinatik datozela ezin uka.
Egunen gurpilean, orduak aurrera, bizi epea
atzera, bizi dan oro agortzen da unerik une,
bere azkena jadetsi arte.

Bada, alabaino, egunero-egunero be, halako
une bereizia, tarterik tartekoena, itsasgora-
-itsasbehera modukoa, ordubizien eta loaren
artekoak ber-bertara batzen dituana. Une ho-
rretan, ohean egon zein jardueran izan, begien
itxi-idegi luzexka horretan, batzuk —behar-
bada olerkizale diran horreek— leihoak za-
baldu eta zerura begira dituzu, inoiz goi mai-
la horretatik ezbaiak eta duda–mudak argitu-
ko deutsezan norbait edo zerbait horren
esperoan eta zelatan. Zeru pitxiak etorriko ja-
kezalakoan, gogotsu dihardue, ekin eta ekin,
mailuz eta zizeluz, hizkuntzaren barne-zoko-
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ak jorratu eta sentimentuen adierazpidea aur-
kitu guran.

Beste batzuek, —ni neu be tartean, jakina—,
nahiago izaten dogu, hobetsi egiten dogu euri-
barbotadak kanpoaldean entzuten ditugula,
gure buruari galdetu, loaren atzaparretan jausi
aurretik, ea gure barruko horrek dauan, ezku-
tu-ezkutuan bada be, zertxobait ohargarri eta
harrigarriagorik.

Aspalditik nabil ni zergintza horretan. As-
palditik, eta esan dagidan artez, arrakasta han-
dirik bage. Urteetako lana behar izan dot nire
barruko hori ezagutzeko. Ehotu dot sarea, de-
sehotu soka. Bilbatu dot adimenaren txikota
luzea; despixkatu garunaren armiarma-kar-
tzela. Alfer-alferrik. Iraizean, gain-gainetik,
bai ikusi-ez ikusi iluntxoan somatu dot beti,
nire barruko harresi horretan, nire bosteko
jauntxo hori, harako Nartziso hori, burmuina-
ren ateak egundo be zabalik eskaini ez deus-
tazana.

Gaztezaroko kontuak ditut, halanda be, loak
hartu agineango horreek. Esan dodan legez,
erdi lo erdi esna, Morfeoren erresuman sarrera
egin ordukoxe, han ninoian ni, kaskaezurraren
bidezidorrak arakatzen. Bidezidor horreen ar-
tean, errekastoa, erreka mehe-mehea, ordu ho-
rreetan ur txikietan datorrena.
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Horra nire igarolekua eta bidegurutzea! Zi-
rrikitu laban hori idoro, zulatu eta buru ba-
rrunbean nabiltzu, hango norabideetan barre-
na, zirujaurik trebeena buruaren gotorra ebagi
eta gero, bertako zainetan zehar ibiliko litzate-
kean gisa berean. Nik, ostera, neurea zulatzen
dot, harresi oskoldu horreek atzetik eta zehar-
ka inguratu eta gaineratuak.

Dinodan legez, sarritan ibili naz ni hortxe,
zelularik zelula, nire oroitzapen eta gomuten
kutxa non egoan argitzeko gogoagaz. Bila eta
bila, ari eta ari. Eutsi horri! —hala dinost neu-
re barruko horrek—. Eutsi horri! —dirautsat
neuk be, bidexka estuetatik nabilen bitartean.
Non, ostera, nire isilpeko kutxa horren gakoa?

Esan beharrik ez badago be, bidenabar gera-
tu bedi sarrera lortu dodan bakotxean, gatx eta
neketsu izan jatala Nartziso horregaz bat egi-
tea. Halakorik ba ete dan be galdetu leike ba-
ten batek. Izan, bada. Zalantzarik izan ezkero,
arineketa baten azalduko deutsuet haren zer-no-
lakoa: adinez, neu lakoxea; gorputzez, bar-
dingotxua. Nire itxura dauka eta, antza danez,
bada tankera berekorik gizaki arrazoidun ba-
kotxagan.

Nik, edozein modutan be, barriro dinot, bera
bakarrik dot ezaguna. Eite arraro samarra dau
eta ez nau ezelan be erakarten ez beteten.
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Haria dot, alabaino, guztiz etenda eta nirea,
argi dago, ez da horren itxura kontua, beste gai
batena baino. Natorren lehenengo puntura, ba-
tez be, Nartziso ha zelan ezagutu neban adie-
razoteko.

Hogeita bost urte badira, batez beste, ha eza-
gutzeko abagunea egokitu jatala. Abuztuko
gaua, nonbait, Nartziso ezagutu nebanekoa.
Data zehatzik ez neuke esango. Lekua, edoze-
lan be, gomutan dot, Bizkaiko Itsasoa hur-hu-
rrean egoalako. Olatuen zipli-zapla erlaietan
etorren eta, ur bazterrean, Ogeilako hare fin
eta meheak hots egiten eban, samur-samur,
nire oinkaden azpian.

Ibilaldi luzetxoa egin ostean, loaren indarra
eragingarriago gertatu jatan, joan ez joan ego-
ala nire adimena. Hamasei urte barritan nen-
goala, ustekabean jazo zan dana. Bihurri ha,
buruan buru, lehenengoz egin eta nire baitako-
an nintzan, bakartasunik gorrienean.

Egia esan, izaki haren agerkundeak ez nin-
duan larregi asaldatu. Aztoratu be ez asko.
Goitik behera eta zuzen-zehar begiratu eta,
ezer esan barik, burmuineko beste zokondo
baterantza ostendu zan.

Iratzarraldia pisutsuegia izan jatala nabar-
mendu neban hurrengo egunean. Dana dala,
egunsentian, inguruko baserriaren oilariteak
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jagi beharra jo ebanean, ez nik ez neure lagu-
nak ez genduan gauza berezirik igarri neure
jokeran.

Harrezkero be, Nartziso hori, bolada luze
batez behinik behin, sarri-sarri ikusi izan dot.
Lantzean behin, haregaz berba be egin dot,
berba erdika edo; bera isilpeko zabal baten
jabe eta ni neu, garun txoko haretara deitua
izan ez danaren ezaupidedun. Ozta-ozta jakin
ditut haren izana eta izena, eta beti galdetu ohi
deutsat neure buruari haren egitekoa zein dan,
nire buruko garunaren korridoreetan etenbako
ibilaldiak burutzen, noraezik antzuenean
diharduala. Inora barik, horrek ez dau helmu-
garik. Isilpekoren bat be ete dauan susmatzen
hasia naz. Horigaitik, urteak joan, urteak eto-
rri, neure kautan indartu dot halako pen-
tsamentua eta jokoa, halako goiburu urtena:
Nirea da, nirea da Nartzisoren isilpekoa! Ni-
rea!

Berebiziko ahaleginak eta leherrak egin
ditut, errekasto horren lorratzak barriro aur-
kitzekotan. Azken urteotan, edozelan be,
huts-hutsean izan dira nire saio eta entse-
guak. Gau izarratu nahiz ilunak, euritsu zein
aterri, danetarikoak bizi izan ditut, neure-
neure dodan isilpeko horren giltzarria idoro
guran.
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Horren ondorioz, Nartzisogazko azken ba-
tuketak ezusteko eta bat-bateko, suertatu aha-
lekoak izan jataz.

ooo0ooo

Egun arrunta zan ha. Ezer berezirik bage, la-
netik etxera nentorrela, buruak emon eustan
gau haretan gertatu behar zala gertatzekoa.

—Nekez ez dau gaurik egingo! —esan ne-
ban neure bostean, gaueko ilun goiztiarra
arratsalde behean asmatu nebanean.

Hala igarri eta hala emon zan. Etxera heldu
eta bakarrik bizi nazan honek berehalakoan
prestatu neban afaltzekoa. Afari-legea eginda,
telebista ikusi ez ikusi, loaren deiak gogoz as-
tindu ninduan. Baetorren Mari Bekanekoa, be-
raren altzoan ni eroatera. Ni, oldarturik, eze-
tzean. Baziran nire barruan, esna izpi moduko-
ak, gizakien adimen leberrari bidea idegi ohi
deutseen edukoak.

Ez egun argi, ez gau ilun. Lo-esna gozoan
somatu nituan neure gorputza eta zentzumen
guztiak, musika leun batek joak eta hartuak.
Bajoian nire barruko garra itzaltzen eta ama-
tatzen, baetorren loaldiaren aroa, beraren altzo
gozoan ni kulunkatzera.

Gero, aspaldiko gau berezi horreetan gertatu
ohi dan legez, begiak itxi barri eta lo suma
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ederrean nengoala, eskumenera, nire albora,
pol-pol, sarbidearen errekatxoa. Behetik eto-
rren eta nire barruko gazteluaren murru baltz
hareetan zirrikitu argitsua ekarren, arrakala 
itxurakoa.

Antzaldatu nituan neure zer guztiak eta bus-
tirik busti, oinok uretako lokatza zapaldu eta
horra hor, ni neu, aspaldiko ni neu berbera,
kaskaezurraren barruan, zorioneko Nartziso
haren peskizan.

Beti esan ohi da gaizpidea maldan beherako
erraza dala eta onbidea, aldiz, gorako pendiz
malkarra. Halakoxea neban nik neuk be, antza
danez, Nartziso haren egontokirako bidea.
Zail, arazotsu, zeregintsu eta nekezalea.

Kanpoaldean, gauak garaurik garau orduak
aletzen zituan bitartean, buruaren zokondoak
nituan ikergai. Besteetan legez, bera agertu ja-
tan, inork ohartu eta ezerk be deitu barik.

Gau haretan, dana esan behar da, bestera ibi-
li zan autua. Nik ez neban ezer be esan; berak
aurkitu eta eroan ninduan gune batetik bestera,
burmuinaren bazter guztietan zehar. Halako
baten, beste norabiderik euki ez eta azkeneko
gela itxian sartuarazo eustan Nartziso harek.
Ni, barriz be, errepikari: Nirea, nirea da Nar-
tzisoren isilpekoa! Bera, labatik harakoa legez,
leku haretan egozan gauza guztien erakusle:
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—Horra zure bizitza! —deiadar egin eban
beste barik, gela erdian egoan fitxa ilara luzea
agirian jarrita.

—Nire bizitza? Halako fitxa soiletan? —gal-
de-erantzun neutsan nik, sinesbakotasunez, bi-
zitza oso baten zertzeladak eta gorabeherak
fitxa labur batzuetara batzea ezinezko balitz
legez.

—Fitxak, bai! —gehitu eban berak.
Fitxa kontu hori egia ete zan frogatzeko,

batzuk eskatu neutsazan arren-bai-arren, nire
ezinegona askatzeko asmotan.

Laster ohartu neban fitxa hareek bata beste-
agazko desbardinak zirala; bestelakoak, fitxa-
tegi haren barruko hurrenkerak asko-gitxi eta
aurrera-atzera frankoren batuketa ekarrelako.

Kartoi lauki soka haren muturrak urriak zi-
ran; bitartekoak, ostera, mamintsu eta gizena-
goak.

Bateko eta besteko fitxak eskatu ahala, Nart-
zisok esku-eskura emoten eustazan. Umezaro-
koak harrigarri izan jatazala esango baneu, ez
neuke guzur handirik esango. Izan be, hantxe
egozan idatzita haurtzaroko hainbat gertakari,
punturik nagusienetan be gomutetan ez nitua-
nak. Gero, tarteka-marteka, beste batzuk, gaz-
tezaro eta helduzarokoak, ezagun eta agiriko-
ak nire barruan.
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Beste ohar esanguratsu bat be egin neban
arrapaladako ikerketa haretan. Baziran han,
nire bizitzako pasadizurik batuenetan, zuzen-
ketak eta argiketak, bizitzaren bidegurutzetan
batez be. Aukeran urtenbide osterantzekoak
izan eta eurotako bakarra nireganatu behar,
nahitaez, bizitzan aurrera egin ahal izateko.
Harako erabagia hartu nebala, eskumako bide-
tik ibili nintzala, ezkerreko norabidera lerratu
nintzala, danak ziran hautagai eta abagune, fi-
txa horreetan jaso eta izkiriatuak. Danez be,
letra baltzaz etozan bete-betean jazo ziranak.
Enparauak, letra txiki moldatuaz. Bideguru-
tzetik bidegurutzera, nire bizitzaren joan-eto-
rriak eta sartu-urtenak, ordura artekoak behin-
tzat, begipean nituan, fitxaz fitxa.

Baetozan, etorri be, garaiko kontuak. Fitxok
agortu ahala, egun hareetako fitxa eskatu neu-
tsan Nartzisori.

Nartziso gizajoa! Arte eta trebe ebilena, ar-
tega eta urduri bihurtu jatan, zurbil koloreko
—kandela argitan ondo-ondo ikusi ez arren—
eta esku dardarti. Ikara bizian egoan, ahots
etenaz:

—Horixe ba ez dodala emoteko! —esan
eban motel, fitxa ha ukatzen eban bitartean.

Fitxa ha neuk hartu neban erreskadatik, kol-
pe lehor batez. Aztertu eta gero, ez neban bes-
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terik argitu, soka jarraitua eta ulergaitza baino,
denporaren hariaz berregin eta desegiten zana,
atsedenik eta bitartekorik baga.

Zehatz-mehatz ulertu ez arren, han ez egoan
gauza apartekorik, egunekoari buruz behin-
tzat. Atzeko aldean, zelanbait, Nartzisok ida-
tzita eukan orain dala hogeta bost urteko ha,
egun haretan orduko gau berbera izango balitz
legez. Izan be, urteak abuztua eukan hila eta
eguna, gero aditu neban moduan, aspaldiko
haren berbera.

Gizabanako orok beti izan dau tirriarik za-
balena bere azkenaren noizkoa eta nolakoa ja-
kiteko. Ha zan Nartzisoren isilpekoa! Bistan
nituan orduantxe, Nartzisoren fitxategian, nire
etorkizunaren nondik norako guztiak. Irriaren
pozak zeinu ezohikoa marraztu eban nire aur-
pegian. Ezkutukoa urratua eta hausia zan.

Nartzisok, senetik urtenda, ozen ziraustan:
—Gogoratu, gogoratu… inork ez dauka he-

riotzaren barri, nik neuk izan ezik!
Aztermenaren ondorioak barriro etozan.

Margo jakinak ziran han, bata bestearen gaine-
an, bizitzaren guneetan erabagia zein hartu eta
horren araberako urtenbideak.

Nekiana jakinda eta fitxa ha irakurten hasi-
ta nengoala, Nartzisoren igesaldia somatu ne-
ban. Horrek arriskua ekarren niretzat. Jokoan
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ziran nire kanporako giltza eta etorkizunaren
gakoa.

Fitxa hartu eta gela haretatik urten neban.
Arineketan ninoian korridoreetan zehar, ur txi-
kietako errekasto haren bila, urteera bakarreko
zuloaren atzetik. Bata bestearen ondoan, gela
hareek itxi ziran niretzat, lasterketa eta arin-
-aringa zoro baten nenbilela. Nekez zeharkatu
neban zirrikitua, eta kanpora nintzanean, fitxa
haren aztarnarik ez neban inondik be asmatu.

Artean, desegina zan ha, nire baitako bizi-
tzaren isilpeko ha, neure-neurea barik, Nartzi-
sorena izango balitz legez.

Loaldiaren zauskadak birrindu eban gerta-
tuaren itzala. Goizaldean, egunsentian, beste
behin be, bizitza etorren, egun barri baterako
itxaropena.

Ordutik honako gauak, barriz, ez dira lehen-
goak lakoxeak. Nartziso ha betiko joan da nire
zeretatik eta ni neu be, gaueko ordu nahasi ho-
rreetan, erdi lo erdi esna nagoala, olerkiari eki-
ten deutsat, leihoak zabal eta izarrei begira,
zeru bete horretan nire bizitzaren gorabeherak
ulertzeko gogoagaz.





URKERIZA KAPITAINA
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“Cosme Urkeriza Pagoaga. Itsas kapitaina.
Berbondo”. Halakoxea eban Urkeriza kapitai-
nak bere aurkezte-txartela. Labur eta mamitsu,
ogibidearen atzean zer egoan ondo estalduta.
Izan be, txartel harek ez eban adierazoten ber-
bondotar kapitainaren bizi-tenorea. Afrikar gi-
zakume baltzen saldu-erosi eta tratuetan igaro-
tako urteak edota Filipinetako kontrabando
ekintzak joanaren erresumakoak ziran Urkeri-
zaren bizitzan.

Aberasturik etorren Asiatik. Horretarako,
bistan egoan, zeresan handia euki eben gober-
nari espainol zein moro matxinoei saldutako
iskiluak. Espainolak Manilan kargudun egin
eben haxe berbera zan, ezkutuan eta beste
uharte batetik, espainolen aurka altxaturiko fi-
lipinar aberkideei armak saltzen eutsezana.
Trebe eta abila, haren eskumak ez eban inoiz
be jakin zertan ebilen ezkerra. Alderantzizkoa
be, bide beretik, jakina eta ezaguna.

Luze bai luze ibili zan Urkeriza, Berbondo-
ra itzulita, etxearen bila. Herritarra izanda, he-
rrikideen aurrean agertu nahi eban bere abe-
rastasuna, behinola baten ezeuki eta gazterik
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herritik aldendu behar izan ebanari inork ez
egion lotsa galdu.

Aukera hori egiten eban bitartean, Urkeriza
kapitaina jauregi txiki baten bizi zan, Berbon-
doko goi aldean, monjen komentuaren aurre-
an. Inguruan zituan berorren mailakoak, auzo
haretako jauregietan bizi ziran leinuko andra-
-gizon eta jauntxo-jauntxesak. Laster egin eu-
tsien horreek sarrera abegikorra eta txera na-
barmena. Astero batzen ziran bizkaitar aitoren
seme-alaba hareek, alkarregaz kafea hartu eta
kontu-kontetan ibili, literatura lanak irakurri
eta alkarri barriak eta albisteak emoteko.

Bazan horretarako tradizino bizia Berbon-
don. Aspaldikoari eutsi eta jauregi hareetatik
ibili ziran goi mailako ingeniariak eta jakin-
tsuak danon gomutan egozan. Ilustratu, liberal
eta abar luze batek distira bizia ekarri eutsan
itsasaldeko portu hari, Frantziako Enciclope-
die dalakoak euki zituan lehenengo irakurleak
bertan zirala. Areago, testu horren gaztelaniaz-
ko itzulia egiteko be harpidetzari ekin eutsien
ordukoek, jakintza eta ilustrazioaren seinale.

Noizean behin be, aparteko uriburuetatik eto-
zan kideak hartu eta eurekin solasaldi luzeak
izaten ziran Berbondon. Sarriago udan, bertara
batzen ziralako, eguraldi onaren atxakiagaz,
hainbat eta hainbat gizon eta andrazko begiratu,
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Euskal Herriko printzipalenetakoak, eta “Iru-
rac-bat” alkartearen bazkideak, negu luzearen
teoriak eta uda laburren praktikak bat eginez.

Urkerizak jadetsi eban giroa, alabaino, ez
zan hori, horren ondorengoena baino. Bi-hiru
belaunaldi atzerago, aurrekoen gogorazinoan
bizi ziran Berbondoko leinu argikoak. Gogo-
ratzenago eta hareengandik aparteago esan lei-
teke, oker handirik egiteko bildur barik.

Zelangura be, tertulia eta hitzordu horreek
ziran iges joandako giroaren lekukorik azal-
duenak. Horreetan, zer esanik ez, Urkeriza ka-
pitaina berehala gailendu zan. Berezko dohai-
na eban andrazko nahiz gizonezkoentzat. Jar-
duna, denporapasa, berbeta gozoa… danak
ziran Urkerizaren birtuteak. Nekez iruditu lei-
ke batek esklabu saltzaile haren doinu samu-
rra, Berbondoko dama adintsu bati baltzen go-
rabehera zikinenak be kontatzen eutsazan bi-
tartean. Halakoxea zan, izan be, Urkeriza
kapitaina, zirrara bizia sortzen ebana. Andraz-
koak gozo eta gose entzuten ebezan haren esa-
nak. Batean Parisko dendak, bestean Manilako
janzkerak, hurrengoan Afrikako basamortuko
ohitura eta ekanduak. Danak ziran jakingarri
andrazko aberats aspertu hareentzat.

Egin-eginean be, baekian Urkerizak, txite-
an-pitean, lurralde urrunetako ipuinekin tarte-
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katuta, aldizkari frantsesetan irakurten ebana
azaltzen.

Andrazkoena gitxi balitz, gizonezkoena be
ez zan alboratzeko modukoa. Kartetan argia,
ezpata-ezpatan esku onekoa, gizonezko hareek
Urkerizagan ikusi eben aspalditik behar ebena,
hau da, erdi hilak zituen hitzorduen berpiz-
kundea.

Urkerizak berak be, jakinekotzat joten eban
hori guztiori, etxe barriaren kezketan sarturik.
Bereganatu eban, behingo batez, zorioneko 
etxea. Goiko alde haretan egoan, maila jaso-
koa zan eta sarrera handimandia eukan, mar-
molezko eskilarak, harrizko lehoiak eta guzti.

Garrantzitsuena, guztiz be, ez zan hori. Oi-
narrizkoena, antxinako eraikin haretatik Urke-
riza kapitaina gehien erakarri ebana, hango lo-
rategia izan zan. Luze, mugarik bage, begibis-
tan egon eitekean oro bere barruan hartzen
ebana, etxetik hasi eta inguruak batu, sekula
amaierarik izango ez baleu legez. Urkeriza ka-
pitainaren lorategia! Berori eukan apan eta jo-
muga nagusi Urkerizak. Baita jakin-minaren
iturbururik sendoena be.

Erabagiak banan-banan hartu zituan. Horre-
ek horrela, herrikide guztiak ikusi ebezan, zur-
zur eginda, Urkeriza kapitainaren alogerape-
koen ahaleginak, batetik eta bestetik ekarrita-
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ko aberastasunak ugazabaren jauregi barrira
eroateko. Afrikako kaobarik preziatuenak eta
marfilezkorik zorrotzenak, sugenarrurik bizie-
nak, Txinako lakak eta jaspeak, Filipina uhar-
teetako maskor borobilak, ezpata turkiarrak,
molde eta altzari ezezagunak... danak pasa zi-
ran, kalerik kale, berbondotarren begipean.

Urkerizaren alogerapekoak aitatu dira; izan
be, exotikotasunaren puntuak ziran hareek,
neurri handi baten behinik behin. Bata, nagu-
siena, Jusuf zan. Arabiarra eta mahometanoa,
haren buruko zuria erraz nabarmentzen zan
Berbondoko kaleetan. Bestea, gazteena, Sha-
bib genduan. Hindua, luzea, idizila baizen ar-
gala, bizar motzekoa. Sarri-sarri ikusten eben
berbondotarrak hondartzan, hare hezoaren gai-
nean, geldirik, gorputz osoa zizpuru baten,
hankak gurutzean, lepoa zuzen eta besoak za-
bal, mundu honetatik kanpo, inork asmatuko
ez leukean zeru-paradisuan.

Horreekin batera, giza-emakume aldra batek
zerbitzatzen eban Urkeriza kapitaina. Haren
bidaietan baturiko tripulazino horretan ez zan
falta txinatar, filipinar, baltz, indio,... danetari-
koak egozan.

Arau bakarra euken, antza danez, euren arte-
an: buruzagiari men egitea. Urkerizaren boron-
datea legea zan etxe haretan. Bestelakoa ezina.
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Etxesartze prozesu horren erreskadan, ber-
bondotarrak ikusi ahal izan ebezan, erdizka ba-
zan be, zuhaitz handiak, izara batzuen azpian.
Hareek ziran Urkerizaren zuhaitzak! Ospetsu
zan kapitaina arbolarik arraroenak eukiten.
Nongoak eta zelangoak gitxi batzuek baino ez
ekien. Kapitainak berak be, maiz, arbolen zain-
keta ber-bertatik zuzentzen eban, txertoak, eba-
ketak eta abar zein modutan egin egoki zertuta.

Etxean sartu ostean, lehenengo erabagiak lo-
rategirako izan ziran. Jusufek hartu eban esku-
mako aldearen erantzukizuna, Shabib ezkerre-
koaz arduratu zan modu berean. Bakotxak
eban bere laguntzaile taldea, hango zerak zain-
du eta artatzeko.

Zainketa lanak be, ez edozelangoak. Esana
dogu aurretik ze tankeratakoa zan Urkeriza ka-
pitainaren lorategia: luze eta zabal. Zabaleran
kilometroak zituan punta batetik bestera; za-
balgunean bertan, punta bateko zirriborroaren
ñimiñoenak be beste puntatik asmaezinak zi-
ran. Luzeeran be ez gitxiagokoa. Luze etorren
lorategia, hormen artekoa, horma bakotxaren
azkena etxetik bertatik ikusten ez zala. Luze
baino luzeagoa, ezina. Lursailak, basoak, men-
diak, errekak eta errekastoak, erretenak eurak
be... danak sartzen ziran bertan, haxe zalako
Urkeriza kapitainaren lorategia.
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Etxejabe egin ondorengo arratsalde baten,
Urkeriza kapitainak lorategira urten eban. Ju-
sufek eta Shabibek, ohikoa eben moduan, kon-
boletan ziharduen. Hazur borobiltsuak batera
eta bestera erabilezan, lur gainekoa astintzen.
Zumezko aulkian hartu eban atseden, lorate-
giaren zurrumurru lasaian. Apone, akarne,
akulo eta asake... horreek ziran morroi hareen
berbak. Urkeriza, erdi lo erdi esna, berbak zi-
tuan adigarri. Apone, akarne, akulo eta asa-
ke... behin eta barriz egozan haren burmuine-
an. Apone eban zaharrena eta, beharbada,
ahaztuena. Haren oroimena lanean etorren, ka-
pitainak berak igarri ez arren...

Apone: amaierarik bagako bidea
Behin baten, leinuko andra-gizon hareen as-

teroko bilkuretan, etorri zan kontua, egin zan
perpausa, ea lorategi harek amaierarik ete eu-
kan. Urkeriza, temati, ezezkoan egoan. Gaine-
rako zaldunak, sinestezin, postura egin eu-
tsien. Eurotariko azarrienak, bi hain juxtu be,
lorategiaren amaierara joateko prest agertu
eben euren burua. Lorategiaren hondora hor-
merrez joan —haxe eben asmoa— eta bertan
ei egoan olibondoaren abarra ekarriko eben,
hantxe izan ziranaren seinale. Hori guztiori,
gainera, egun bateko epealdian.
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Urkerizak onartu egin eban apostua. Joko-
an egoana zera zan: irabazi ezkero, Urkeri-
zak bere lorategiaren lurraldea inoren bai-
menik baga luzatu ahal izango leukeala; te-
maren bigarren baldintza horixe zalako.
Horretara zaldun biak eta osterantzekoak be,
Urkeriza bera autortuko eben harik aurrera,
bi zaldun hareek itzuli bitarteko lur guztien
jabe.

Zaldiz abiatu ziran, bada, zaldun biak. Ibili
eta ibili, lehen eguneko ilunabarrean, neke-
neke eginda, geldiunea eta atsedena hartu
eben. Horma ha hantxe egoan, zirkinik egin
barik, inoizko baten akabaerarik izan ez dauan
zerbaiten argigarri.

Eguna argitu orduko, aurrera egiteko eraba-
gia hartu eben. Zaldiz jarraitu eben bigarren
egunean be. Alperrik. Horma ha beti euren al-
boan, itxieraren azkena inon be somatzen ez
ebela. Hirugarren egunean, zeharo etsita, zal-
dialdia eten eta herriratu ziran.

Urkeriza dedu eta ohore handitan hartua
izan zan bileran. Zaldunak, ezinaren indarrez,
autortu eben amaierarik ez zala hormarte hare-
tan. Urkerizak patrikeratik atera eban orduan
lorategiaren mapa, eta Iparraldean, inon inoren
zeinua agertzen ez zan haretan, gorriz idatzi
eban: Urkerizaren lurrak. Hala geratu zan
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hango lurra, zaldun hareentzako ezezaguna za-
na, Urkerizaren menpeko.

Ilunabarrean, Urkeriza etxera zanean, Jusuf
eta Shabib deitu zituan bere gelara. Zorionak
emon eutsiezan, horma hareek egunero-egune-
ro, alba jo aurretik, egin, desegin eta atontzea-
gaitik.

Modu horretan atzipetu ziran, bada, zaldun-
txo hareek, Urkerizaren beharginak eginiko la-
na ez ebelako ohartu. Gauaz egin, egunez gel-
dirik egon, zaldun hareek ez ebezan jakin, bi-
zitzan sarritan gertatzen dan legez, horma haren
irudi egiazkoak eta egiantzekoak bereizten.

Akarne: Unbapako atarian
Egotegi barrira joan ondoren, egun eguzki-

tsu baten, baebilen Urkeriza kapitaina harato-
nata laburretan, lorategiaren bazterretan, etxe
ondoan egoan lekuaren pare-parean.

Jusufek eta Shabibek konboletan ziharduen.
Urkeriza so egile. Buruan eukana laster gauza-
tuko eban harek. Artean, morroi biak, ekin eta
ekin, atsegin handiaz, hazur txikien ibiltari.
Mendebaldean ume-joko hutsa dana Ekialde-
ko gizaseme bi hareentzat zorionaren erakus-
lerik galantena zan. Arean bere, bizitzaren zor-
te eta patuaren zuzentzaile eta giderra.
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Irabazle suertatu zan Shabib. Jusufek nekez
onartu eban bestearen garaipena, eta marmar-
ka, agindu zematiagaz, hazurtxoak batu zi-
tuan, hurrengoan bera izango zalako irabazle
bakarra behin eta barriro esaten ebala.

Urkerizak, burua eta begirada lorategiaren
hondoan jarriak zituala, eznahi batez esan eu-
tsan Shabib morroiari:

—Atondu gauzak. Bihar, goiz partean, lora-
tegira goaz.

—Jauna!
—Bai, oingo egunotan buruan jabilt ideia

hori. Lorategia ezagutu behar dogu. Gurea zer
dan zehaztu. Nortzuk hango biztanle, zelangoa
bertako flora eta fauna, munarriak jarri... zere-
gin asko ditugu. Behar-beharrezkoa da, hortaz,
lehenengo ikerketa egitea.

—Nortzuk joango gara?
—Gu biok. Ez dogu beste inor behar. Jusuf

izango da etxe zaintzailea gu kanpoan garan
bitartean. Hiruzpalau eguneko joan-etorria
egingo dogu.

—Zure aginduetara, jauna!
Gauak luze jo eban Urkeriza kapitainaren-

tzat. Amesetan barriro bizi eban bere biogra-
fia, erdi lo konkorrean, lorategi horrek muga
izan ebaneko hori zalantzan jarri arte. Norai-
noko lorategia ete eban berak? Itsaso bazterrak



129

hartuko? Lehorreko patari eta abereak batuko?
Horma luze hareetan ba ete egoan ezer berare-
na ez zanik?

Galdera horreek guztiak ezinegondu eben
gure kapitaina. Fusila bera beharko ete eban be
ez ekian. Badaezpada, Filipinako Mauser trin-
koa kargatu eban, zer etorri leikean horri aurre
egin ahal izateko.

Argia urratukeran, jauregiaren atzeko alde-
an, gizairudi bi ziran ikusgarri. Hareen ezau-
garriak be ez edozelangoak. Kapitaina unifor-
mez jantzita egoan, aginpidearen seinale zana
ezezagunen aurrean. Shabib, ostera, inoizkorik
argalen bera, batetik bestera, erle baten antze-
ra, nagusiaren gustokoak izan leitekezan txan-
goaren osagarri guztiak egoki zertuz.

Giltza emotea gauzatu eben Urkeriza kapitai-
nak eta Jusufek. Azken aholkuak luzatu eutsa-
zan kapitainak mahometanoari, zuhaitzen ingu-
ruan batez be. Honek berbakoa izango zatekea-
la agindu eta gurketarako zimikoa egin eban,
burua eta bularra nagusiaren aurrean makurtuta.

Hasi ziran, bada, Urkeriza kapitaina eta Sha-
bib otseina euren bidaia lorategiaren barruan.
Pozarren joian Urkeriza itsastarra. Ha zan Ur-
kerizaren lorategia!

Goiz osoa emon eben lorategiaren barruan,
inorako bidea hartu ezinik. Eguerdi aldera era-
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bagi eben hormaren aldamen-aldamenetik joa-
tea, ea horrek nonbaiterako biderik emoten ete
eutsien. Halan, ilunabarrean aurkitu eben hala-
ko bidezidor bat, xendra modukoa, zuhaitz
batzuen ostean herri bat ezkutatzen ebana.

Herrira orduko, bazan hantxe inguruan etxe
gotor bat, inoizko baten gaztelu itxura izan
ebana, gure bidaiariok ia-ia deseginda aurkitu
eben arren. Behinola baten eraikin ederra izan-
go zan harek guztiz beheratua erakusten eban
orain bere izatea.

Atean gizonezko zarpail bat eben zaindari.
Estalki luzea baizen desitxuratua, erpinean
puntaduna. Inork ezer galdetu aurretik, bere
burua aurkeztu eutsien:

—Sebastian Aranzibiakoa nozue.
—Cosme Urkeriza kapitaina eta lur honeen

jabea. Shabib nire alogerapekoa da.
—Ondo etorriak!
—Mila esker! Zelan aditu dozu gure etorrera?
—Unbapa herrian dana da jakina. Aspalditik

dakigu zeu zarana gure lurren jabe barria. Pre-
minazko zaitugu, ezinbestekoa. Uharteko erre-
geak beste behin be eskatu dau gure zergak be-
rari ordaintzea.

—Zergak? Zernolako zergak?
—Unbapako uharteko errege-ofizialak eten

barik dabilz guri zergak kobratu nahian. Esku-
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bidea dauala eta, berari bakarrik zor ei deutsa-
guz men eta agurra. Guk, ostera, ezetz eta
ezetz, gu lehorrekoak garala eta lehorreko
agintarien menpeko huts-hutsak garala. Horre-
xegaitik jakin dogu zeu etorriko zinana zurea
dana eskatzera eta pozik gagoz zu ikusteaz.

—Unbapa, zer herri da hori? Ni ez naz herri
baten jabe, ni lorategiaren nagusia naz, Urke-
riza kapitainaren lorategiarena, hain zuzen be!

—Horixe berori, kapitain jauna. Unbapa da,
zuk gaur arte jakin ez arren, zure lorategian
dagoan lehor-itsasoko uri bakarra. Baina ez
gaitezan larregi aurreratu. Igaro nire etxera eta
dan-dana azalduko deutsuet.

—Goazen, bada! —erantzun dau itsasotsoak.
Iluna dator. Gaua egiteaz batera, begirada

okerreko mutil batek kandelak biztu ditu, bi-
daiariak eta etxeko jauna mahai inguruan jarri
bitartean. Afaria laburra izan da. Afaldu bitar-
tean, elerik ez. Arantzibiakoak agindu deutso
mutilari platerak eta abar kentzeko, eta mahaia
garbi egon danean, altzari batetik itxura zaha-
rreko plano bat atara eta aste batzuk lehenago
Urkeriza kapitainak markatu eban gunera joan
da haren hatzamarra.

Kapitaina asaldaturik dago.
—Ez larritu, kapitaina! —dirautsa Arantzi-

biatarrak—. Nire betebeharrean dago zuen he-
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rrian zer gertatzen dan jakitea. Ni naz Unbapa
jadesten daben guztien lehen ikuskatzailea.
Horrexegaitik dakit lehiaketarena eta zure ja-
betzarena.

—Unbapa, zer dago Unbapa horren ingu-
ruan? Ez dot halakorik ezagutzen herrialde ho-
neetan, ezta apartekoenetan be —erantzun
dau, urduri eta artega, Urkeriza kapitainak,
amarruren bat sumatuko baleu legez.

—Unbapa, lehen be esan deutsut, zure lora-
tegiaren perla dozu, kapitaina. Bertan bizi di-
ran arrantzaleak egunero joaten dira itsasora.
Eurokin batera bizi dira baserritar eta enpa-
rauak, dendari eta merkatariak.

—Eta?
—Ni, badakizu, euren lehen adierazle eta

aurkezle nozu. Astronomo eta astrologo naz.
Izarretako gorabeheretatik bizi naz. Eguraldi
ona eta txarra noiz egingo, hazia zein sasoitan
erein, patariak ohi dabezan aldiak igarri eta
abar. Horreek dira nire eginbeharrak. Xume-
ak, eta aldi berean, nahitaezkoak gizartearent-
zat. Gauaz izarrak ikustatzen ditut, egunez
gure herri inguruko landarak eta helbideak
zaintzen ditut, ustebagako bisitariak izan ez
daiguzan.

—Lehen esan dozun uharte hori, nongoa eta
zelangoa da?
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—Itsasotik bizi garala esan deutsudanean,
egia osoa ez deutsudala esan autortu behar. 
Itsasoz joan eta berehala aurkituko dozu hala-
ko uharte handi bat, Unbapa adinakoa, errege
anker baten pean bizi dana. Historiaren hain-
bat alditan, irla horretako erregek menderatu
dabe lehorreko Unbapa. Unbapa bi dira, beraz,
gurean, lehorrekoa, Unbapa uria eta itsasokoa,
Unbapa uhartea. Aspalditik askatu genduan
gurea, lehorrekoa.

Kapitainak autua jarraitzeko eskatu eutsan
aztiari:

—Arren, jauna, kontaidazu gehiago. Jakin-
gura handia dot Unbapako horretaz!

Harek, ahots lasaiaz eta sendoaz, Unbaparen
historia adierazo eban:

“Unbapa non dagoan inori galdetzen ba-
deutsazu, kapitaina, ez dozu erantzun arinik
jasoko. Beharbada, Unbapan bertan edo Ber-
bondon, ihardespen zuzena izango dozu. Bes-
telakoetan, jakina, ezezagunaren zimikoa eta
imintzioa nabarmen-nabarmen izango jatzuz
zure solaskideengan.

Izan be, Unbapa ez da inongoa, ezta inorena
be. Unbapa izena be, bertan errege edo aginta-
ri dagoan gizonari jagoko. Halan ezagutu dogu
guk behintzat azken urteotan. “Urteak” esan
dot eta unbapar batek, seguru, zuzenduko leus-
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kit esanikoa, urteak baino, mendeak ditualako
Unbapa erregeak bere bizkarrean. Harriduraz
bete aurretik, esan deizuedan hango errege oso
zaharra dala, ia-ia Unbapa bera baizen antxi-
nakoa. Horretan datza, erregearen izena eta
erreinuaren izendazinoa, bat eta bera etortzea. 

Ba ete gizakirik horrenbeste iraun daikea-
nik? Horixe izango dozu hurrengo galdera,
bistan da. Erantzuna, barriz dinotsut, ezin oso-
osorik emon. Zuen argibiderako, alabaino,
zera azaldu behar: Unbapakoak luze bai luze
bizi dirala (ehun urte gitxi gorabehera) eta adi-
tuak dinoenez, eguraldiak eta bizimoduak ba-
dauke zerikusia lur gaineko egote luze horre-
gaz.

Halanda guztiz be, Unbapa erregearena
ezohikoa da, alderdi guzti-guztietatik. Erresu-
mako zaharrenak be ez dabe gogoratzen haren
aurrekorik, beti bizi izan diralako haren menpe-
ko. Batez beste, hirurehun urte inguru zenbatu
deutsaz aditu batek agintari horri eta, oharga-
rriagoa dana, aspaldi batetik ez dau inork be
agirian ikusi. Zurrumurruak etorri ziran haren
jauregitik, arrapaladan eta eurrez: erregea gai-
xorik ei egoan, zoraturik ei ebilen gauaz, etxe
handi haren gelatik gelara… Egia, edozein mo-
dutan be, osterantzekoa zan: erregea jaio zan
egunean, haren aita Aram zaharrak jauregiaren
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lorategian landatu eban zuhaitz errotxoa gero
eta gorago etorren, erregegaz batera. Urteak au-
rrera, eta mutila eta zuhaizka konkorragoak zi-
ran. Mutila, gainera, gizondu orduko aldi za-
lantzatsu horreetan, gero eta atxikiago landare-
ari. Gizon egin eta, besteak ohi dabenaren
aurka, batuago egin zan zuhaitzagazko, mundu-
ko eta –zergatik esan ez– haragiaren plazerrei
uko eginda. Gorteko eta erresumako Kontsei-
luan, koipe emoile eta enparauak kezkatsu
ikusten zituezan Unbapa gaztearen zingi-zan-
gak, norabide zuzenekoak baino, norako maku-
rra eroalako erregegai harek, erresumaren kal-
terako. Aram errege zaharra be artega ebilen,
aztirik azti eta sorginak lagun, semeari lerrake-
ra arriskugarri ha nork kenduko eta baztertuko.
Alperrik. Semea zenbat eta zuhaitzago, aita
gero eta haserreago. Aita zaharrak –bizilegea
da horixe be– semeari aginpidea eskuratu behar
eta halaxe gertatu zan, herioak jota, Aram zaha-
rrak azken arnasa emon ebanean.

Unbapak, danez be, ez eban txera handirik
erregetza bereganatzeko. Egia esan, ez eukan
presa handirik. Preminarik be ez, jakina. Az-
kenean, zelan-halan gogoan hartu eta errege
jarri eta koroatu eben, berrogei urteko, ezkon-
baga eta, lotarako izan ezik, zuhaitz haren ja-
gole eta zaintzaile sutsu.
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“Sutsu” esan dot eta menturaz, motz eta la-
bur jokatu dot. Erregetza bereganatu baizen
laster, agindu zehatzak emon zituan Unbapak:
lehena, zuhaitz ha erreinuaren ikur bakarra
egitea; bigarrena, haren inguruan eraikin be-
reizi bat egitea, estatu eta gobernurako bule-
goa bertatik zuzentzeko, eta hirugarrena, Un-
bapa bera gerrarako prestatzea.

Azken horrek, zalantzarik ez, zur eta lur itxi
zituan bertakoak, Unbapa aspalditik bake oso-
an ibilia zalako. Gerra, nogaz? Erantzuna es-
ku-eskura izan eben unbaparrak ziztu bizian. Un-
bapa lehorreko herria zan horren helburu. 
Unbapa lehorra eta Unbapa uhartea ez ziran
etsai. Lagunak ziranik be ez neuke esango.
Auzoak batez be, eta auzotarrak izan ohi dabe-
zan neke-lorren eitekoak ziran bi-bion arteko
auzi-mauziak.

Uste zanaren aurka uharteak erraz mendera-
tu eban lehorra. Lehorra eta itsasoa bat izan zi-
ran urte luzeetan.

Haria etenda dogu eta, jagokun baino lehe-
nago agian, azkena emon beharrean gagoz.
Lehorra oinperatua, Unbapa zuhaitz itxura eta
izate nabarmenagoan ibili jakun. Egon be,
egunez eta gauaz egoan arbolaren ondoan. Ar-
bola, arbolatxoa… esan bitartean, etzan egiten
zan arbolaren parean, luze-zabal, burua ada-
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rretan jarria eta oinak sustraietan. Burua be
adarretan hasi jakon txertatzen, bernak erroan
barruratzen eta oinak susterreratzen. Denpora-
ren denporaz, Unbapa norbanako higigarri iza-
tetik bizidun higiezin izatera pasatu zan. Zirki-
nik egin baga, ehun urte inguru zituala, Unba-
pa erregea giza landare, giza zuhaitz egin
jakun. Ahoa be, doi-doi idegiteko gauza zan,
ezinbestekoak bakarrik azaltzeko. Aldi haretan
erregea bere kautan itxi zan, kirikino baten
antzera eta jendeagandik aldendu, jenteaurre-
koaz ahaztu. Unbapa bera jauskor paratu zan
eta Berbondoren meneko. Luze jo eban ho-
rrek. Herria, artean, ahal izan eban moduan
bizi zan, egunerik egunera, etorkizunean zer
etorriko ete jakon jaramon handirik egiteka. 

Orduantxe hausi genduan korapiloa eta gure
burua askatu. Lorategiaren babesa eskatu gen-
duan. Baita lortu be. Aurrerantzean, jabe ba-
rriaren meneko da Unbapako lehortea. Edo-
zein modutan be, sarri-sarri izaten doguz itsas-
tarrak gure gainean, ustez eurena dana guri
kendu guran. Horrexegaitik behar zaitugu,
zure lorategiaren barrukoak izaten jarraitu
nahi dogu”.

Azken berba horrek oldozkor laga eben gure
zaldun itsastarra. Arantzibiakoak, ikusirik ka-
pitaina eta bere morroia nekaturik egozala, lo-
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gelara lagundu eta “bihar arte” amultsu bate-
gaz agurtu zituan.

Akulo: Sebastian, izarrak zenbatzen zituana
Agintari uste izaneko harek bere agirian itxi

ebanean, Urkeriza kapitainak lasaiago egin
eban ames. Egia esan, titulu kontua izango zan
berarena Unbapa haren jabetza eskuratzeko.

Bestela, fusil lagunari deitu behar, beraren
arrazoiei suhautsaren bidez eusteko. Non, noiz
eta zelan, geroxeago ikusi behar. 

Gau ostean, egunsenti betean, Arantzibia he-
rrirantza joan zan. Urkeriza kapitainak, bera
be goiztiarra, erraz astindu zituen izarak eta
tente jarri, astronomoaren otseinak armozua
gertatzen ziharduala.

Kapitaina, edozelan be, ez zan alperkerian
egotekoa. Etxejabearen teleskopioa aztertu
eban. Baita haren bibliotekako liburuak be.
Gehienak latinez idatziak ziran. Urkerizak,
alabaino, ez eban latina ondo menderatzen.
Espainola, frantsesa eta apur bat ingelesa ziran
haren berbamoldeak eta esanak. Latina, ostera,
hastapen hutsetan eukan, herritik alde baino
lehenagoko urteetan ikasia, Abadetegi txikian
egon zan bitartean.

Mahai gainean, Kimika ontzi batzuk eta li-
buru bat zabalik: De ordine creatorum. Azala-
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ren gainean, Ziortzako Abatetxearen ezauga-
rriak, arranoa eta buruazurra. Urkerizak iraku-
rri egin eban aztiak erabilitako testua:

De statu vero lunae varie putatum est, utrum
spera demedia sui parte nigra ac tenebrosa et
demedia parte altera lucida sit et candida, et
sic eius incrementa ac detrimenta agantur ut,
cum paulatinum pars illius lucida ostenditur,
eodem modo tunc tenebrosa occultatur, simili-
ter quoque dum lucida vertitur tenebrosa ite-
rum manifestatur, an etiam rota radiis solis in-
luminata, quae quandocumque soli sive ante
sive post adpropiat velut in ora radio luminis
inlucescat; cum autem longius ac longius re-
cedbe videtur, maius ac maius paulatim suum
lumen a solis splendore augetur ut cum ad in-
tegrum aequiperato orbe facie ad faciem soli
subposita consistbet, tunc plene in se imagi-
nem solis habere posit.7

7 Hiletargiaren aldiak dirala-ta, eritxi desbardinak izan
dira. Izan be, eztabaidapean dago ea horren oboa baltza
eta ilunez betea dan erdi batean eta argitsu eta distiratsu
bestean, eta horren ondorioz, haren aldiak ez dira besterik
alderdi argitsuaren erakutsiak baino. Alderdi hori erakutsi
ahala, ezari-ezarian, izkutatu egiten da alderdi iluna. An-
tzekoa gertatzen da, alderdi distiratsua ostendu ahala, al-
derdi argitsua bistaratzen dalako. Beste batzuek uste dabe 
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Urkeriza kapitaina ez zan ohartu, ez, atzetik
etorkon gizakiaz. Arantzibiakoak, aldiz, ozen
egin eutsan berba itsastarrari:

—Egunon, Urkeriza kapitaina, zelan egin
dogu lo?

—Ondo, ondo, Arantzibia jauna. Esaidazu,
zeureak al dozuz traste horreek?

—Neure-neureak, Urkeriza jauna. Gauaz
dihardut zeruaren ikerketan. Goizeko izarra,
hiletargia eta izarrak ezagunak ditut; batzuetan
lagun, besteetan arerio. Urteak garrenean, ohi-
tu egin naz horreen gorabeheretara.

—Zertarako balio deutsu horrek?
—Urkeriza jauna, guzurra dirudi zeu itsastar

izatea. Bart esan neutsun legez, izarretan dago
eguraldia, izarretan, haizeen norabidea be, lan-
dareen nondik norakoak, abere eta patarien
osasun eta larrialdiak. Berba batez esateko,
gure bizi guztia, gizakiaren patua be barru.

eguzki izpiak jotako biribila dala eta eguzkira bertara hu-
rreratu ezkero, aurretik zein atzetik, dir-dir egiten dauala,
bazterretatik argi emonaz. Badirudi, beraz, eguzkitik ber-
tatik zenbat eta aparteago, argitsuago agertzen dala eguz-
kiaren indarraz. Horrexegaitik, orbitaren erdiko aldean da-
goanean, eguzkiagazko buruz burukorik gorrienean hain
zuzen be, orduantxe dauka bete-betean haren isla bere iza-
te osoan.
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—Ez dot nik holakoetan sinisten. Siniskeria
hutsak dira horreek. Hobe zenduke egunotako
aurrerakuntzetan murgilduko bazendu zeure
burua.

—Nik i... Urkeriza kapitaina, ondotxo eza-
gutzen dodaz gizaldietako aurrerapideak. Ho-
rrexegaitik lantzen dodaz lehengo zaharrak.
Mendeak dabez horreek atzean eta eurok dira,
izan be, gizonari jagokozanak, gizakiagandik
jasoak.

—Ez dot uste, Arantzibia jauna.
—Edozelan be, ez da gure egitekoa hori ez-

tabaidatzea. Egunen baten ikasiko dozu, Urke-
riza kapitaina, gizakiak euki leikean zereginik
gozatsuena dala izarrak zenbatzea.

—Izarrak zenbatu! Bai tontakeria hutsa be!
—Zugana nator, Unbapako agintariekin ber-

ba egin dodala esatera. Ez etsi, Urkeriza jauna.
Ez da, horratio, nire egitekoa kontu hori. Gaur
hartuko zaitue, eguerdian puntu-puntuan, Uda-
letxeko Aretoan.

—Udala, zelangoa? Ez al da Unbapa nire lo-
rategiaren zatia?

—Izan bada, kapitaina. Baina Unbapak bere
gobernua behar dau, zeu beraren jabe izan au-
rretik eta atzetik be. 

Unbapako uriaren sarrera ez jakon arrotza
begitandu Urkeriza kapitainari. Izan be, bazi-
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rudian betidanik ezagutzen ebala bidezidor ha,
une haretan bertan oinpean eukana. Zoru des-
bardina zan haxe, harri kixkerrez osatua eta
berdeguneetan marraztua.

Kalera orduko, porturanzko bidea hartu
eben. Harriturik egozan, kale haretan ebilena
ikusita: baltz, zuri, hori... arraza guztietakoak
edonon. Batera barik, modu askotan berbetan.
Etxeak, ostera, betiko itxurakoak. Aginteleku
haretara heldu eta berehala izan ziran hartuak.
Hiru ziran eurekin batzekoak. Lehenak bere
burua aurkeztu eban: Engwald eban izena eta
itxura guztien arabera, agintari nagusia zan.
Bigarrenak, berebat, anglosajoitzat autortu
eban bere burua. Dei egin eutsoen McDermitt
–halaxe azaldu eban berak– eta Maltako Orde-
naren azken turkopolitanoa zan. Hirugarrenak
be, besteak baino ez gitxiago, bere burua ager-
tu eban: Babaki; horra haren deitura bakarra.
Han entzunaren arabera, behinola Unbapara
etorri ziran euskaldunen arrazakoa zan.

Handia kapitainaren jakingura, handiagoa,
ostera, hareen ezagutu beharra. Urkeriza kapi-
taina hurreratu jaken, euskaraz egiten eutsiela.
Lehena hasi zan erretolikan:

—Urkeriza kapitaina eta laguntzailea, ondo
etorriak izan zaiteze gurera. Zuen barri ba-
geunkan eta ezin egokiago deritxagu etorre-
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rari. Kaian dago Unbapa irlaren itsasuntzia,
haren zergapekoak garala gogorazoteko. Gu,
barriz, ezetz eta ezetz, Unbapa Urkeriza kapi-
tainaren lorategikoa dala eta horren ondorioz,
bera dogula jaun eta jabe eta agintari bakarra.

Portura jatsi eta Unbapa uhartearen untzian
sartu ziran Urkeriza, Shabib eta Unbapa leho-
rreko agintariak, uharteko erregeagaz egoteko
asmotan. Kapitainak bere tituluak erakutsiko
eutsazan hango agintaririk gorenari, berarena
zala egiaztatzeko. Ziur egoan.

Halatan, ur haundietan aurreratu ahala, Urke-
riza kapitaina neurtzen hasi zan Unbapako
uhartea urrun edo hurbil ete egoan. Kostaldetik
hur-hurrekoa emoten baeban be, hara zuzenduz
gero, uhartea zerbait higigarria zala ohartu eban
itsastarrak. Untzian beragaz egozanei galdetu
eta laster emon eutsen argibidea: Unbapa, mun-
duko uharteak lakoa barik, uretan zituan sus-
traiak eta batetik bestera ebilen itsasoan zehar,
urak eta haizeak korronteetan sartua. Haren tan-
kerakoak be entzutekoak ziran bazterretan,
behinola bidaiari batzuek ozeanoetan zehar
egin ebezan ibilialdietan idoro eben legez.

Laburra izan zan hara joatea. Lehorreratu
eta jauregira eroan eben Urkeriza kapitaina,
beste guztiak untzitik lehorreratzeko baimena-
ri uko eginda. 
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Hala joan zan, bada, eta halaxe aurkitu eban
Urkerizak be, jauregiko lorategira eroanda, ha-
rako Unbapa erregearen nortasuna. Bi-biok
bakarrik jardun eben luze, zabal, lasai eta sa-
kon. Inork ez eban entzun bi hareen arteko au-
tua; berbazkoa barik, bestelakoa izan zalako
orduko berbaketa.

Jauregiko morroiak harriturik ikusi eben Ur-
keriza kapitaina, Unbapa errege-arbolaren al-
damenean etzanda, euren arteko hartu-emonak
betikoak eta barru-barrukoak balira legez. 

Jauregitik urten ebanean, Urkeriza kapitai-
naren ondoan etozan jauregiko morroi bi, be-
soetan Unbapa errege-arbola eroiela, erro eta
guzti, halako bustinezko untzi baten.

Unbapa uhartea Urkeriza kapitainaren lora-
tegikoa zan eta Unbapa uhartea eta lehorra bat
ziran. 

Kapitaina, nekaturik, etxera itzuli zan.

Asake: Hiru ziran hiru, ezpata honen egile.
Bihur bekio jabeari.

Urkeriza kapitaina barriro be erretiratuta
egoan bere jauregian, inogaz be berba egin
nahi ez ebala. Salbuespen bakarrak Jusuf eta
Shabib morroiak ziran. Bueltaka ebilkon bu-
ruan Unbaparena eta lorategiari egiten eutsa-
zan bisitak sarritxuago gertatu ziran. Arratsal-
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de euritsu baizen eguzkitsu –unadak ziran ar-
tean– baten, morroiak, ez behin, ezpada birri-
tan eta hiru bider be galdetu eutsien ugazabari
ea zerbait behar eban, zelanbait haren kezka
arindu leikien.

Urkerizak, uzkur eta muzkur, keinu hits ba-
tez erantzun. Halako baten, eguzki argiuneak
dizdiz egin eta aurpegia argitu jakon kapitai-
nari:

—Jusuf, hasi prestamenak biharko!
Mahometanoak, harriturik, eta aldi berean

pozturik, berehala erantzun:
—Zure aginduetara, jauna!
Hurrengo egunean, goizaldean, Urkeriza ka-

pitaina eta Jusuf bidean ziran. Menpekoak na-
gusiari galdezka ea zaldien norabidea norantza
zuzendu:

—Lehorrera, Jusuf, lehorrera!
Orduantxe ulertu eban harek Urkerizaren as-

moa. Izan be, itsastarra aurrekoan ibili zan
bere lorategiaren mugarriak zehaztu nahian.
Orain lurra zan haren artegatasuna sortzen
ebana, zer non topatu ez ekialako zehatz-me-
hatz itsastar azarriak.

Isilik ibili ziran egunean zehar zaldun biak.
Bidekide zituen zaldien bafoak eta luze eta
laua somatzen zan, aurrera joan ahala, beda-
rrezko izara berdeen txistu leuna.
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Eguerdian mokautxo bat jan eta aurrera jarrai-
tu eben. Ilunabarrean zuhaitz multzoa ikusi eta
bertara ziran. Ordubete geroago multzoa baso
egin zan eta ibiltaunen abiadura gelditu. Nekez
jadetsi eben erreka moduko bat, eta alboan, aba-
raskaren artean, harrizko etxe bat, argi eta guzti.

Iluna zan ordurako eta eskertzekoa zan ba-
besleku ha. Arraroena, lehen begi kolpe batez
behinik behin, zera zan: inon be inor agertu ez
eta dana prest egoan barruan, edozein unetan
norbait sartzeko moduan balego legez.

Atondu eben euren burua eta afaltzeko pun-
tua hasi. Afari mehe eginda, lotarako gogoa
euren gainera etorrela igerri eben, bistaratu ja-
ken gizakume baten irudia, eskuan liburu bat
eroiana eta berba egiteko moduan doinu bere-
zia ekarrena:

—Gau on, jaun argiak!
—Gau on zuri be! Urkeriza kapitaina eta Ju-

suf nire morroiak gara. Nor zaitugu?
—Izenik be ez dot. Jakin egizue Arok he-

rriaren ordezkaria nazala. Ni naz, gauero-
gauero etxola honetara etorri eta gure liburua
ekarten dauana.

—Zein liburu, eskuan dozuna?
—Horixe berori!
Arrotzak, isiltzeko keinua eginez, beste

agerle bi eroan zituan kanpoaldera eta han era-
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kutsi, eskua luzatuta, lehen baso zana eta orain
herri argitsu, zaratatsu eta eginbidetsu zana.

Gizonak jakingo baleu sinistearen mugak
non dagozan, haraino joan beharko litzateke
haren begiak ikusi ebena sinistarazoteko. He-
rri ederra, bere kale, etxe, jauregi eta arkupe
ugariekin hornitua.

Eten barik ziharduen han hamaikatxo lagu-
nek, ahoz aho, ipuin antzekoak kontatzen, behin
eta barriro. Hareen entzuleak, adi-adi, ikasten
eta bat-batean, eurak be, aurreko esatariaren isi-
laz, ipuin berbera kontatzen, ekin eta ekin.

Liburuduna berbetan hasi zan:
—Hor entzuten dozuen berbaroa Arok he-

rriarena da. Gauaz biztu, egunez desagertu, ha-
lako madarikazino gogorra dogu geure gaine-
an. Izan be, zigorra dogu ipuin berbera ostera
eta ostera errepikatzea, norbaitek gure ipuina-
ren testua osatu arte. 

—Ipuina, beraz, amaiera barik esaten da? 
—galdetu eban kapitainak.

—Bai, hala da. Hurrean be, herritar guztiok
kontatzen dogu ipuina, besteak entzun eta gero
errepikatu. Egunero be, baten batek idatzi eta
neuk hona ekarri, kanpotarren batek osotuko
daualakoan.

—Eta kanpotar asko al dator lan hori egite-
ra?
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—Aspalditik ez, jauna. Horixe dogu, gaine-
ra, arazoa, ipuina amaituko dauana gure buru-
zagi nagusia izango dalako.

—Ezin, jauna, lur honeek neureak dira eta!
Ni naz Urkeriza kapitaina eta lur honeek nire
lorategian dagoz!

—Hara, jauna, alfer-alferrik zabilz. Guk ez
dakigu zein dan gure jabea. Bakar-bakarrik da-
kigu gure jauna izateko ipuina amaitu behar
dala. Halakoxea nahi badozu, ekin egiozu ira-
kurketari.

Urkeriza kapitaina, desgogara bazan be, li-
burua eskuratu eta etxola barrurantza joan zan.
Irakurketa honetara etorren:

“Behin bazan errege bat, hiru alaba eukaza-
na. Hiruak ziran ederrak baizen argiak, zoliak
baizen lirainak. Artega eta urduri egoan erre-
gea, hirurak batera ezkontzeko asmoa hartu
ebelako. Hiru printze eder eta galant etorri ja-
kozan bila, nor bere herritik, hareek euren
emazte egiteko uste osoagaz. Hatan-horretan
ebilzala, gau baten lehorreratu ziran hiru kapi-
tain arrotz eta itsas alboan egoan gaztelutik
bertatik hiru alabak ostu eta aparteko lurralde-
etara eroan ebezan, nonzebarri azarrienak be
asmatuko ez leukiezan urruneko paraje eta bi-
zilekuetara. Inork ez eban ezer jakin erregeren
alabei buruz urte frankotan. Aita, bitartean,
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kexu, alaben eta erresumaren etorkizunaz guz-
tiz larrituta.

Behinola ospe handiagaz etorri ziran printze
hareek, denporak igaro ahala, euren jatorrizko
herrietara itzuli ziran. Ezkontzako usteak be
laster desagertu eta erregea, jauregian bakar-
bakarrik, buruko uleei ten eta ten, zer egin ez
ekiala alaben barri izateko.

Mindurak egunero jaten eban eta gizonak,
barre-algaren ostean tristezia be zor dauala ja-
kinik, lau haizeetara igorri zituan mezulariak,
alaben gorabeherak ezagutzeko grinaz.

Denboraren joan-etorrietan, inor ez zan aur-
keztu haren aurrean ezer azaltzeko. Orduak
egun, minutuak ordu, jauregiko egotaldi luze-
ak bajoiazan harentzako. Bizia be emongo eu-
kean alabak barriro be onik ikusteko bere in-
guruan. Hareen irriak eta tirriak, jokoak, txut-
xumutxuak,… danak ziran errege zahartu
harentzat gozagarri eta oroigarri.

Itxaropenari leihoak itxiten hasia zala, hara
hor, arratsalde gris baten, bere jauregian sartu
zala zaldun bat, luze eta argal, ezpata eta bi-
zarra eta beragaz egoteko eskabidea egin
dauana. 

Zerbitzariak ezetz eta ezetz, erregea guztiz
lotuta dagoala eta arrotzak hartzea kalte egiten
deutsala. Bera, ostera, baietz eta baietz, alaben
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albisteak dakarzala eta haregaz egon nahi
dauala.

Bakar dabil une horretan erregea jauregiaren
ibilguneetan. Berbotsak entzun ditu eta zer
dan aditu ahala, arrotza berarengana ekarteko
agindua emon dau.

—Nor zara?
—Nire izanak ez dauka garrantzirik. Deitu

nagizu Zaldunbaltz.
—Ondo dago, Zaldunbaltz. Zer dakizu nire

alabei buruz?
—Jauna, zure alabak bizirik dagoz. Onik da-

gozala be esango neuke, hiru kapitain hareek
kateatuta daukezala jakingo ez baneu.

—Kateatuta? Gatibu esan nahi al dozu?
—Halan da, Jauna. Areago esango deutsut.

Hiru kapitainak, nork bere gazteluan, daukez
hartuta zure alabatxo horreek.

—Non dagoz gaztelu horreek? Esaidazu le-
henbailehen, hara armada bialdu eta birrin-
tzeko.

—Lasai, jauna. Horixe da, izan be, nire es-
kaintza. Zure alabak lekutan dagoz atxilo,
eguzkitik harantzago dagozan herrialdeetan
eta hara joateko zeure baimena niri emon ez-
kero, neure gizonekin joan eta askatuko neu-
kez. Trukean, jauna, zerbait eskatuko deu-
tsut.
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—Eskatu nahi dozuna, zurea izango da eta.
Urre, diru, lur, morroi, etxe, jauregi... dauka-
dan guztia emongo deutsut.

—Horrenbeste ez deutsut eskatuko. Bakar-
bakarrik ni eta nire gizonak hara joateko un-
tziak prestatzea eta zure itsasgizonak geuri la-
guntzea. Hirurak ekarri ezkero, eurotariko ba-
tegaz ezkontzeko eskubidea gordetzen dot.

Errege zaharrak, azken hori entzutean, mar-
mar txiki eta laburra egin eban. Etsituta egoan,
beste urtenbiderik ez eukan eta baiezkoa luza-
tu eutsan arrotzari.

Arin gauzatu ziran atonketak bidaiarako.
Hiru untzi aukeratu ziran, hareen prestamenak
egin eta laster itsasoratu ziran hirurok. Luze
bai luze joan zan itsasoan zeharreko bidaia.
Askoz luzeagoak, gainera, erregearen itsasgi-
zonen eta gerlarien arteko eztabaidak, amaie-
rarik bageko ibilaldi ha zala eta ez zala.

Batzuek atzera egiteko puntuan; bestetzuek
aurrera egiteko tenorean, tengada bizian ikus-
taratu eben, jatekoak be amaitzear egozala, le-
horreko zantzuak eta arrastoak.

Zaldunbaltzak bere untzian batu zituen ger-
lariak eta itsas-kapitainak.

—Jadetsi dogu hiru kapitainen lurra. Hor
aurrean, gure musturrean, hiru gaztelu dagoz.
Horreetariko bakotxean, erregearen alaba bat
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dago. Euren kontra egingo dogu bihar goizean,
untzi bana jarrita gaztelu bakotxaren aurrean.

Haretara, arratsaldean untziak kostaldera
gerturatu ziran eta kosterrez egin zituen euren
zerak, hurrengo egunean erasoan errazago ibi-
li ahal izateko. Eguraldi ona zan eta haizeak
leun joten eban.

Ilunabarrean Zaldunbaltzak zerbait ezohi-
koa sumatu eban. Ez egoan giro. Haizea, lehen
indarge, gero indartsu, bestera etorren eta txa-
lupak kulunka bizian jarri. Ezinegona zan na-
gusi, giza eta bestelako izakien artean. Txoriak
kostaratu ondoren, Zaldunbaltzak agindua
emon eban untziak babesteko, lehorreratzeko.
Berandu zan, ostera. Itsasoaren hondo-hondo-
tik atera ziran indarrak eta olatuak, haizeak eta
ekaitzak, berehala zapaldu eta desegin zituan
hiru itsasuntziak eta hango gizateria hondora-
tu, urazalean ezelako hondakinik itxi barik.

Inork ez eban hartuko, hurrengo egunean,
aurreko gauan han bertan izandako tragediaren
susmorik txikiena, itsasgain lau-lauaren ikus-
kera egitean.

Halantxe be, hiru kapitainak, euren gaztelu
gotorrenetan. Menturaz, eurotariko gazteenak
bere buruari esango eutsan:

—Egingo neuke atzo iluntzean hor aurrean
hiru untzi bazirala! 
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Artean errege zaharra, hil aginean egoan. A-
golinako estuasunak etorri jakozanean, bere le-
hen laguntzaileari deitu eta honelan esan eutsan:

—Zintzo eta fidela izan zaiataz bizi izan na-
zan artean. Orain, nire hil ondoko agindua
emongo deutsut. Ez dakit egunen baten nire
alabak etorriko diran. Holakorik gertatu ezke-
ro, nire erresuma gorde egin beharko dozue
eurentzat. Egunez, inork ez zaitue ikusiko.
Gauaz, ostera, bizi-bizirik ibiliko zaree, nire
alaben historiaren amaiera idatzi arte. Zuek
errepikatuko dozue behin eta barriro, eten ba-
rik, eta egunero eukiko dozue prest egoitza,
Zaldunbaltz edota beste batek ekarriko dituan
barriak oraintxe emoten deutsudan liburuan
idazteko. Hori idazten dauanaren jabepekoak
izango zaree betiko...”

Liburuak hortxe eban azkena. Handik aurre-
rakoa, zuri-zuri egoan, edonork idazteko mo-
duan.

Urkeriza kapitainak begiak jaso zituan libu-
rutik eta ekarleari esan eutsan:

—Noiz gertatu zan hau? Zu al zara erregea-
ren laguntzailea?

—Ez jauna, ez naz ni holakoa. Aspalditik
galdu genduan guk haren akordua eta orain,
bakar-bakarrik, liburuaren kontua daukagu,
egunez eta gauaz bizi nahi dogulako. Horixe
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eskatzen deutsagu gure jabe izan behar daua-
nari.

—Jabea, zein jabe? Ez al deutsut esan lur ho-
neek nireak dirala, Urkeriza kapitainarenak?

—Jauna, ostera be dinotsut. Gu ez gara ino-
ren zerbitzupeko izango, ezpada gure historia
amaitu eta gu geu askatzen gaituan horrena.

Hori esanaz, parkeske moduan, liburu-eroa-
lea urrundu zan, aurretik honako hau esanda:

—Goizaldean, eguzkia atara orduko, etorri-
ko naiatzue, ea historiaren azkena asmatzeko
gauza izan zareen.

Liburuaren eroaleak alde egin ondoren, Ur-
keriza kapitainak galdetu eutsan morroiari ea
ezpata txinatarra ekarri eban.

—Beti lez —izan zan honen erantzuna.
—Ekarri egidazu —agindu eutsan itsastarrak.
—Hona hemen —erantzun eutsan otseinak,

aho biko ezpata ederra eskura emonaz.
Kapitainak, ezpata hartuaz batera, somatu

eban halako ezinegona objektu bizibage hare-
tan. Izatez, esan leitekean dardarti eta iheskor
egoala ha, ordura arte zirkin egiteko be giza
eskuaren premina ebana.

—Gogoratzen dozu nork saldu euskun? 
—galdetu eban barriro kapitainak.

—Bai, ondo gogoratu be! —erantzun eban
alogerapekoak. 
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—Arrantzale zahar harek ez eukan, euki be,
guzurra esateko traza handirik.

—Eta zer esan euskun?
—Hara, jauna, kontu ezohikoa zan harena,

hiru andrazkoena edo...
Urkeriza kapitainak, azken berba horreek

entzuten zituan bitartean bere narruzko zorro-
tik atara eban ezpata. Diz-diz egiten eban, argi,
eder, printzatsu. Eskumakilaren barruan, zir-
kuluan idatzita eta irarrita, hitz batzuk zituan:
Hiru ziran hiru, ezpata honen egile. Bihur be-
kio jabeari. Egundo be ez eban esamolde ho-
rren kezkarik euki Urkerizak, baina Jusufi
agindu eutsan agurearena kontatzeko.

“Bada, jauna —hasi zan hau—, ezpata hau
erosi zeuntsan Pilipina uharteetan maskor
erraldoien arrantzan ibilten zan gizon aguretsu
bati. Zeugaz nengoala, berak eskaini eutsun
Manilako merkatuan, ondo izkutaturik eukan
kutxa batetik ekarria. Zerbait ikusi eban zu-
gan, berak gelditu zinduzalako, eta erdi debal-
de jarri iskilua zure jabetzan. Ondo gogoan
daukadaz haren berbak:

—Jauna, hartu egizu ezpata hau. Zure aur-
pegian ikusten dot zeu zarala bere zeregina be-
teko dauana.

Zu, aldiz, uzkur eta mesfidati agertu zinan,
ez ete zan amarrurik izango, eskale eta lapur
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askok erabilten ebezan hareen modukoa, dirua
atarateko. Azkenean, bai berak, bai ezpatarako
ipini eutsun prezioak konbentzitu zinduezan
ezpata erosteko”.

—Egia dinozu, Jusuf, eta autortu beharre-
an nago inoizko baten atezutik be askatu nin-
duala, harako itsaslapurrak Afrikan eraso
ginduezanean. Baina, esan: harek zaharrak 
ez euskun beste zeozer azaldu horren ingu-
ruan?

—Bai, jauna. Kontixu, kezkatuta egoan ha
ezpatagaz zer egingo ete zenduan eta ezpata-
ren historia be berba bitan agertu euskun.

—Esaizu hori, mesedez!
Morroiak hariari ekin eutsan beste behin be

eta gelaren isila urratu eban:
“Hiru andrazko izan ei ziran ezpataren egile.

Hirurak euren etxetik ostuak eta hiru gaztelu-
tara ekarriak, aparteko eta urruneko herrialde-
etatik. Buruzagi bana euken zaindari eta Txi-
nako Enperadorea bera zan hareen agintari na-
gusia. Enperadoreak beragaz biziteko eta
ohekide izateko hainbat bider esan arren, bes-
te horrenbestetan jaso eban hareengandik
ezezkoa. Artean, gazteluetan ziran preso eta
atxilo. Hiru andrazko hareek, bestalde, zer
egin baekiela, jardun eta jardun eben, handik
iges egiteko esperantzan. 
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Alkarregaz mezuak trukatu zituen, egunero,
goiza argitu orduko, gazteluko torreetan ager-
tzen jakon txori arranoaren bitartez. Inork ez
eban ha ikusi eguzkipean, eta gauaz hil eta
akabatu nahi izan ebenak be, harriturik ikusi
eben euren geziak eta amarruak, sokak eta sa-
reak desegin zirala, txori ezezagun haren au-
rrean. Hamaikatxo aldiz etorri ziran enperado-
rearen arkulari trebe eta azarrienak txoria hil
nahian. Etorri ziran bakotxean alfer-alferrik 
itzuli ziran euren etxeetara, txoriak goizero-
goizero bere joan-etorria egiten eban bitartean,
itsasotik lehorrera, lehorreko hiru torreen arte-
tik itsasora. Baten batek be osterantzeko sus-
moa hartu eban, ea ez ete zan txori ha izango
hiru damak euren jatorrizko lurraldeagaz eu-
ken berebiziko mezularia eta mandataria. Edo-
zein modutan be, sekulan be ez zan halakorik
egiaztatu.

Denboraren joan-etorriagaz, hiru damak
erabagi eben euren buruak askatzea eta horre-
tarako egin eben ezpata bat. Nagusienak bere
eskuekin egin eban altzairua, lurra astinduz;
bigarrenak altzairua findu eta ezpata itxura
emon; hirugarrenak, azkenez, ezpata zorroztu
eta hornitu eban, letrak be jarriz.

Ezpata eskuan ebela, nagusienak egin eban,
egun haizetsu eta nabar baten, bere buruzagi-
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zaintzailea hil; hurrengo egunean, bigarren da-
mak gauza bera egin eban, eta hirugarrenean,
gazteenaren jagolea hilik jaurti eban hiruga-
rren damak bere presondegiko leihotik.

Hiru heriotzak goizaldean gertatu ziran, txo-
ria etorri ondoren. Mihin gaiztoak laster lotu
ebezan haren haratonatak hiru damak eskurik
esku ezpata ibilteagaz.

Bene-benetan horrelan izan ala ez, ardura gi-
txi. Buruzagi-zaintzaileak hil eta gero, hiru da-
mak aske ziran edonora joateko. Laster agertu
jakezan enperadorearen armadak be, ezin izan
ebezan ezpataren babesetik aldendu. Haxe
eben zaindari eta babesle, eta haxe gidari be,
kostaldean gizonezko itsastarra, azalzuri, ule-
gorri eta begiurdina aurkitu arte. Harek, hiru
damakin maiteminduta, etxera joateko es-
kaintza egin eutsien. Honeek, herriminak jota,
berehala agertu eutsoen errege baten alabak zi-
rala eta euren aitak etxera eroatearren eskuza-
bal ordainduko eutsala marinelari.

Esan eta egin, behin betiko untziratu ziran
hiru damak kapitain zuriaren txalupan. Eure-
kin eroien ezpata miresgarria, babesle eta so-
rosle. Bizitza, ez ahaztu, igarri ezina da eta
gaur zuri dana, bihar baltza be izan daiteke.
Antzeko zerbait be gertatu ei jaken hiru damei,
txalupa ha inoiz be ez zalako inora heldu. Zer
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izan zan, gaur da eguna inortxok be ez dakie-
na, inon ez dabezalako ikusi bizirik eta onik
hiru damak eta kapitain zuria.

Harik laburrera, ostera, zuri ezpata saldu
eutsun agure zaharrak, itsasoan murgiltzeko
zala maskor erraldoien bila, potinaren popan
igarri eban txori handi baten itzala. Ez zan ha,
ez, itsasoko txoriak lakoa. Moko fina eukan
eta erpeak gogorrak eta luzeak. Egotaldi labu-
rra egin eban harek egurrezko jarlekuan eta
ondo oratuta ekarren ezpata itxi eutsan arran-
tzaleari. Hori da, izan be, zeuk eskuratu zen-
duana.”

Urkeriza kapitainak isilik eta ezpata eskuan
ebala entzun eban Jusufen kontakizuna. Gero,
mahai gainean zan liburura hurreratu eban ez-
pata eta orrialde multzoak argitu ebazan, eguz-
kipeko printzak legez, haren aho biko distira.
Dirdira ugariak etozan ezpatatik liburura ger-
turatu ahala.

—Jusuf, hartu liburua eta idatzi, mesedez,
oraintxe bertan azaldu deustazun historia!

Luzamendu barik, mahometanoak luma har-
tu eta liburuan idazteari ekin eutsan:

“Hiru andrazko izan ei ziran...”
Jusufek idatzi ahala, eskua bera liburuak

eroiala igarri eban, zerbait preminazko balitz
legez. Azken zatia idazten ziharduala, lumari
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ten egin beharrean, solte itxi eban. Lumak be-
rak amaitu eban testua:

“Horrela bete zan hiru aizten gogoa eta libu-
ruaren herria askatua izan zan.”

Hori egiteaz batera, zarata handia entzun
zan kanpoan eta behinolako liburuaren ekarlea
beste behin agertu zan:

—Jauna, jauna, zu zara gure ugazaba! Libu-
ruaren herria askaturik biziko da gaurgero!
Herritarrak ipuina ahaztu dabe eta bestelako
zereginetan hasi dira! Inork ez dau liburua go-
goratzen!

Izan be, hirurok kanpora urten ebenean, he-
rriak bestelako itxura eukan. Jendeak, edonon,
lasai berba egiten eban. Batzuek, gainera, luze
bazterturiko tramankuluak erabilten hasiak zi-
ran. Beste batzuk, aldiz, etxeak atontzen ego-
zan. 

Euren artetik igaro eta zutunik ikusten eben
hirukotea, eskuan liburua ebala, harriaren albo
batean egoan jauregira joaten. Lehen ez zan ha
ikusgarri. Orain, argitsu eta txeratsu emoten
eban, inoizkorik ederren.

—Hauxe da gure nagusiari jagokon jaure-
gia! —esan eutsan liburu ekarleak—. Hemen-
txe lo egingo dozue, bihar gauzak atondu arte.

Bada hor bazterretan hurrengo egunaren ba-
rri emoten dauanik be. Dino berak liburuaren
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herritarrak agintari nagusitzat goititu ebela Ur-
keriza kapitaina eta han bertan egun batzuk
igaro zituala bake ederrean.

Berbondoko historiak, halanda be, bestela-
koa dino: hain zuzen be, ordurik aurrera, Ur-
keriza kapitaina gitxi egoten dala Berbondoko
jauregian eta hobesten dauala liburuaren he-
rriak jarri eutsan jauregian bizitzea. Han ei
dago Unbapa be, lehorreko giroa egoki hartu-
ta eta Urkerizaren aholkulari.

Horrexegatik gertatu daiteke, gaur egun be,
Berbondora joan eta Urkeriza kapitainaren
jauregia non dagoan galdetu eta inork ez eran-
tzutea, hango herritarrak aspalditik ahaztu da-
belako nor zan Urkeriza eta zein haren egonle-
kua. 

Horixe zan, izan be, harek nahi ebana. Ezus-
tekorik sortu, gaua eta gertaera harrigarriak
bizi eta munduko erresuma guztien kontuak
eskura euki.

Non, eta Urkeriza kapitainaren lorategian.
Holakorik ez ahaztu, irakurle, egunen baten,

uste-uste barik, hara barruratzen bazara.





165

AURKIBIDEA

Hasi aurrekoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Irakurzaletasunaren arrisku ikaragarriaz . 13

Escribadu gazteentzaco eusquerazco 
instruziñoiac, Mogelen erara moldatuac . 21

Eskuizkribu baten sotadantza  . . . . . . . . . 33

Deshima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Hodie mihi, cras tibi  . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Mari Bekanekoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Samuel Pealson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Nartzisoren isilpekoa  . . . . . . . . . . . . . . . 103

Urkeriza kapitaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




