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HITZAURREA

1. APAIZ, KAZETARI, EUSKALZALE

1.1. Jean Hiriart-Urruti Althegi (1859-1915) Hazparnen sortu
zen, laborantza eta zapataintzatik bizi zen zazpi haurrideko familia
batean. Bere haurrideei eta Hazparneri atxikia izan zen beti, nahiz
eta herritik kanpoan bizi. Haurtzaroko oroitzapenak, eta bereziki
eguberrietako giroa ageri dira haren zenbait istorio eta idazlanetan.
Eskolak herriko freretan egin zituen, Michel Elizanburu “Frère Inno-
centius” famatua zuela irakasle (nolakoa zen M. Elizanburu irakur
daiteke haren hilberrian, “Euskal idazle eta liburuen berri eta kriti-
ka” atalean).

Apaiz ikasketak Larresoron (1872-1877) eta Baionako Semina-
rioan (1878-1882) bururatu ondoan, 1882an apaiztu zen. 1881ean,
apaizgai zelarik, Larresoroko Seminario Ttipira izendatua izan zen
eskola-emaile, eta apaiztu ondoren ere  hor atxiki zuten, Arnaud
d’Abbadie zeukala buruzagi  (Lafitte: 1971: 18). Apaizgai gaztetxo-
en ardura zuen eta hizkuntzen irakasle izan zen erretorikako ikastur-
teetan: latina, grekoa, agian frantsesa eta bereziki alemana irakatsi
zituen. Idazlan ugari eginarazten eta zuzentzen zizkien. 

Irakasle ona eta laketa bide zen. Batzuetan gogoa bertze nonbait
zuela-eta, zenbait istorio eta ateraldi bitxi heldu zaizkigu, haren ikas-
leek kontaturik. Gora-gora irakurtzeko jeinu berezia ere ba omen
zuen, eta laketgarri zitzaiokeen gazteekin teatrolanetan aritzea
(Lafitte: 1971: 20). 

Orotara 25 urtez ari izan zen irakaskuntzan, 1908 arte. Irakaste
gogoak izan du bere eragina Hiriart-Urrutiren kazetaritzan eta idaz-
keran: beti saiatzen da kontzeptuen eta hitz, esamolde eta itzulien
esanahia testuinguruan argi eta garbi azaltzen; hori izan da, bestenaz,
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Atsular eta euskal idazle anitzen jokaera. Baita besteei zuzentzen ere.
Broussainen arabera, batzuetan gehiegizkoa zen haren jokaera, idaz-
le lankideak uxatu baitzituen1. 

Haurtzaroan II. Inperioa (1852-1870) eta Eliza Katolikoaren haz-
kundea ezagutu zuen. 1871an hasitako III. Errepublikaren politika
eta legeek irakaskuntza eta Eliza Katolikoaren estatusa eta egoera
erabat aldatu zuten: irakaskuntza laikoa ezarri, apaizak soldado igo-
rri, fraide-serorak kanporatu, Elizari bere ondarea kendu, seminario-
ak hutsarazi... Urrats horiek Frantses Estatuaren eta Elizen arteko
bereizkundera bideratu ziren (1905). Hiriart-Urrutik lege horien eta
bultzatzaileen aurka idatzi zuen beti: framazon, radikal, sozialista,
judu eta Estatuaren administrazioko kargudun nagusien  kontra.

Eskualduna kazetaren lehen urteetan Luis Etxeberri diputatua eta
kazetaren nagusia ezagutu eta haren adiskide egin zen, harekiko
gutunak lekuko. Etxeberrik eskatuta, Eskualdunan idazten hasi zen,
Blaise Adéma eta Arnaud d’Abbadierekin batera, hirurak Larresoro-
ko apaiz irakasleak. Aurki idazle nagusi bilakatu zen, nahiz geroxea-
go, apezpikutegiaren jokabidea eta kazetaren buruzagitza zela-eta,
1901-1903 inguruan Etxeberrirekiko harremanak hoztuz joango
ziren. 1904tik aitzina Hiriart-Urruti kazetaren idazle nagusi eta idaz-
leen buruzagi egonen da hil arte. Orotara 25 bat urtez ari izan zen
kazetari eta idazle buruzagi Baionako astekarian.

Artean 1906ko abenduan, Estatua Larresoroko apaizgaitegiaz
jabetzen delarik, Larresoroko seminariotik kanporatua izan zen, bere
kideko eta ikasleekin batera. Kazetalan anitzetan aipatzen du, eta
antologia honetako zenbaitetan irakur dezakegu, bere seminario mai-
tea nola Gobernamenduko ohoinek ebatsi zuten eta nola —hau bizi-
ki mingarri zitzaion— eskolier ohi batzuek, gorri bilakatuak, horien
artean Dotézac jaun mediku gaztea, onetsi zuten egitate hori. 

Alabaina gazte anitzek ikasi zuen Larresoron. Kasatu zituztenean,
Larresoroko apaiz irakasleak 15 ziren; ikasle, irakasle eta zerbitza-
riak oro hartuz, guztira 300 aho (EO 52 1906-12-28; EO 2 1907-1-

1 “Sans compter qu’avec sa manie de professeur toujours porté à corriger, il
avait chassé peu près tous les correspondants bénévoles de “Eskualduna” (Brous-
sainek Lacomberi gutuna, 1915-XII-3), in Charritton, P., “Fonds Lacombe du
Musée Basque. Les lettres de Pierre Broussain à Georges Lacombe (3-10-1903 /
9-4-1920)”, Bulletin du Musée Basque, 111, 1986, 2 or.
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11). Ohargarri da bertzalde euskal idazle anitz Hiriart-Urrutiren
ikasle izanak zirela Larresoroko Seminario Ttipian: J. Etxepare
(1877-1935), J. Barbier (1875-1931); J. Saint-Pierre “Anxuberro”
(1884-1951), J. Moulier “Otsobi” (1888-1958), J. Elizalde “Zerbi-
tzari” (1883-1961), Laurent Apeztegi (1887-1928), P. Lafitte 
—1912an Belokera heldu zelarik ikastera— etab.

Maule-Agerrea eta Belloc-en irakasten aldi laburrak iragan ondo-
ren, 1907ko abenduan Baionako katedraleko kalonje titular izenda-
tu zuen apezpikuak, Gr. Adéma “Zaldubi” abenduaren 10ean hilik,
haren ordain. Izendapen hori Eskualdunan eginiko zerbitzuagatik
bereziki izan bide zen, A. d’Abbadie ere apezpikuaren kontseiluko
izendatu baitzuten aldi berean. Beraz kazetaren lehen lerroko langi-
leok mailaz goratzearekin, apezpikuak nolabait kazetaren zerbitzuak
sariztatu nahi bide zituen2. Kalonje izendatzearekin batera, apezpi-
kuak Hiriart-Urruti bere ekintzen bozeramaletzat izendatu zuen ere,
Eskualdunari ia osoki eman zedin nahi izanik3. Beste kargu batzuk
ere eman zizkion apezpikuak (Fedearen Propagazioneko Obra-ren
eta Sainte Enfance delakoaren buruzagi). Harrezkero Baionan bizi
izan zen. 

Gazteei eta jende xehe behartsuari atxikia zen; jaun aberatsak eta
negozio partikulardunak baino askoz maiteago zituen nekazale labo-
rariak eta langile jendea, kazetariaren gizarte gaiei buruzko artiku-
luetan eta non-nahi nabari denez. 

2 “Par décision de Monseigneur l’Evêque, M. le chanoine Abbadie, supérieur du
Petit Séminaire de Bel-loc, est nommé membre du conseil épiscopal, et M. l’abbé
Hiriart-Urruty, professeur de rhétorique au même Petit Séminaire, est nommé cha-
noine titulaire de la Cathédrale, en remplacement du regretté chanoine Adéma. 

L’Eskualduna ne peut laisser passer ces deux nominations aux deux nouveaux
dignataires. Il ne saurait oublier les longs et dévoués services que lui ont rendus
ces deux collaborateurs dont la modestie égale le mérite, sans venir leur offrir ici,
le témoignage public, du bonheur que cause à leurs amis la décision épiscopale,
et toute sa gratitude pour ces ouvriers de la première heure: nous devrions dire de
toutes les heures.” (E 1082, 1908-1-3, “Nos collaborateures” artikulu laburrean).

3 “Quand Mgr. l’Evêque connut son talent et son heureuse action comme jour-
naliste, il l’appela au chapitre de sa cathédrale, voulant faire de lui l’interprete de
ses actes episcopaux pour le Pays Basque et lui permettre de se consacrer entière-
ment à son journal” (E 1490, 1915-11-19,  “Le chanoine Hiriart-Urruty”, Bulle-
tin  Religieux-etik ateratako laburpena)
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Lehen Mundu Gerra garaian, kazetako lan dorpeaz, eta Belloc-en
aleman irakasteaz gainera, kolpatu eta aterbetuei laguntzen eta
Gobernuarentzat urre biltzen ari izan zen. 1915eko azaroan hil zen.
“Lanean hil da, lanak hil du” idatzi zuten haren hilberrian (E 1489,
1915-11-12).

1. 2. Kazetaritzan lehen urratsak Fedearen Propagazioneko Urte-
karian, itzulpengintzan, eta La Semaine de Bayonne astekarian 
—frantsesez azken honetan— egin zituen. Eskualdunan 1891an edo
aitzinxeago sartu bide zen eta hil arte idatzi. Beraz hogeita bost urtetik
gora jardun zuen kazetaritzan, eta Eskualdunan idazle ez ezik kazeta-
egile buruzagi (“rédacteur en chef”, E 1146). Astekariko artikulu
nagusia edo burukoa idatzi zuen 24-25 urtez, baita  beste sail eta idaz-
lan batzuk ere —berriak, itzulpenak, kritikak, istorioak… zer eta zer
ez?—. Nahiz ez zituen izenpetzen, oso gutitan izan ezik, gehienetan
goitizenez.

Bere burua kazetaritzat zeukan, kazetagile ofiziokotzat: “Ni kaze-
ta-egilea naiz” ohartarazten zuen maiz. Gogoa eta karra zuen kaze-
taritzarako. Seminarioko bere langelan edota kazetako bulegoan
idazten zuen, emeki-emeki, berak aitortu zuenez, luzaz eta luzeki,
maiz gaueko hamabiak arte ari izanik.  Haren idazle edo kazetari ere-
duak, Daranatz eta Lafitteren arabera, ziren: Bossuet, La Bruyère,
Sainte-Beuve, Louis Veuillot (Daranatz: 1920; Lafitte: 1971: 20).

Kazetaria izanagatik, politikagizon anitz ez bide zuen ezagutzen,
buruz buru mintzaturik bederen, edo ez zuen haiekin hitz egiteko
ohiturarik. Adibidez, harrigarri bada ere, Morroxko  hazpandar auza-
pez eta diputatuarekin eta Baionako Legrand diputatu xuri bilaka-
tuarekin inoiz ez zuela hitz egin diosku 1902an (E 775).

1. 3.  Hiriart-Urrutik Duvoisin ezagutu zuen eta Ithurriren adiskide
handia izan zen. Euskararen maisutzat zeuzkan biak. Bataren Labo-
rantzako Liburua eta bestearen gramatika argitara zituen Eskualdu-
nan, feuilleton gisa, haien eragina nabaria baita gure kazetariagan (ik.
“Euskal idazle eta liburuen berri eta kritika” atalean). Broussain eus-
kaltzainaren adiskide zen bestalde, harekiko gutunak lekuko4.

4 Charritton, P. “Manex Hiriart-Urruty eta Pierre Broussain-en arteko gutunak
(1894-1906)”, Euskaltzaindia, Euskera, 2002, 119-195.
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1892an Donibane Lohitzuneko Euskal Bestetan izan bide zen,
Zazpiak Bat goiburutzat harturik Antonio D’Abbadiek antolatu
zituenak. Eskualduna kazetak ere handizki bultzatu zituen, ospaki-
zunen berri oparo emanez, eraskin berezia jalgiaraziz etab. (ik.
“Eskualdun bestak”, 1892 “Euskara eta Eskualduna” atalean).
1894 eta 1897koetan ere agian izan zen, eta  beharbada azken urte
horretako Euskal Tradizioaren Kongresuan.

Euskalzaleen Hendaia eta Hondarribiko bilkuretan (1901, 1902)
parte hartu zuen G. Adema “Zaldubi” eta abarrekin. Hondarribiko
bilkuratik sorturiko Eskualzaleen Biltzarrean bazuen sineste, hasie-
ran bederen, eta zerbait esateko gogoa. Baina laster galdu bide zuen
euskalzaleen bilkuretan eta euskalzaleetan ezarria zukeen ustea. Eus-
kalari arrotzetan ere ez zuen sineste handirik. Cercles d’Etudes Eus-
kariennes delako bilkuran parte hartzeari uko egin zion5.

1908an Gernikako Arbolaren kimu bat landatu zuten Uztaritzen
eta han izan zen kalonje kazetaria, ondoren berri eta lekukotasun
emateko6. 1909an Baionako Eukaristia-Kongresuan, Gieure apezpi-
kuaren buruzagitzapean antolatua, txosten bat irakurri zuen fran-
tsesez, euskaraz itzuli eta argitaratu zuena “Dugun atxik eskuara”
izenburupean7.

Hiriart-Urrutiren euskalzaletasuna haren kazetalanek frogatzen
dute garbienik. Izenez Eskualduna baina egitez hasieran euskarazko
artikulu gutxi zeukan kazetan gero eta euskara gehiago sartu zuen,
euskara guztiz nagusi ezartzeraino. “Euskara eta Eskualduna” atale-
an bildu ditugu Euskal Herria, euskalduntasuna, euskara eta kazeta-
ren jokaerari buruzko zenbait idazlan hautatu. 

2. ESKUALDUNA ETA HIRIART-URRUTI 

2.1. Eskualduna Luis Etxeberri Donazaharreko diputatugaiak
sortu zuen 1887an, Berdolyk aitzin urtean jalgiarazi  Réveil Basque

5 Charritton, P. “Fonds Lacombe du Musée Basque. Les lettres de Pierre Brous-
sain à Georges Lacombe”, Bulletin du Musée Basque, nº 109, 1985.

6 E 1094, 1908-3-27 “Gernikako Arbola”; I. Caminoren antologian berrargi-
taratua (1994: 158-163).

7 (E 1219-1224, 1910). P. Lafitteren antologian irakur daiteke (1971: 195-
221) eta halaber I. Caminorenean (1994: 204-226).
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kazetari buru egiteko. Euskaldun bonapartetiar, erregetiar eta kon-
tserbadore liberalen, hots, “xuri” deitu eskuindarren kazeta gisa sor-
tu zen eta ezkertiar edo “gorri” deituen kontra. Edo, beste era bate-
ra esanda, tradizioaren izenean aritzeko Errepublikak zekarren itzu-
likatzearen edo aldakuntzen kontra. 

Kazeta elebiduna zen, Baionan aterea, Etxeberri zuzendari eta
Arnaud Pochelou kudeatzaile zuena. Hasieran hamabostekaria, aur-
ki astekari bilakatua, kazeta ttipia zen hala ere, Hiriart-Urruti eta
besteren lanaren bortxaz hazten hasi arte. 

Igandekaria zen, nahiz eta larunbatetan plazaratu. Hots, igande-
an irakurtzekoa, giristinoen egun santuan. Elizako atean saldu ohi
zen batez ere (E 1285 “Gure saltzaleri”). Igandeetan familian batek
irakurri eta besteek aditzen zuten, ohitura zenez, edo behizainen,
bakoitzak bere buruari; edo bestela neguko gau luzeetan, sutondoan,
almanaka irakurri ohi zen bezala, familia artean berdin (E 279, 1892
Nouvelles du Pays). 

Bereziki etxekojaun eta laborarientzat egina zen. Lehen bizpahiru
urteetan, Etxeberrik eta xuriek kazeta beren hautagaien aldeko tres-
na politiko gisa erabiltzen zutelarik, Eskualduna etxekojaunei
zuzentzen zitzaien errient errepublikarren kontra jotzeko; halaber
ekoizleen interesen aldekoa zen eta erosleenen kontrakoa. Ez zen soil-
ki gizonkientzat, baina emaztekientzako baino gehixeago, politika
esparruan bederen. Zeren, besteak beste, boza emateko ahalmena
gizonkiek baitzuten bakarrik.

2.2. Eskualdunak bere burua euskalduntzat zuen, euskaldunek
egina eta euskaldunentzat egina: “Journal fait par des Basques pour
des Basques”. Adierazi nahi baitzuen, Réveil Basque, bere frantsesez-
ko izenagatik, kaskoinek edo ”nonbeitik jinikako” frantximentek
halakoentzat egina zela.

Kazeta bipila izan nahi zuen eta makila gisa jokatu. Bigarren age-
rraldian, elkarrizketa forman, Eskualdunak dio euskaldun zaharren
izenean ariz kaskoin eta debruaren obra den kazeta etsaiari makilaz
eta egiaz ihardetsiko diola. Halatsu Etxeberri itzali ondoan ere (EO
52, 1907 “Eskualdun Ona”). 

Erlijio katolikoa, familia eta familiaren —erran nahi baita aita
familiakoaren— zuzenak eta eginbideak, eta jabetza pribatua defen-
datzen zituen. Bestetik, euskal tradizioaren begiraletzat zeukan bere
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burua. Harentzat euskalduntasuna zen: euskaldun sortzea, euskal
deitura izatea, euskal jitea, ohiturak, euskara —azken hau baino
lehenago beste haiek, L. Etxeberriren garaian bederen—. Bai eta
Euskal Herriaren amodioa, euskal herrizaletasuna eta euskal herri-
tartasuna, arrotzen kutsuaren beldurrarekin batera. Ez zen abertza-
lea ordea; Frantzia zeukan aberritzat (Ik. 1914ko “Frantzia eta
Espainia” eta “Alemaniaren adiskidantza” artikuluak “Euskara eta
Eskualduna” atalean). Frantsestasuna eta frantximenkeria elkarren-
gandik bereizten zituen, hala ere. Laborantza —hiriaren aurka— eta
etxaguntzaren ondokotasuna defendatzen zituen; emigranteak ez
zeuzkan zinezko euskalduntzat.

2.3. Politikaz Eskualduna Frantziako eskubian barne kokatzen
zen.  Aita Santuak Errepublika onartzeko agindu eta kazetak obedi-
tu zuen (1892), nahiz Etxeberrik ez zuen gogo onez hartu “Rallie-
ment” delako politika. Parlamentarismoaren eta sistemaren aurka
zegoen eta erreakzioaren alde, XIX. mende bukaeran bederen. Opo-
sizioko kazeta izan zen, Etxeberri eta Hiriart-Urrutiren garaian. Bai-
na Frantziako armadaren, inperioaren eta kolonialismoaren alde
zegoen, baita espainiarrek Kuban ezarritakoaren alde ere. 

Gobernamenduaren politika eta legeen kontra ari zen. Etsai
zituen: Gobernamendua, framazonak, juduak, sozialistak, radikalak,
anarxistak. Hots, kolore guztietako gorriak —bereziki gorri-beltzak,
gero gorri hutsak, azkenik gorri eztikak— beren kazeta tzarrekin.
Etsai zituen beraz Euskal Herriko diputatu, senadore eta hautagai
gorriak (Berdoly, Lewy d’Abartiague) bai eta kargudunak ere (prefe-
ta eta suprefeta, errient-errientsak etab.). 

Etxeberrik 1893an galdu ondoren, diputatu gabe gelditu zen
kazeta; geroago zenbait diputatu xuri-gorri moderatu lagundu zituen
(Morroxko, Legrand, Pradet). Garai horretan kazetaren politika zen:
erlijio katolikoaren aldekoei lagundu, eta gero, zer bozkatzen zuten
epaitu. Geroago erdietsi zuen bere diputatua, L. Guichenné, 1905,
1906, 1910 eta 1914ko hauteskundeetan,  eta azken honetan beste
bat, gaztea, Ibarnegarai.

2.4. Bi hitz Eskualdunaren bilakeraz. Etxeberrik, bere jabetza eta
buruzagitza garaian (1887-1901) tirabirak izan zituen apezpikuare-
kin, hark honi kazetan piko xorrotxak jaulkirik. Baina idazle apaizak
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apezpikuaren manu eta diziplinapeko ziren eta ez zuten hark nahi
bezala egin. 1901ean Etxeberrik uko egin ondoan, kazetak izen zaha-
rrarekin jarrai zezan utzi zuen, Elizagarai atarraztar kazetariaren
buruzagitzapean. 

1903an kazeta jabez eta izenez aldatzen da: Nicolas d’Arcangues-
en taldeak hartzen du bere gain, Hiriart-Urruti idazleen buruzagi
delarik. Eskualdun Ona izen berria ezartzen diote (1903-1907).
Etxeberri hil ondoan, haren alargunak kazetaren titulua ematen die
jabe berriei eta 1808tik aitzina berriro Eskualduna izenez ateratzen
dute. 

Ordudanik Baionako apezpikuaren esku luzea somatzen da. Kaze-
tagile buruzagia kalonjetzean apezpikuak harengan zuen konfiantza
erakutsi zuen, baita kazetaz baliatzeko gogoa ere. Beraz, L. Etxebe-
rri laikoak hasi arren, pixkanaka-pixkanaka apezpikua bere eskueta-
ratzen joan zen kazeta edo behintzat lotura estua zegoen kazeta eta
apezpikutegiaren artean. Hori uler daiteke Hiriart-Urruti hil ondoko
Bulletin Réligieux-en aipamen edo zehar-esan zenbait irakurrita8.
Geroago, Eskualdunaren azken buruzagiak (Soubelet, Arotzarena)
apezpikuak izendatuak izan ziren. 

Iraun luzeko kazeta izan zen. XIX. mendeko azken laurdenean
Frantziako Errepublikak Euskal  Herrian sortarazi krisialdi histori-
koaren emaitza da Eskualduna, krisialdi horretan xurien eskualdea
bipilki edukitzeko asmoz sortua. Baina xuri eta gorrien arteko gerla
politikoak leher eginda gero ere, bi Mundu Gerra ezinago odoltsuak
iragan zituen bere ibilaldi luzean (1887-1944). 

Iparraldeko gizartean eragin iraunkorra izan du elizgizon, labora-
ri, idazle eta euskalzaleengan. Euskal kazetari eta idazle multzo han-
di bat bildu du luzaz. Hats luzekoak bestalde: Hiriart-Urrutiz gaine-
rakoen artean, Adéma 39 urtez ari izan zen kazetaritzan, J. Etxepare
33 bat urtez, J. Saint-Pierre, Zerbitzari eta Oxobi ere beste horren-
bestez, hegoaldeko Larreko bera 24 bat urtez, etab. Eta gero, ondo-
rengo bat utzi du: Herria astekaria. 

8 “Le “Bulletin” annonçait dimanche dernier la mort de M. le Chanoine
Hiriart-Urruty. Il est bien tôt pour essayer de tracer de sa vie et de son caractère
une image près complète. Le rôle qu’il joua dans la presse catholique du diocèse
fut mêlé à trop d’incidents délicats pour qu’on puisse déjà parler librement.” (“Le
chanoine Hiriart-Urruty”, E 1490, 1915-11-19; apezpikutegiko Bulletin Réli-
gieux delakoaz ari da).
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2.5. Eskualdunako kazetagile buruzagi zelarik, aldaketa handiak
ekarri zituen, kazetaren jokabideari dagokionez, Etxeberri eta Poche-
lourenaren eretzean:

2.5.1. Eskualdunak laborarientzat egina izaten jarraitu zuen, bai-
na haien eltzeaz gehiago arduratuz, hots laborari kontu eta berri,
diruaren gorabehera etab. eskainiz. Guraso eta langile katolikoei ire-
kiagoa ere bilakatu zen, erlijio eta moral edo ohitura onei buruzko
artikuluak ugalduz. Irakur, adib., igandea josteta eta iragarkien gai-
netik ezarri behar zela-eta idatzitako artikuluak (ik. “Gizartea” ata-
lean 1910 eta 1913koak gai horretaz). 

2.5.2.  Kazetagintzari dagokionez, zenbait sail eta idazle finko eta
iraunkorren gainean ezarria zen Eskualduna: bereziki iritzi artikulu
nagusia, Hiriart-Urrutik berak idatzia; “Laborarier”, A. D’Abbadiek;
geroxeago “Asteko Berriak”, B. Adémak; eta euskal herrietako eta
Frantziako berri apur eta bigarren mailako batzuk. Hiriart-Urrutik,
lehen hiru sail nagusiak iraunarazteaz gainera, zerbait berria ekarri
zuen: euskal herrietako berri ugari eta berriketarien sare bat osatu. 

Hots, Hiriart-Urrutirekin Eskualduna gorrien makila, euskaldun
laborarien argitzaile eta haien eltzearen sugai edo erlijioaren hazku-
rri baino zerbait gehiago izatera iritsi zen: kazeta ia osoa, edo ordura
arte baino osoagoa behintzat. Irakurleek ustez behar zuten guztia
euskaraz eskaintzen ahalegindu zen; izan ere, kazetaren irakurle
gehienek hura baizik ez zuten irakurtzen. Hortaz berriak frantses
egunkarietan irakurri beharrik ez zuten izango. Eta gero, orotariko
irakurgaiak agertarazi zituen: jostagarriak, jakintzazkoak edo jakin-
tzaren dibulgaziozkoak, edo kritika artikuluak.

Izatez, elebiduna izan arren, Eskualduna, bere euskarazko parte-
an, beste euskal kazetak baino askoz osoagoa izatera iritsi zen, adib.
Arana eta Azkuerenak baino, are Euzkadi egunkaria bainoago. Bai-
na, noski, Eskualduna ez zen inola ere Ipar Euskal Herrian euskal-
dunek irakurtzen zuten kazeta bakarra.

2.5.3. Berriketariek eta kazetagileak nola jokatu behar zuten fin-
katu eta erakutsi zien Hiriart-Urrutik: berri anitz, on eta txar, orota-
rik behar zela; igortzale izengabeen eta arrotzen berririk ez zuela
kazetagileak emanen, ez eta amen-omenkakorik; gizon publikoen
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huts publikoak ezinbertzean baizik ezin zirela aipa; bizitza pribatuko
berriak ez zirela haizu; kazeta ez zela zoko-moko guzietako esku-pil-
tzar eta jats; kazetak berriketari jarraikiak behar zituela; eta kazeta-
gileari haizu zaiola “hau gaizki, hura ongi” dela esatea.

2.5.4. Hiriart-Urrutik beti euskara gehiago nahi zuen eta euskara
nagusi ezarri, baina berri igortzalerik ez zen. Ariaren bortxaz, bere
asmoa erdietsi zuen Eskualdun Onatik aitzina. Eta gero euskara ona
eta xuxena nahi zuen. Bere hegats bizi jostagarriari esker, bai eta
D’Abbadie, B. Adéma, J. Etxepare eta beste batzuenei, Eskualduna-
ko euskara bikaina aho batez onetsia izan da. 

Aldakuntza erabatekoa ekarri zuen, nahiz ez berehalakoa, L.
Etxeberri eta Pochelouren hastapeneko urteetan artikuluren bat edo
beste baizik ez baitzuten agertarazten, ortografia zahar eta euskara
eskasean gainera. Bestalde, kazetako euskararen batasuna finkatzeko
urrats handiak egin zituen Hiriart-Urrutik ortografia berritu eta
bateratuz, eta orobat morfologia eta lexikoa hein handi batez. 

2.5.5. Idazleak bildu, bultzatu eta gidatu zituen. Zuberotarrak
lehen aldiz bildu zituen kazetara, eta zubererazko irakurgaiak fran-
ko agertarazi. Idazle berriak erakarri zituen, euskaraz nahiz fran-
tsesez idatziko zutenak (J. Etxepare, Barbier, Lacombe…), baita
hegoaldekoak ere (Larreko). Eta, nahiz eta agian beti ez zukeen lan-
kide edo laguntzaileekikoa egiten jakin, Broussain eta Lacombek dio-
tenez, hala ere kazetagile taldea utzi zuen ondotik (J. Saint-Pierre, J.
Moulier Otsobi, Hegi, Etxepare, J. Elizalde Zerbitzari…9

2.5.6. Kazeta hedarazi zuen Euskal Herrian eta atzerrian (Fran-
tzian, Hegoaldean, Ameriketan). 1887-1903 urteetan salmenta guti-
ka-gutika goiti joan arren, mende hasieran 1000 lumerotaraino ez

9 P. Broussainek Lacomberi gutuna, 1915-XII-3, in Charritton, P., “Fonds
Lacombe du Musée Basque. Les lettres de Pierre Broussain à Georges Lacombe
(3-10-1903 / 9-4-1920)”, Bulletin du Musée Basque, 111, 1986, 2 or.

Lacombek Landerretxeri, 1916, in Lafitte, P. “Correspondence adressée par
Georges Lacombe à l’Abbé Martin Landerretche. Lettres de G. G. Lacombe
(Extraits)” Bulletin du Musée Basque, 40-41, 42. 1968. Ik. ere Charritton, P.,
Bulletin du Musée Basque, 98, 108. 



29

zen iristen. Eskualdun Onaren garaian jauzi egin eta 7.000 lumero-
raino emendatu, eta 1908-1813 urteetan ere aitzina goitiarazi zuen.
Bazen zerbait laborari eta jende xehe, aisia gutidun eta euskaraz
frantsesez baino hobeki zekitenendako egina zen kazeta batentzat.

3. ANTOLOGIA HONETAKO KAZETALANAK

3.1. Ni kazeta-egilea naiz. Artikulu, berri, istorio izeneko hau ez
da Hiriart-Urrutiren idazlanez eginiko lehena, bosgarrena baizik.
Kazetagile honek euskal idazleen artean duen bikaintasunaren ezau-
garri, dudarik gabe. Hau baino lehenagokoak dira P. Lafitterenak eta
I. Caminorena10. Hala ere, hau aitzinagoko horiez bestelakoa da.
Izenburuak adierazi nahi luke egilea kazetari osoa zela eta ez iritzi-
artikulugilea huts-hutsik, uste izan den bezala. Uste oker hori gezur-
tatzen du antologia honek. 

Uste horren ondorioz aurreko antologiak iritzi-artikuluez osatuak
izan dira ia erabat; horietarik landa hilberriak bai —Lafitteren biga-
rrenean—  baina bestela herri-kronikaren  bat edo beste baizik ez
dute agertarazi eta halaber istorio luze bat besterik ez. 

Uste horren zergatia, funtsean, da Eskualdunak bere kazetalanak
egilearen izen gabe agertarazten zituela, gutxi batzuk izan ezik, eta
horietako gehienak ere ezizenez. Jakina zen Hiriart-Urrutik iritzi arti-
kulu nagusia edo, berak deitzen zuenez, “lehen mintzaldia” edo
“lehen solasaldia”  idazten zuela, lehen zerrendan agertzen zena, eta
D’Abbadiek “Laborarier” saila eta Adémak “Asteko Berriak”. Baina,
eta gainerako idazlanak? Hiriart-Urrutiren luma ez baitzen iritzi arti-
kuluetara mugatu. 

Hortaz, hegatsetik, idaztankeratik ezagutu beharra zegoen idazlea
eta idazlana. Hori ez da batere erraza genero gehienetan: berri, isto-
rio, jostakazetalan eta Zer eta Zer saileko, liburuen erreseina kritiko,
propaganda idazki, eta are lehen mintzaldiez gainerako iritzi artiku-
luetan. Adibidez, nola jakin Euskal Herriko halako edo holako herri-
ko berria Hiriart-Urrutik erredaktatua dela —berak ematen baitzuen

10 Lafitte, P. (1944) Zer eta zer, Collection “Aintzina”, Baiona. —(1971) Jean
Hiriart-Urruty. Mintzaira, aurpegia: Gizon!, Jakin (hitzaurrearekin). —(1972)
Jean Hiriart-Urruty. Zezenak Errepublikan, Jakin. Camino, I., Gontzetarik jal-
giaraziak, Klasikoak, 67. liburua, EEE, Donostia, 1994.
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izkribuz, ez berri igortzaleak—, herri jakin horretako irakurleentzat
espres idatzia izanik, bertako hitz eta formekin? Nola jakin hazpan-
dar kazetaria dela egilea eta ez Adéma, Abbadie edo besteren bat,
kazetagileok idazkera aski bateratua erabiltzen zutelarik?

Horregatik hainbat kasutan “HU?” galde-ikurrarekin ohartaraz-
ten dugu irakurlea. Idazlan frankoren egiletza Hiriart-Urrutirena
denik oraingoz ezin ziurtatu ahal izatea, hartu dugun arriskua da,
baina noizbait norbaitek hartu beharrekoa. Orain baino lehenagoko
euskal idazleen artean ugarienetako batek bere idazlanak ez baitzi-
tuen ia inoiz izenpetzen, gezurra badirudi ere11. 

3.2. Antologia hau osatzerakoan, gure lehen irizpidea izan da
genero berezi edo desberdinetako idazlanen hautu on bat eskaintzea.
Egilearen idazlanetan ageri den genero aniztasuna erakutsi nahi izan
dugu —agortu gabe, iragarkiak-eta ez baititigu sartu—, genero
horiek elkarrengandik xeheki bereizteko ahalegin berezia eginez. 

Beraz hemen ageri dira: alde batetik, iritzi artikuluak —lehen
solasaldiak barne— eta propagandazkoak. Bestetik, berriak, eta
berrien artean: Frantziakoak, euskal herrietakoak, mundukoak,
Mundu Gerrakoak, euskal idazleen hilberriak, euskal liburu argitara-
berrien albisteak, berri laburrak. Gero, “berri xahartu eta bazter
solas” edo kazetalan jostagarri eta irakaspendunak (ik. atal horren
sarrera). Baita liburuen erreseina kritikoak. Eta azkenik, istorio mota
desberdinak (luzeak eta laburrak, bitxikeriak, irri-solasak…), aurre-
koak bezala lehenagoko kazetaritzaren tradiziokoak (feuilleton). Uste
dugu antologia honek ongi erakuts dezakeela Hiriart-Urrutik euskal
kazetaritzari ekarria, generoei dagokienez,12 eta nola genero berezi
bakoitzean  egitura eta estiloa elkarrekin loturik dauden. 

Bigarren irizpidea izan dugu aldi eta urte bakoitzari dagozkion
gertaerak eta gaiak jasotzea, besteak beste irakurlea jabetu dadin
zein gai ziren, urtez urte, kazetarentzat axola handikoak eta zer joka-
bide hartu zuen. Beraz antologiako idazlanak sailkatu ditugu: gene-
roka, urtez urteka, atal edo gai-arloka (politika, gizartea, euskara,

11 Egiletza arazoaz ikus daiteke Ur Apalategiren artikulu argitaraberria. Ikus
bibliografia.

12 Altzibar, X., “Zer dakarkio Hiriart-Urrutik euskal kazetaritzari?”, Txillar-
degiren Omenaldirakoa (inprimagai).
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Frantzia eta mundu zabala, Euskal Herria, berri xahartu eta bazter
solas, Mundu Gerra, euskal liburu eta idazleak, istorioak). 

Antologiaren atalkatze era honetan erakutsi nahi izan dugu gene-
roen, gaien eta sailen (gazt. sección, frants. rubrique) arteko lotura
edo egokiera, Eskualdunan zegoena: politika, gizartea eta euskara
solas zuten kazetalan  gehienak iritzi-artikuluak dira; Frantzia eta
munduko gaiak nahiz Euskal Herrikoak ordea, berriak; euskal idaz-
le eta liburuei buruzkoak, bietarikoak dira —berri eta iritzi—; kaze-
talan jostagarri-irakaspendunak eta istorioak genero bereziak dira,
sail berezi eta jakinetan jarriak. Batzuek eta besteek Eskualdunako
orrialdeetan zuten kokapenak ere gai horiek zuten garrantziaren era-
kusgarri dira: adib.  politikako gaiak —Frantziako politikakoak, nos-
ki—, lehen tokia hartzen dutenak alegia, kazetarentzat gai eta gerta-
era garrantzitsuei buruzkoak ziren;  mundukoak berriz,  haiekin kon-
paratuz, bigarren mailakoak, nahiz eta gerra kontuak izan. Beraz
korrepondentzia edo egokitze hori jaso nahi izan dugu, ahalaz, eta
idazlanak zehatz kokatu oharren bidez (ik. atalen eta idazlanen
sarrera-oharrak). 

Hirugarren irizpidea, aurreko antologietako idazlanak berriz ez
agertaraztea. Laugarrena, idazlanen hautua egiterakoan egilearen
euskararen aberastasuna eta adierazkortasuna, eta halaber estiloaren
bizitasuna eta jostagarritasuna —umorea, ironia— bilatzea. 

Antologia berria da beraz ia guztiz, lauzpabost artikulu eta istorio
bat baizik ez baititugu berrargitaratzen; zabala, generoei dagokienez;
bariatua gaiei eta estiloei datxekiela; eta ugaria idazlan kopuruz. 

Liburu honek Hiriart-Urruti aurpegi boskoitza erakutsiko digu: 1)
lehen mintzaldietako kazetari politikari eskuindar amorratu eta luma
zorrotza, gizarte gaiez axolatua eta euskalzalea. 2) Euskal Herria,
Frantzia eta mundu zabaleko gertakarien berriemaile kontalari bizi
umoretsua. 3) Gertakari xahartuxeak istorio bihurtzen dituen idaz-
lea. 4) Euskal idazleen eta euskal liburuen kritikaria. 5) Istorio idaz-
le eta itzultzailea. Hala, apaiz kazetariari buruzko —eta orain dela
100 bat urteko gure kazetaritzari buruzko— ikuspegi osatuagoa iza-
ten lagunduko duelakoan gaude. 

3.3. Iritzi artikuluez osatuak dira ia erabat lehen hiru atalak:
“Boz, lege, etsai edo Politika eta erlijioa”, “Gizartea” eta “Euskara
eta Eskualduna”. Mintza gaitezen laburki gaiez.
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3.3.1. Lehen atalean hautatu ditugu, ahalaz, Frantziako Estatuko
eta Euskal Herriko gertaera garrantzitsuak solasgai dituztenak: hau-
teskunde kanpainak eta emaitzak, politikako gorabeherak, etsaien
egitateak, lege etsaiek dakartzaten ondorioak —kaltegarriak, noski,
kazetariaren arabera—. 

Hauteskundeei buruzko artikuluak dira: Harriage Morroxko dipu-
tatugaiaren kontra (“Morroxko”,1893); 1893ko diputatugo bozen
emaitzak lehen aldian nolakoak izan diren (“Igandeko bozak”);
bozemaileak nola jokatu behar diren (“Bozen ondotik bozez. Zenbait
egia”, 1898); 1901eko Kontseilu Jeneral eta arrondizamenduko
bozen emaitzak (“Nola joan dire?”); 1902ko diputatu jalgitzeko hau-
teskundeetan boza errepublikar moderatuei emateko deia
(“Bozak…bozak”); 1905eko diputatugo hauteskundeetan Guichenné
xuriaren garaitia Mendiondo, prefetaren gizonaren kontra (“Biba
Guichenné”, 1905); Eskualdun Onaren egitekoa ez dela hautagai
baten jalgitzea behar bezalako hautagairik ez den lekutik, baizik zer
den xuxen eta zer makur erratea (“Gu gure hatzean”, 1906); 1907ko
hauteskunde kanpaina, kantonamenduetako kontseilari jeneral sar-
tzekoaz (“Hauk dire bozak!”, “Bozak: Eskual Herrian”); halaber
1908an herrietako kontseiluak berritzeko bozez (“Beti bozez”) eta
bozen emaitzez (“Boz ondo”); 1910eko diputatu ateratzeko hautes-
kundeetan D’Arcangues hautagaiaren programa zein den (“Eskual-
dun guzieri”); bekatu mortala dela erlijioaren kontrakoei boza ema-
tea (“Bekatu mortala”, 1910); arrondizamenduko eta Kontseilu Jene-
raleko bozetan politikarik ez dela diotenen kontra (“Hogoita laueko
bozez”, 1910); 1914ko diputatu hauteskundeetan Guichenné eta
Ibarnegarai jalgi direla (“Biak gainez gain”).

Politikako kontu eta gorabeherez: gorrien xedea erlijio katolikoa-
ri gerra egitea izanik, Gobernua xurien eskuetaratzea dela Aita Sain-
duak Errepublikari jartzeko eman manuaren arrazoia (“Gorrien
xedeak”, 1892); anarxistak hertsatzeko legeez (“Zer egin?”, 1894);
ministroen erortze eta elkarren artean kargutan itzulikatzeaz
(“Ministro berriak”, 1894); gorri moderatuak Errepublika berritzeaz
mintzo direla (“Errepublika berria”, 1900); Action libérale bilkura-
ren aldeko kanpaina 1903koaz (“Action Libérale”); 1906ko imito-
rioez: nor den hobendun, eta oihu egiteko mementoa iritsi dela (“Nor
da hutsean?”); soldadogoa bi urtetik hirutaratzeaz, nahiz etsaiak, boz
truk, arintzearen alde mintzatu (“Hiru urteko legea”, 1913). 
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Etsaien eta haien egitate, jokaera, kazeta eta legeen kontra: fra-
mazonen kontra (“Hargin beltzak”, 1893; “Mintza garbiki”, 1893,
Réveil Basquen jarrera framazonzaleaz); anarxisten kontra (“Lurre-
ko parabisua”, 1894); juduen kontra (“Fuera juduak!”, “Juduak.
Nola bizi diren”, 1894); gorri aberatsen kontra, beren seme-alabak
eskola pribatuetan eskolatzen dituztela-eta (“Zorigaitz ahulari”,
1897); errienten kontra (“Jaun errientak”, 1912). Artikulu hauetari-
ko zenbait ideologikoak dira hein bat. 

Etsai handi batzuez: Ferry (“Bat gutiago”, 1893) edo Burdeau,
diputatuen presidente zena (“Nola bizi, hala hil”, 1894), haien bien
heriotza Kari; Zola, haren Lourdes nobela La Petite Gironde kazetak
feuilleton gisa argitaratu duela-eta (“Zola zikina”, 1895); Combes
ministro nagusi eta haren meneko Second Mauleko suprefet tiranoa-
ren kontra (“¡A bas les Tyrans!”, 1903). 

1901 ingurutik aitzina, bereziki eskolako legearen eta honen ondo-
rioen kontra: Gobernuak Loi d’Association delakoaren bidez fraide-
seroren komentuak kontrolatu nahi dituela (“Zer den haizu eta zer ez”,
1901); fraide eskolemaileen kanporatzeaz (“Fraide irakasleak”1903);
Berdoly zenatorrak fraide eta serora eskolemaileen desegite eta
barreiatzearen aldeko boza eman duela-eta, bozemaileen erantzukizu-
naz (“Berdoly”, 1904); haurrak giristinoki altxatu beharraz edo esko-
la giristinoen alde eta laikoen eta errienten aurka (“Hoberen beharrak
tzarren”, 1905); apezpikuak debekaturiko liburu kondenatuen zerren-
da (“Eskolez. Aita familiakoei”, 1909). Eliza Katolikoari bere ondasu-
nak (komentu, eskoletxe, seminario) kentzeaz (“Ohoinak”, 1906);
Baionako apezpikua tribunaleratu dutela-eta, haren letra —elizetako
ondasunak Gobernuak ebatsi dituela dioena— predikalkitik irakurta-
razirik (“Jaun apezpikua bi apezekin tribunalean”,  1909). 

Etsaien egitateen artean bereziak dira kasu eskandalugarriei buruz-
koak, gehienak tonu ironiko-sarkastikoan idatziak: Panamakoaz
(“Hogoi miliun”, 1892); Million zelako ministro ohi, aldi berean dipu-
tatu eta zenator aulkiak eduki nahi eta biak galdu zituenari buruzkoa
(“Un “Million” sans emploi”, 1900); Humbert justiziako ministroaren
eta Jaquin juje handiaren iruzurraz (“A! Zer putikoak!”, 1902).

Gorrien jokaera maltzurraz, bereziki hauteskunde garaian: haien
zakurkeriaz (“Azeriak”, 1904); bozemailea atzemateko saria edo
dirulaguntzak eskaintzen dituztela-eta (“Bortz liberakoa”, 1912).
Etsaien kazeten kondenamenduaz: Baionako apezpikuak bi kazeta
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kondenatu dituela-eta, horietarik bat Argitzalea, euskaraz eta fran-
tsesez mintzo dena (“Bi kazeta tzar”, 1911).

Hein bat ideologikoak dira bi artikulu, etsaien lege bidegabekoei
ez sumetitzeari buruzkoak, bereziki erlijioa eta eskola giristinoak
ukitzen dituztenei (“Lege eta lege”, 1903; “Legeari sumeti”, 1911).

Guziz aipagarri dira emazteen boz emateko eta kargutan sartzeko
eskubideaz idatzitakoak (“Emazteak boz-emaile”, 1902; “Emazteak
gizon”, 1910; “Emazteak gizon”, 1914). Iritzi artikulu hauez gaine-
ra, “Frantzia eta mundu zabaleko berri” eta “Berri xahartuxe eta
bazter solas” ataletan bildu ditugu feminismo mugimenduaren berri
ematen duten idazlanak.

Beste gai batzuez: Eskualdunaren hamargarren urtebetetzea dela-
eta (“Hamar urte”, 1897); heriotz zigorraren alde, nahiz justizia
tronpa daitekeen (“Hobenik gabe hila”, 1908); gerraren kontrako
mugimenduen kontra (“Gerlaren kontra”, 1911).

3.3.2. “Gizartea”  atalean biltzen ditugu gizartea, ekonomia, ohi-
turak, bizimodua, ingurugiroa eta beste gai batzuei buruzko artiku-
luak. Idazlea garaiko aldakuntzen kontra ari da askotan, morala eta
ekonomia elkarrekin lotuz, hots, besteak beste ohitura onen galeraren
ondorio ekonomiko kaltegarriak aipatuz. Lauzpabost multzotan bil-
duko ditugu gaiak.

Multzo baten, lehengo ohitura onen galtzearen ingurukoak koka
genitzake, bereziki igandea, erlijioaren indar-galtze eta laizismoaren
ondorioz. “Buruz behera” artikuluak (1892), laizismoa nola hedatu
den Parisen azaltzen duenak —haur bataiatu-komuniatu gabeak,
jende elizaz ezkondu gabeak, elizan sartu gabe ehortziak—, ematen
dio hasiera atalari. Lehen igandea Jainkoaren eguna, orain josteta 
—zezen-laster, pilota-partida, dantza…— dela (“IGANDEA eta
Eskualduna”, 1910); horren ondorio kaltegarriak osasunean, irabaz-
pideetan etab. (“Igandea”, 1913). 

Lehengo gurasoen ohitura moral onen —lañotasuna, zuhurtzia—
ordez, orain gormandiza —sabeldarraiotasuna eta kontsumismoa—,
behar gabeko gauzetan dirua xahutzea eta urgulua nagusi (“Bizitze
zuhurra”, 1894), haurren jostatzeko zaldi eta karrosetarik haste
(“Urtats, urtats”, 1894) eta haur ezteietatik jarraituz (“Ezteiak goi-
zik”, 1903). Idazleak sabelkoikeria eta alferreko gauzetan diru
xahutzea maiseatzen du (“Bizkotxak urririk”, 1904). Orobat garaiko
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gazteen ezaxolakeria, arinkeria, ergelkeria (“Bi sosen urina”, 1905).
Football (rugby) jokoa ere xahubide dela (“Foot-ball”, 1913). Dirua
etengabe xahutzeaz da ere “Sos berria dantzan” (1909).

Garaiko jendearen urgulua maiseatzen du, tresna eta asmakizun
berri, edergailu, bizi erreztasun berrien aitzinean —telegrafoa, telefo-
noa, burdinbideak, dinamita, hegazkinlariak— espantuka ari direne-
na (“Nor gira gu?”, 1893; “Nork atxik gu?”, 1909; “Zonbat hil!”,
1911). 

Ohitura onen galera erakusten omen du ere Jainkoa aipatzen
duten hizkuntz adierazpide zaharren galerak (“Jainkoak digula urte
on”, 1893). Lehengo ohitura onekin lotua da ere, nolabait, Eguberri
gaueko giroa eta xaharren fedea goraipatzen duena (“Eguerri gaua”,
1913).

Ostiraletan barur egitearen onurez ere badira (“Gizen eta mehe”,
1897), hazpandar arnoketariaren etsenpluarekin (“Emakoxu
gizen…”, 1907).

Bigarren multzoan, gizarte arazoei buruzko gaien ingurukoak sar
genitzake. Horien artean nagusi-langileen arteko auzi eta gorabehe-
rei buruzkoak nabarmentzen dira: katolikoen gizarte auziari buruz-
ko dotrina, kasu etsenplugarri eta aitzindari gorrien jokaerari buruz-
koak. 1901ekoak dira “Makurbideak”, “Nahasleak”, “Onez onean”;
1907koa da “Zapetainak”. 

Langileari igandeko familia-bizitzak zer onura dakarkion (“Botoi-
la bat arno”, 1909). Langileen erretretaz da “Hirugarrena” (1911),
hura baitzen 1911-1912 urteetako gai nagusietarik bat. 

Gizarteko beste talde batzuk ukitzen dituzten auziak eta aterabi-
deak: emigrazioa, bizibideen ahitzearen ondorioz (“Nor nahi da
joan?”, 1905, Kanadarako emigrazioaz); sehi doazen neskatoez
(“Neskatoak”, 1905). Herrietako gazteriarendako biltoki baten
beharraz (“Gazteriaren onetan”, 1899). Misiolarien sakrifizioa ez
ulertzeaz edo urruneko misioetara doazenei buruz jende anitzen
errankizun zoroez (“Zato aberasturik”, 1909).

Gizartearen itzal nagusi batzuez: kaperen  hestearekin batera hor-
dikeria edo ostatuen  gehitzeaz (“Ostatu eta kapera”, 1905; “Gizon
edalea”, 1911). Ohointzaz (“Ohoinak eske”, 1899). Hilketez, herri
batean gertatu hilketa izugarria dela-eta (“Nork igorri ote du?”, 1900).

1911 ingurutik aitzinako beste artikulu batzuetan egileak euskal-
dunen bizimodu ohikoaren arriskuez ohartarazi nahi du: hirietarako
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joera (“Hirietarat”, 1911); jendea ahultzen ari dela: sortze guti, erre-
kontruzko heriotzak, odoleko gaitzak, janari-edari kalteko-
rrak…(“Ahultzen ari”, 1912);  Frantziako haur etorkin eta koloniek
dakarten pozoin gorputzeko eta arimakoa (“Bi pozoin”, 1913).

Hirugarren multzoan, politika eta ekonomia ukitzen duten gizar-
te-arazoen ingurukoak bil genitzake. Kazetaren ohiko gaiak eta jarre-
ra dira impôt progressif delakoaren kontrakoa  (“Zergen gorabehe-
ra”, 1898); eta funtzionarioen kontrakoa (“Oro kargudun”,  1908).
Beste gai batzuk ere nolabait politikari lotuak dira: zezen-guduaren,
josteta zoro jendetasun gabearen zaleek beste arazoez axolarik ez
dutela (“Zezenentzat bezala”, 1896); euskal ohitura baten, makila
erabiltzearen debekuaren kontra (“Makila ken?”, 1905). 

Laugarren multzoan, gizalde handia higiarazten duten gertakariei
buruzkoak bil genitzake. Adibidez, Lurdeko beilak. 1908koa hauta-
tu dugu, 11.000 pertsona joatekoak baitziren, apezpikua eta kalonje
kazetaria barne. Hortaz honek berak han ikusia kontatzen digu:
“Lourderat”, bidaldian erromesak nola joka manatzen diena, eta
“Lourden”, kazetagileak han ikusia kontatzen diguna.  “Amets egin
dut” artikuluan berriz, egileak adierazten digu zer egingo lukeen,
miliuner balitz, 1913ko uholdeetan kaltetuei laguntzeko.

Azken multzoan ingurugiro zaintze, arbola landatze eta oihan-
erreberritzeari buruzkoak —gaur eguneko gaia, hain zuzen— sar
genitzake: “Haitz eta gaztena” (1904) eta “Reboisement” (1910).

3.3.3. “Euskara eta Eskualduna” atala bi zatitan partitua da. Lehen
zatian euskara, Euskal Herria, euskalduntasuna eta halako gaiak bil-
tzen dira. Hona euskararen gizarte-egoerari buruzkoak: nola dagoen
Frantzian (“Eskuara Frantzian”, 1896). Euskara galtzen ari dela, batez
ere eskoletako buruzagiek eta serorek euskara ez dutelako irakasten
(“Zerk du galtzen eskuara?”, 1897). Euskara galtzera doalako seinalea:
inor ez omen euskara garbiz mintzatzen (“Pauvre basque!”, 1896).
Hegoaldeko kazeta eta kazetagileez (“Eskuara Espainian”, 1897).

1892 eta 1897ko Euskal Bestak (“Eskualdun Bestak”, 1892;
“Donibane-Lohitzuneko bestak”, 1897); hegoaldeko Bizkaitarra
kazeta abertzaleak arrotz deitzen dituela espainiarrak (“Bizkaita-
rra”, 1894).  

Gorriek zer derasaten euskarari buruz (“De Musculdy à Saint-
Esteben”, 1902). Progrès de Biarritz kazeta etsaiaren ateraldia, bai-
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zik eta euskarak euskaldunei egiten dien bidegabe handienetarik bat
dela alkoholismoa (“Zer derasaten”, 1903).

1902-1903an haurrei katixima euskaraz irakasteko debekua dela-
eta, zenbait artikulu hautatu ditugu: “Biba eskuara!” (1902); “Katixi-
ma eskuara” (1903); Euskal Herriko diputatuen eta Combes-en arte-
ko akordioaz (“Hautsi-mautsi”, 1903); hiru jaun euskaldunek abiara-
zi sinadura biltze kanpaina (“Hiru eskualdun”, 1903); nor ziren
sinatzaile eta nor ez —kronika hau ere sartu dugu, nahiz berez Eskual
Herria sailekoa izan— (“Eskuararen alde. Nor ba? Nor ez?”, 1903).

Mundu Gerra garaikoak dira lehen zati honetako azken bi artiku-
luak: “Frantzia eta Espainia” artikuluan (1914) egileak bi erresuma
horiekiko batasun edo bereizkunderako arrazoiak aztertzen ditu;
“Alemaniaren adiskidantza” artikuluan (1914) egileak “alemanegi”
dauzka hegoaldeko euskaldunak.

Bigarren zatian Eskualduna kazetaren argitaratze jokaeraren
ingurukoak biltzen ditugu: euskara nagusi ezartzeko bidean, Euskal
Herriko berriak euskaraz eman behar direla (“Mintza gaiten eskua-
raz”, 1891); kazetaren bizia segurtatzeko publizitatea beharrezkoa
dela (“Bizia lehen”, 1903). Kazetak Euskal Herriko berri ugari eman
behar dituela, irakurleek hori nahi dutelako (“Ez guretzat”, 1909);
Etxebarne, Izturitzeko erretora, berriemaileen etsenplu (“Etsenplu
bat”, 1908); Eskualdunaren almanakaz (“Gure almanaka”, 1909);
kazetaren salmenta gorakadaz (“Zazpi mila” (1911); kazeta heda-
tuz, indartuz doala urtetik urtera (“Aitzina goiti”, 1913). Azkenik,
euskararen garbizaletasunaz eta esamolde bereziez: “Badaki zerbeit”
(1910, frantsesez).

3.3.4. “Frantzia eta mundu zabaleko berri” atalean Frantziako
berriak —larri baino gehiagotan xume— eta nazioarteko berri
garrantzitsuak biltzen ditugu. Politika, gizarte, aro, istripu… arloeta-
ko berriak dira, haro handi egileak; berri izugarriak edo bitxiak dira
anitz. Petite Chronique sailean, gero Asteko Berriak-en —1898 ingu-
ru arte Hiriart-Urrutik betetako saila dirudi— eta Berrixkak izene-
koan agertaraziak. Lehen sailekoak kronikak dira, kronika estiloan
idatziak. Bigarren sailekoak, berriak iruzkinekin nahaste. Hirugarre-
nekoak, berri laburrak iruzkinekin.

Frantziako politikako gaiak dira: Constansen erortzea (“Ministe-
rioa erori da”, 1892), Ferryren heriotza eta ehorzketa (1893); Casi-
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mir Périer, presidente berria, Carnot-en ordain ezartzea (“President
berria”, 1894); Burdeau, diputatuen presidente zenaren ehorzketa
(1894); Felix Faure presidentearen kontrako atentatua (“Jaun presi-
denta”, 1897); Madagaskar-eko gerrako berriak (“Gerlako berriak”,
1895). 

Gizarte arlokoak dira: ehorzketa zibila egiten dioten errientsarena
(“Errientsa bat”, 1892); duelaz (“Duelari gerla”, 1892); kargudunak
irabazidun bilakatzen direla (“Guk errana”, 1896); lan-etxe baten
buruzagiaren kontrako atentatua (“Dinamita”, 1895). Diputatuen
kasu bitxiak: diputatuen biltzarrera beti xamarra soinean joan ohi
zena (“Xamarduna”, 1895); bozketan hiliko diputatugaia irabazle
gertatu dela (“Hila deputatu”, 1896). 

Auzo erresumetako berriak. Espainiako politikakoak dira: Madri-
leko istiluak (“Espainian”, 1892); Salvador anarkistaren kondena-
mendua (1894); Canovas-en hilketa (1897). Gizarte-gaiak: Esparte-
ro toreatzailearen heriotza (1894); hilik ehortzia bizirik dela (“Hila
bizi”, 1894). Kubako gerrari buruzkoak (1896).

Ingalaterrakoak: Irlandaren auzia eta Gladstone politikaria
(1892); bozak (“Bozak Angleterran”, 1895). Boers eta ingelesen arte-
ko gerra (“Zorigaitz ahulari”, 1900). Greko eta turkoen arteko gerra
eta bakeari buruzkoak (1897).

Emazteen mugimenduari buruzkoak Ingalaterran eta Frantzian:
“Emazteak”, “Baxelier” (1895); “Emazteak gizon”, “Lehen urra-
tsak” (1896).

Aro eta istripu arloetakoak: “Untzi galdua”, “Euri-haizea” eta
“Lurrak iretsi” (1897); Titanic itsasontziaren hondoratzea  (“Untzi
handiena, hondatua”, 1912).

Berrixkak sailekoak (1910-1913) laburrak dira eta orotarikoak
(politika, gizartea, aroa, gertakari bitxiak…). 

3.3.5. “Euskal Herriko berriak” atalean orotariko berriak koka-
tzen dira: politikakoak, gizartekoak; istripuak; kirolak eta ikusga-
rriak; gertaera edo istorio bitxiak. Bereziki Eskual Herria sailean
agertaraziak (1894-1914), eta aitzinagoko Nouvelles du Pays izene-
koan.

Politikako berriak: bozez (1895, 1907), horietako zenbait propa-
ganda idazkiak izanik; errienten larderiaz (1907); Bardoze eta Bida-
rraiko imitorioez (1906); D’Abartiagueren aurka (Bidarrai, 1907).
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Gizartekoak: horien artean ugariak dira tribunaletako kasuak,
Baiona eta Donapaleoko tribunaletakoak (1907, 1910, 1915); Irisa-
rriko hilketaz (1906); hirira sehi doazenez (“Hirirat sehi”, 1907).
Halaber “Baionako grebak” (1911); apaizei buruzko erran-merranak
(“Apeza gasnegile”, 1911). 

Istripuak: 1907an hainbat herritan gertatuak; 1913ko uholdeen
xehetasunak. Ohitura eta ospakizunak: Hazparneko ihauteriak
(1911); Uztaritzeko merak kabalkada debekatu (1911). Kirol eta
ikusgarriak: lasterkariak (1895). Kalifornian Goitinok eginarazi pla-
za berriko pilota partida (1907). 

Gertaera edo istorio bitxiak: mozkor istorio (1905), astoak bur-
dinbidean eta beilari istorio (1907).

3.3.6. “Berri xahartuxe eta bazter solas” atalean gertaera jostaga-
rri edota irakaspendunen kontakizunak bildu  ditugu, Hiriart-Urru-
tik sail jakinetan kokatuak (Zer eta Zer, Han-Hemenka…). Genero-
az ik. atalaren sarreran. Jostagarritasuna eta irakaspena elkarrekin
lotu ohi ditu usu egileak, eta halaber jostagarritasuna tonu ironikoa-
rekin. Kasu askotan gaiak lotzen ditu bizpahiru idazlan labur elka-
rrekin, helburuak —irakastea,  jostaraztea, bitxikerien berri ema-
tea— edo istorioak desberdinak izan arren. 

Badira orotariko gertaera bitxiak kontatzen dituztenak: “Lehen
zera”, “Bigarren zera” (1906); “Erregeren zakurra” (1910); “Behi kos-
kari” (1910);  “Bi handi” eta  “Ttipi bat” (1910), azken hau hiriz hiri
beren  burua erakusten zebiltzan gizaki erraldoi-ñañoen kasua; pario
bat egin duen gizonarena: 10.000 km 20 hilabetez baietz egin, barrika
handi bat aitzinean daramala (“Zer itzulia”, “Etsiturik”, 1910);
Kopenhageko xapel saltzaileena, zeinek handiagoak saldu (“Xapel
handiak”, 1910); jukutriaz aberastu nahi zen  gizon batena, Clemen-
ceaurena eta loteria tokatu zaion batena, gai beraz loturik (“Aberaste-
ko”, “Aberasturik”, “Lan gutiagoz”, 1910); mundu guzia itzulian
korritu nahi duten bi belgikarrena, bat oinez bestea eskorgetan
(“Eskorgetan”, 1910); Holandan mozkorrak etxera nola eramaten
dituzten (“Mozkorrak etxerat”, 1910); sei senar eta 50 haur izan dituen
emazte batena (“Sei senar”, 1911); 105 urteko erretor zahar batena
(“Ehun eta bortz”, 1911); apaiz itsuarena (“Apez itsua”, 1911). 

Irakaspendunak edo kritikoak dira horietako batzuk: “Zakurren
hilarriak” (1894); “Anglesaren testamenta” (1902); “Chauchard”



40

(1909), aberats okitu baina zoriontsu ez bide zen batez; “Xaharño
bat” (1910); “Berri handi bat” (1911),  Paristar xakur anemiatu,
sendatzeko Euskal Herrira ekarri dutenaz. Halaber  gertakari batetik
abiaturiko istorio irakaspendunak edo kritikoak dira ondokoak:
“Medela saltzalea” (1905), jende sineskorra engainatzen dabiltzan
medaila saltzaileez; “Apo kixkila” (1909), mundua beti aitzina doa-
la zioenari arrapostua; “Zer gostatzen diren deputatuak” (1910),
diputatuen diru xahutzearen kritika sarkastikoa; “Zezen hiltzale”
(1910), zezenkarien eta zezenketa festaren kritika; “Deputatuen
paga”, lansaria jautsiko zuela hitzeman eta bere hitza jan ez zuen
radikal-sozialista bat etsenplugarri; “Boketa xuritzea” (1911), zena-
torren presidenteari arropa xuritzeko emandako dirutzaz.

Azalpen nahiz irakaspen praktikoak ematen dituztenak, bereziki
osasun kontuetan: “Arratoin errabiatua” (1910); “Uliak hil” (1910).
Medikuntzako aurrerapen eta ebakuntza bereziei buruzkoak dira:
“Zango motz”, “Haurra bizi”, “Bariza ken”, “Hertze lehertuak”
(1911). 

Ugariak dira emazteez ari direnak. Batzuk goi-mailako ikasketak
eta lanbidea izateko edo kargutan sartzeko eskubidea ukitzen dute-
nak, hala nola andre abokatu batez (“Andre abokata”, 1892), tonu
irrigarrian; edo Norvegiako emazteen bozez edo Ingalaterrako “sufra-
gettes” zirelakoen eta Berlineko emazteen ekintzez (“Emazteak”,
1910). Beste batzuk, andre zenbaiten kasuak farregarri uzten dituz-
tenak: andre zahar aberats batena, eginiko testamentuagatik
(“Perroket arrantiera”, 1892); andre gazte ezkondu nahi errabiatu
batena (“Andere ‘le Hir’”, 1894), adina gorde nahi zuenarena (“Adi-
na gordenik”, 1910). Bai eta emazteen janzkera edo orrazkeraz:
“Emazte ileak”, “Zenbana perrukak” (1911), “Xakurrak bezti” eta
“Emazteak buluz” (1911).

Bestelako gai batzuei buruzko zenbait ere hemen kokatzen ditugu:
Biarnoko toberamustra batean gertatua kontatzen duen berri xahar-
tua (“Toberamustrak” 1909) edo —ez hain berri mutxitua— 1911ko
uztaileko beroa (“Beroa”, 1911).

3.3.7. “Mundu Gerra (1914-1915)” atalean hautatu eta kokatu
ditugu bai berri eta bai iritzi artikulu zenbait. Gerran gerrako gisa,
esan ohi denez: soldadoen eta familiak laguntzeko xedez egiten zen
kazeta, baliabidez eta orrialdez murrizturik ordea. Berriak Baionako
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idazkolan jasoak ziratekeen, edo kazetagilea edo bere kideren bat
zaurituen etorreraren lekuko izango zen Baionako tren geltokian, edo
ospitalean kolpatuekin hitz egingo zuen edo ahaide zenbaitekin.

Gerraren hasierako artikuluak berriak eta iritzia nahaste dakar-
tza: “Gerla haste. Biba Frantzia! Herrialde auzoak gure alde” (1914).
Soldadu kolpatuen eta hilen berriak dira ondokoak: “Kolpatuak”;
“Hilak”, “Soldadoen berri” (1914), egileak mintzatu soldadu baten
egintza kontatzen duena. Kazetan Euskal Herriko berriak oso guti
ageri dira, eta gehienak soldaduei helaraztekoak. Horietako bat hau-
tatu dugu (“Herriko berriak”, 1915). Beste batean egileak hegoalde-
ko apaiz baten gutun bidezko atxikimendua erakusten du eta herrie-
tako jendarmeen paper eskatzeaz irri egiten (“Zenbeit berri”, 1915).
Gerrako berri laburrak dira Berriak egunka sailekoak, egunez egun
emanak, berri “ofizialak”.

Lehen mintzaldiak dira: “Oldar Handia” (1915), udaberrian har-
tu beharrekoaz; “Elgar lagunduz”, laborari etxeetan auzo-lana egite-
ko dei egiten duena (1915); “Umezurtzak”, gerraren ondorioz ugal-
du haur umezurtzak jasotzeko (1915). Emazteei hiriko arriskuez
ohartarazteko idatzia da “Ez hirirat” (1915).

3.3.8. “Euskal idazle eta liburuen berri eta kritika” atalak  bi par-
te ditu: lehena, euskalari eta euskal idazleen hilberriek osatua da,
heriotzaren berri labur eta huts (notice nécrologique) frantsesezko
gutxi batzuek lagunduta. Bigarrena, euskal liburuen berri eta kritika
artikuluek osatua.

Hilberriak argitaratzen ditugu: “Frère Innocentius”enak bi
(1895), Ducq misiolari eta idazlearena (1896); Ithurri gramatikagi-
learena (1896); Etxeberri, euskaldun laborarien almanakaren egilea-
rena (1898); Intxausperenak hiru (1902); Harrietena (1904); La-
phitzen heriotzaren berri laburra (1905); Martin Hegi apaizarena
(1906).

Liburuen berri, propaganda eta kritika: Ducq-en Erroma eta Jeru-
salem liburuarena (1891), Diharasarriren Giristino legea laburzki
(1892) eta Maiatzeco liburu berria izenekoena (1900); Duvoisinen
Laborantzako Liburuaren argitalpenaren berri eta batez ere propa-
ganda idazkiak, Hiriart-Urrutik Eskualdunan argitaratu baitzuen
(ik. 1892 eta 1893koak); halaber haren Jesusen Imitazionea (1896)
eta Lau Ebanjelioak liburuen berri eta kritika (1898);  “Frère Inno-
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centius” zenaren euskarazko lanen berri eta propaganda (1895);
Arbelbideren Igandea edo Jaunaren eguna meza-bezperen otoitzekin
liburuarena, egileari buruzko argitasunekin (1895); Ithurriren
eskuizkribuaren berri eta egileak zion atxikimendua (1896); Aita
Basilio Joanategiren Sainduen biziarena (1901). Propaganda modu-
koa da Elizanbururen Piarres Adame, feuilleton gisa argitaratzean
eginiko hitzaurreñoa (1911).

3.3.9. “Istorio” atala bi partetan bereizi dugu: lehenean eguberri
istorioak eta tradiziozkoak bildu ditugu. Bigarrenean, istorio bitxi,
ditxo eta ateraldi irrigarri zenbait.

Eguberri istorioak dira, eta autobiografikoak, “Subazter xokoan”
(1891) eta “‘Eskualdun Ona’zeruan” (1904). Istorio-misterio mota-
koak dira “Eiherazain bat eta haren nausia” (1893) eta “Hilak hil”
(1907). Tradiziozko ipuinen itzulpenak dira aipatu eiherazainarena
eta “Emazte eleketari, buru gaixto…” (1894).  

Istorio bitxi, ditxo eta ateraldi irrigarriak laburragoak izan ohi
dira. Badira hor Xangoarinen ateraldiak (1893), Otxalde eta Xetre-
renak (1904), Manex guardarenak (“Manex guardaren kurutzea”,
1905), Mañex Tturlarenak (1908, 1909), “Mari Kalaka” deitu atso-
aren istorioa (1907),  eta zenbait irri-solas (1909, 1910).

4. IDEIAK 

4.1. Politika

4.1.1. Hiriart-Urruti apaiz kazetariak erlijio katolikoaren aldea
hartzen du politikan, hots, Eliza Katolikoaren buruzagiena. Erlijioa
da harentzat auzi guztien gakoa, haren eskastearen ondoriotzat dauz-
ka politikako joera makurrak, adib. anarkismoa eta sozialismoa;
halaber gizarteko makurrak, adib. kriminalitatearen emendatzea;
orobat gizabidezko mintzamoldeen edo arbasoen hizkuntz adierazpi-
de jainkotiarren galera (“Jainkoak digula urte on!”, 1893. Ik.
“Gizartea” atalean). 

Errepublikak edo Iraultzak ekarritako gauza onik ez du aitortzen,
ez boz eskubidea —Frantzian gizonkiek orok bederen zutena—, ez
prentsa askatasuna. Eta bizkitartean horri esker esan eta argitara
ahal izan zituen ia nahi zituen guztiak, eta gainera beste kazeta zen-
baiten irakurtzea bekatu mortaltzat jo (ik. 4.1.4.).
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Haren ideia finkoetarik bat da Errepublika ezkerrerat lerrakor dela.
Bere haurtzaro eta gaztaroan inperioa, Mac-Mahon eta halakoak eza-
gutu zituen; Erregea eta jeneralak nahi zituen estatuaren buruzagigo-
an, eta “Errepublika xuria” nork finkatuko zain zegoen.  Errepublikak
eta framazonen tzarkeriak noizbait leher egin zezaketela uste eta nahi
izan zuen luzaz, eta erreakzioaren alde izan zen XIX. mende bukaera
inguruan, berriz  armadak gauzak antolatuko zituelakoan. 

Ez zuen sinesterik justizian eta botere judizialaren beregaintasu-
nean, ez eta ere polizian. Panamako eta justiziako gizonen kasu
eskandalugarriak, Gobernuko buruzagien usteldura, ministroen itzu-
likatzea, Combes eta bere menekoen tirania… batzuetan amorruz,
askotan sarkasmoz maiseatzen ditu. 

Politika, gizartea, erlijioa, euskara, gauzak oro errekak behera,
beheitirako lerradan zekuskien, 1910eko urte bukaerako artikuluan
dioenez, aitortuz, zorionez bere sinestea harrokaren gainean landatua
duela (E 1238 “Urte on”, 1910). 

Printzipioduna baina pragmatikoa zen. Bere ideiei, jokaerari  tin-
ko eutsizalea, ez aldazalea. Osoa baina intransijente xamarra ideie-
tan. Bazekien, hala ere, noizean behin kritikak onartzen. Adib.
1903an, Gobernuak kongregazioak kendu nahi dituelarik, aberastu
omen direlako besteak beste, kazetariak ez du begi onez ikusten eliz-
gizonek negozioa egitea (E 829 “Hoik gabe ere...”, 1903; E 854 “Be-
tharrame”, 1903).

Politikan zuhurra izaten bazekien. Ez zen beti aho beteka mintza-
tuzalea; noiz nola, ezin baita beti oro esan. Ez zuen maite inork sudu-
rretik erabiltzea, ezta ere orok bezala beti egin beharra. Neurria eta
zuhurtzia maite zituen. Larderiaren aldekoa zen, Eskualduna hasie-
ratik izan zen bezala, aita familiakoaren eta apaizaren larderiaren
aldekoa (E 1281 “Gerlaren kontra”, ik. “Politika eta erlijioa” atale-
an); baina Gobernuak bere autoritate morala galdu zuenez gero, ezin
hari lotsarik gorde. 

Bere burutik ari zenez edo Eliza Katolikoaren edota Frantziako
eskubiaren buruzagienetik, ez dugu auzia garbituko. Bai esango, ger-
taerak eta jokaerak aztertzerakoan Hiriart-Urrutik badakiela psiko-
logia sozialari dagozkion ohar interesgarriak egiten.

4.1.2. Hiriart-Urrutiren arabera, oneko aldekoen edo “xurien”
etsaiak ziren: Gobernamenduaren politika eta lege tzarrak egiten edo
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betearazten zituztenak —ministro, diputatu, zenator, kontseilari,
kargudun—, bereziki framazoneria. Orobat juduak, ezkerreko alder-
diak —sozialistak, radikalak, anarxistak—, eta haien kazetak (kaze-
ta “gorri” = kazeta “tzar”). Eta kargudunak —hots, funtzionario-
ak—, hasi prefetetik eta azken errienteraino. Etsaiak beraz Euskal
Herriko diputatu eta hautagai gorriak: Berdoly, d’Abartiague etab.
Ohar bedi, hala ere, etsaiak ez direla guztiak maila berekoak: dipu-
tatu eta zenatorrak direnez lege egileak, haiek dira etsai nagusiak. 

Framazonak zeuzkan Frantziako buruzagitzat, ministroak haien
mutil eta esku-makila. Framazonek nazioarteko erakundea osatzen
zuten —Eliza Katolikoak bezala, hain zuzen—. Juduak berriz, ohoin
eta traidoreak omen ziren, horren lekuko omen Panama eta Dreyfuss
kasuak. Honetan Frantziako antisemitismoaren barnean kokatzen da
Eskualduna. 

Ministro zenbait ezin zituen iretsi: Ferry (1832-1893), irakas-
kuntza publikoa hedatu zuelako eta euskara eskoletarik haizatu (ik.
“Bat gutiago”, 1893). Edo Combes, katixima euskaraz irakastea
debekatzeagatik (1902-1903), eskola giristinoak hesteagatik etab.
Etsaien eskumakila higuingarrienetarikoak zeuzkan ere André eta
Pelletan. Higuin du halaber Barthou bearnesa, oportunismoaren ere-
dua, departamenduko diputatu izanik erlijio kontuetan beti kontra
egiten zuelako, orobat haren gizontasun eza eta ele alferrengatik. 

Anarkistak —garai hartako “terroristak”— idealistatzat zeuzkan,
hasieran behintzat (Ik. “Lurreko parabisua”, 1894, “Politika eta
Erlijioa” atalean). Ospetsuak bihurtu ziren ministro eta presidente
hiltzaileak, eta haien inguruko berriak xeheki kontatzen ditu apaiz
kazetariak (ik. adib. Caserio, Salvador, Canovas del Castillo-ren hil-
tzaileari buruzkoak “Frantzia eta mundu zabaleko berri” atalean).
Gorriak omen ziren anarkisten hilketen errudun, Jainkoa arimatik
kendu nahi zutelako. 

Errient-errientsak ere —berriak, ez lehenagokoak— etsaitzat
zituen. Alde batetik, esku eta indar handia zutelako Errepublikan,
erlijioaren edo kristau moralaren ordez moral berriaren mezulari izan
zitezen nahi baitzuen Gobernuak, gurasoen —hots, haien ikasle
ohien— kontzientzia gidari. Kazetariak ez die barkatzen haurrak
giristinoki ez altxatzea, ezin du eraman eskola publikoetako liburuek
Jainkoa izateaz edo ez izateaz duda izpirik egiterik. Bestaldetik,
errientek boz galdez ibili behar omen zuten, nahitaez. Saltseroak
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omen ziren, herriko auzapeza eta kontseilua kokotsetik erabiltzen
zituztenak, ahalaz gorri baino gorriagokoen alde, batez ere sozialisten
alde. Gainera, beren paga emendatzeaz omen ziren gehienik axola.

Jaun gorriak higuin zituen Hiriart-Urrutik, bereziki kanpotarrak
eta Euskal Herriko funtzionarioak: haren arabera, arrotzak ziren,
Euskal Herriari atxikimendu gabeak, jende xehearen gostuz ongi bizi
zirenak. Ironia eta sarkasmoz mintzo da jaun horiek jende xehea
eskolatzeko duten karraz.  Beren buruak aitzinatutzat (“progressis-
tes”) zeuzkaten eta berriz euskaldunak atzeratutzat euskara eta erli-
jioagatik —inork ez konprenitzen frantsesa, euskara basa-mintzaia,
herri batetik bertzera ezin konprenituzkoa, ezin irakur eta ez izkiria
daitekeena, mintzai sordes eta idorra; euskaldunak aldiz, zozo eta
buru gogorrak, salbaiak— (ik. “De Musculdy à Saint-Esteben”,
1902, eta “Zer derasaten”,1903, “Euskara eta Eskualduna” atale-
an). Azken artikulu horretako pasarte batean Progrès de Biarritz
kazetak alkoholismoa eta euskara parekatzen omen ditu (beraz, eus-
kara ken = alkohola ken). Bada, Hiriart-Urrutik uste zuen “progrès”
edo aitzinatze horren izenean euskararen kontra, eta, alegia erlisio-
nearen alde, izatez erlijioaren kontra ari zirela.  Gero bestalde, politi-
ka eta sindikatuetako aitzindari gorri “aitzinatuak” langileez balia-
tzen direla dio, baheaz ura hitzematen dietela, eta gero berdin bertan
behera uzten saltsaren erdian.

4.1.3. Zein ziren etsaien legeak, xedea eta jokaera? 1880an Ferry-
ren eskola laikoen legeak, 1880-3-17koak, bere zazpigarren  artiku-
luan zioen: eskola guztiak laiko behar zirela, eskola giristinorik ez
zela haizu. Lege horrek, egitez, frera eta serora eskolemaileak eskole-
tarik kanpo ezarri zituen. Lege hark eta ondokoek Jainkoa, erlijioa-
ren irakaspena, katixima eta otoitza eskola publikoetarik kendu
zituzten.  1881ean beste lege batek erlijioa eritegietatik kanpo ezarri
zuen. 1884an ezkontza hauste legea onartu zen. 1889 inguruan,
apaiz gazteak eta apaizgaiak soldado joateko legea. Tribunaletan eta
armadetan  kurutzefikak, soldadoentzat mezak (1883) eta erlijio zei-
nuak debekatu zituzten. Eta fraide eta serorak eskoletatik ez ezik,
hirietako ospitaletatik kanporatu. Geroago, elizei beren ondasunak
kendu eta beraz Eliza Katolikoari apaizen paga, seminarioak, erre-
tor-etxeak, hilen meza sariak eta elizetako fabrikak ere Gobernamen-
duaren azpian jarri zituzten. 
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Etsaien  legeen artean garratzena, kazetagilearen iritziz, erlisionea
eskoletatik kanpo ezarri zuena zen, erlijioaren etorkizuna haurren
giristinoki altxatzean dagoelako (ik. “Hoberen beharrak tzarren”,
1905, “Politika eta erlijioa” atalean). Hortakotz eskola giristino edo
libroen beharra. 

Haren arabera, legea tzarra bada, hots, Eliza katolikoa eta erlijio
katolikoa ukitzen badu, lege horri ez zaio obeditu ez sumetitu behar
(ik. 1903 eta 1911ko artikuluak “Politika eta erlijioa” atalean).
Zeren Eliza katolikoaren buruzagiaren, hau da, Aita Sainduaren
legea baita obeditu beharrekoa, ez Frantziako Estatuarena. Etsaiek
berriz, Aita Sainduari egozten zioten Frantziako legeak ez onestea.

Beti etsaien, bereziki gorri-beltzen xedeei behatzen die. Legegile
—zenator eta  diputatu— gorrien xedea omen da bozak biltzea, nola-
nahi, legea hautsiz berdin.  Legea beti haien onetan eginikoa omen.
Legearen alde txarrak baizik ia ez ditu aipatzen. Eta gero etsaien
jokaera maltzurra —bereziki haien azerikeria edo zakurkeria hautes-
kundeetan— salatzen du. Baina berak ere iruzkin maltzurrak egiten
badaki eta baita maltzurkeria zuritzen ere: xede onak dituenak mal-
tzurkeria haizu eta behar omen, egungo egunean (EO 26 1905-6-30
EH: Hazparne). 

Bortizkeriaren aldekoa ere bazen, hitzez bederen.  “Jo muturrean”
dio noizen behin (ik. “Juduak. Nola bizi diren”, 1894), nahiz  horrek
esapide egin bat dirudien. Etsaien —prefet, suprefet...— kontra jen-
dearen asaldatzeak xehetasun askorekin aipatzen ditu, atsegin har-
tzen du gorri “tzarrak” erroz gora direlarik, nahiz badakien horrek ez
dituela berenaz gauzak zuzentzen. Atsegin hori hitz larriz izenburue-
tan erakustea laket zitzaion: “Bat gutiago” (J. Ferry hiltzean, ik.
1893); “Hil baladi”, Combes zaharraz (EO 43 1904-10-28); “Emak
hor, Combes!”, Combes erortzean (EO 48 1904-12-2). 

4.1.4. Xurien politika eta jokabideaz den bezainbatean, haren iri-
tziz xuriek ere orok bat egin behar lukete, gorriek bat egiten duten
bezala. Etsaiekiko hautsi-mautsiak eta legunkeria ez zituen maite,
nahiz legun izatea, hein batez —ez etsaiarekin baina honen adiskide
batzuekin— ongi zitzaion. Gizon —gizon oso, jokabidez— ziren gizo-
nak maite zituen, eskas baitziren.

Eztiak —hots, moderatuak— ez zituen gogoko, adib. Legrand,
Harriague eta progresistak 1903an, horiengandik xuriek ez baitzuke-
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ten laguntzarik. Urte horretan, katixima euskaraz egin ahal izateko
petizione eta sinadura biltzea kari, kazetagileak sinatzaile anitzek
baino jarrera radikalagoa agertu zuen, nahiz sinatu ez zuen L. Etxe-
berrik baino eztiagoa eta pragmatikoagoa (ik. “Eskuararen alde. Nor
ba? Nor ez?”, 1903, “Euskara eta Eskualduna” atalean).  Bi aldeak
dauzkatenak eta oportunistak ere ez ditu begi onez ikusten, adibidez
Pradet diputatua bezalakoak (ik. “Gu gure hatzean”, 1906, “Politi-
ka eta erlijioa” atalean). 

Hauteskundeetan, xuriek edo Eskualdunak aski indar dutenean
beren gogorako hautagaiak aurkezteko, horiek bultzatu behar direla
dio. Hala egin zuen kazetak diputatu hauteskundeetan, hasieran
Etxeberri, 1905ean Guichenné edo 1914an hura eta Ibarnegarai
lagunduz. Gogoko hautagairik aurkeztu ezinean ordea, taktikaz,
gorri eztikekin (Harriage, Legrand) bat egitea aholkatzen zuen. 

“Etsaia ez da bakarrik hobendun, guhaur ere bai” zioen. Eta
“Soraiotuak gara”, ahanzkor eta ez-axol, etsaia inoiz baino azkarra-
go ari delarik bizkitartean. Euskal Herria hotzago, uzkurrago, hilago
Frantziako beste toki batzuk baino. Eri xingila ere ez higi eta gaine-
ra erasiaka ari direnak ezin ditu jasan. Etsiturik agertzen da, gero eta
ezkorrago 1904-1905 inguruan fraide-serora eskolemaileen kanpo-
ratzearen ondoren. Honi datxekiola, funtsean Eskualdunaren hasie-
rako ikuspegi berbera du Hiriart-Urrutik, horixe bera adierazten
baitzion aspaldi Berdecok Etxeberriri. 

Xurien makurrak oro bozetarik omen zetozen, bozek orok axola
handiko ondorioak baitzekartzaten; diputatu, zenator, arrondiza-
mendu, departamenduko Kontseilu Jeneral eta are herriko kontsei-
luko bozek, hortik hasten baita goragoko karguetara igaiteko auke-
ra.  Ohar bedi Frantzian gizonkiak oro berdin bozemaile edo dipu-
tatu izendatzaile zirela; Belgikan aldiz, ez, eta, lege berria nahi
zutela-eta, liskarrak sortu ziren 1893an. Hiriart-Urrutik Frantziako
legea kritikatzen du jende askok boza gaizki ematen duelako —bere
eginbidea bete gabe— jazarkundez, beldurrez, ez jakinez, ezaxola-
keriaz, itxura edo gehienetan azkarrenari emanez, edo bestela bozik
ez emanez, ustez eta ororekilakoa egin (E 308 “Belgikan gerla”,
1893). Hala ere, boz sistemaren aurka ia ez du hitz egiten, salbu
1912an répresentation proportionnelle delako molde berria apiril-
ekainean diputatuak eztabaidatzen hasi arte. Orduan molde berria-
ren alde agertzen da.
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Hortaz, katoliko batek boza kontzientziaz edo ongi emateko eginbi-
dea —hots, xuriei, erlijio katolikoaren aldekoei— hertsia omen da, egin-
bide guzietan hertsiena katoliko batentzat. Gaizki ematea —hots, gorri-
beltzei— bekatu omen, bekatu larriagoa bazkoak ez edo gaizki egitea
baino, 1908ko herri kontseiluetako hauteskundeen aitzinean ohartaraz-
ten duenez, bai eta 1910eko apirilaren 24ko hauteskunde legislatiboei
buruz Baionako apezpikuak manatzen duenez (E 1199 “Eginbidea”;
apezpikuaren gutuna da, euskaratuta). Bozemaile jainkotiarra nahiago
du, jaun prestu ohoragarri ezjainkotiarra edo ezkertiarra baino. Giristi-
no euskaldun gorriei bozemaile direnen jokaera ezin du konpreni.

Boza ez baita, haren iritziz, norberak nolanahi erabiltzekoa.
Haren arabera, batzuek uste dute boza ematea jasotako zerbitzua
pagatzeko bide bat dela. Diputatu ona ez omen da laguntza erdieslea
baina lege egile ona, lege zuzenak —erlisionearen aldekoak— egiten
dituena eta beraz hautesleak ezin dio boza edozeini eman, zuzenari
baizik. Gizon publikoak etsenplu omen dira, on edo tzar; hortaz
“herri bat derabilaten gizonen juje da herri hura”. 

Irakurtze eta guziz kazeta “tzarrek” dakarten kalteari irakurlea
ohart dakion nahi du Hiriart-Urrutik. 1908ko “Espantuak” lehen
mintzaldian azaltzen du kazeta horiek irakurtzeak nolakotzen duen
jendea Euskal Herrian, are kristau herririk hoberenetan, ohitura
onak galdu, giro ona histu eta etsaiekin bat egiteraino. 1909an kato-
likoen kontrako kazeta zenbaitek Euskal Herrian egiten duten kaltea
aipatzen du. Esaterako, Zolaren Petite Gironde edo France egunka-
riek, jendaurrean beren buruak katolikotzat aitortzen dituztenek oso
irakurriak omen direnak, ekonomiari doazkon xehetasun anitz
dakartelako besteak beste. Aitortzen zuen, baina, kazeta onak ere
bazirela (E 1172 “La Liberté du Sud-Ouest”, 1909). 

1911an Eskualdunak apezpikuaren agindua —kondenamendua,
hots— argitaratzen du bi kazetaren kontra: Argitzalea eta La fron-
tière du Sud-Ouest. Eliza katolikoaren erantzuna zen, kazeta horiek
erlijio katolikoaren eta apaizen kontrako gauzak esatearren (E 1286
“Ordonnance Episcopale relative à l’achat et à la lecture des journaux
La Frontière du Sud-Ouest et l’Argitzailea ”, apezpikuak sinatua,
1911; ik. “Bi kazeta tzar”, 1911).

4.1.5. Frantziatik kanpora ere Hiriart-Urrutik nazioarteko etsai-
tzat zituen juduak eta masoiak. Izan ere, masoneria nazioarteko
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indartzat hartua zen; halaber zatekeen masoientzat ere Eliza Katoli-
koa. Frantziako kanpo politika aldezten du gehienetan: Frantziarekin
bat eginda daudenen alde eta kontrakoen kontra. Adib. Errusia
Frantziarekin bat zenez, ez du tzarismoa kritikatzen —gogora tzar-
ak mailebuak eman zizkiola frantses Gobernuari—.  Hala ere, inoiz,
kritikatu zuen Frantziaren kanpo-politika, adib. 1902an, boersen
gudua zela-eta, Frantziak haiek bertan behera utzi zituelako (E 782
“Bakea beraz”, 1902).

Kolonialismoaren aldeko amorratua da. 1911ko lauzpabost arti-
kulutan, frantses kolonialismoa Marokon aleman eta espainiar kolo-
nialismoarekin auzitan dela-eta, etsaiari jazartzeko prest egon behar
dela dio, gerlarik nahi ez duen arren (E 1273 “Gerla solas”). Fran-
tses guziek elkarrekin bat egin behar dutela arrotz alemanaren aurka
(E 1272 “Orok bat”; E 1276 “Gerlarik ez?”). Espainia Frantziaz
bekaizti dela, baita hegoaldeko euskaldun franko, makurbide eta ger-
lapide anitz sortuz; Espainiak ez omen du zeren muturra sar (E 1278
“Frantzia eta Espainia”). Anti-espainoltasun kutsua nabari zaio
garai horretan, Marokoko frantsesekin ten baten baitzegoen Espai-
nia, honek alemanen aldea hartzen duelarik. Hegoaldeko euskaldu-
nak ere espainiazale zaizkio; Zazpiak Bat-ek ez omen du indarrik
(ibid. E 1278 “Frantzia eta Espainia”). Bere burua aberkoi eta mili-
tarista erakusten du. Alderdikari eta ahul, bestenaz, argumentazioan.
Beste erresumen kolonialismoaren alde da ere; adibidez Kuban espai-
nolen alde (E 458, 481). 

Alemaniarekiko gerraren kontrako mugimendu bakezaleen etsai
zen. Gerlarik izigarriena prestatzeko arrisku omen ziren; areago, ger-
la zibilaren piztaletzat dauzka (ik. “Gerlaren kontra”, 1911). Gaia
bakezaletasuna izanik, gizarte gatazkak oro nahasten ditu, nehork
nehor ezin jasan eta beraz jendarmeak eta soldadoak omen aterabide
bakar.

Espainiako monarkiaren alde zen: Eskualdunak on egiten du
Espainiako erregeren hitza —hitzez hitz itzuliz— eta haren edo
Gobernuaren eta militarren egitatea: hots, heriotz zigorra ematea (E
1182, “Espainiako errege”, ‘Eskualduna’ sinatua). 

4.1.6. Mundu Gerrari buruzko ideiak Frantziako gerra politikak
markatuak dira: frantziar guztien batasuna gerran eta elkartasuna
familian eta herritarren artean. Herritarrei berri eman eta gauzak
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azaltzeko asmoz idatzi zituen kazetagileak bere lehen mintzaldi eta
berriak. Horietako askotan gaiak jakinak dira (nazioarteko gerran
nor barne diren, borrokaldien gorabeherak, luzara begirako ikuspe-
gia…). Euskal Herriko egoerari buruzkoak hurbilagokoak zaizkio
egileari, eta kilikagarriagoak agian irakurleari: antologiakoez gaine-
ra, aipa ditzagun urre-biltzearena, idazlea bera lan horretan ari izan
baitzen (E 1472 “Urre-biltzaileak”); gerrara doazen soldado zaha-
rrena (E 1473 “Bortz haurren aita”; ik. I. Caminoren antologian,
116-119) edo gerrak hautsi familiena. Horietan kazetariak bere sen-
timenduak erakusten ditu, urrikia bereziki. 

4.2. Gizartea

4.2.1. Ohitura moralen galera da kazetagilearen ideia nagusieta-
rik bat, “lehen eta orain” topikoaren itxurapean maiz, garai hartako
literaturan ohi bezala: “Hainbertzetaraino galduak dire gure arbaso-
en  lañotasuna eta zuhurtzia” (“Urtats, urtats!”, 1894). 

Lehenagoko ohitura onak galduz omen doaz, bereziki igandeari
zor zaion errespetua. Gai biziki minbera, kazetak bakan baizik ukitu
nahi ez duena, gazteriari gaitzitzen baitzaio (ik. “IGANDEA eta
Eskualduna”, 1910). Kazetak ezin omen du igandetako festen berri-
rik eman eta festen propagandarik egin, hori igandeari ostikoa ema-
tea bailitzateke. Bertze orduz, igandea Jainkoaren eguntzat harturik,
botigak hetsita eta ostatuak ia hutsik egoten omen ziren, eta jendea
erruz meza-nagusi eta bezperetara joaten. “Orain” ostatuak beterik,
jendea harat-honat firrindan —bereziki gazteak—, herriko eliza-bes-
tetan aldirietako jendea osteka, aireplan eta airezkariak hegaldaka
ikusteko igandean gizalde handiak biltzen omen —Parisen 400.000z
goiti—. 

Haurren lehen komunionea ere galduz doala dio, hainbesteko
urgulu eta gormandizarekin —bazkari, apaindura, zirio, lehen komu-
nioneko present edo oroitzapen…— familiakoen bildutasuna galtzen
baita, haurrak ere gogoa airean  izanez (ik. “Ezteiak goizik”, 1903). 

Garai hartako guraso, haur, gazte eta jende xehearen itzalak mai-
seatzen ditu: urgulua —deabruaren lana—, urgulua baitzaio apain-
dura, xingola, urre eta zilarrezko edergailuak, edo haurraren buruan
ezdeuskeriazko gogoetak sortaraztea, edo gizarte-mailaz gorago igon
nahia bakoitza bere herronkan edo heinean egon beharrean; gorman-



51

diza —sabelkeria eta kontsumismoa esango genukeena—; dirua
behar gabe xahutzea —apaintzeko,  airean ibiltzeko, etxe berrien egi-
teko— maiseatzen du 1912ko artikulu batzuetan; ezaxolakeria 
—bereziki biharamunaz—, arinkeria, ergelkeria eta erokeria.  

Orduko gazteen arak ez ditu begi onez ikusten: neskatxen jan-
tziak, ibilerak, bizimodua, xahubideak, dirurik aurreratu nahi eza
(ik. “Bi sosen urina”, 1905). 1894ko bi lehen mintzalditan herri ani-
tzetako jokaera makurrak eta balentria itsusiak maiseatzen ditu (E
391 “Gazteriari”;  E 392 “Zerk egiten du?”). Baita herriko gazteria
biltzeko etxe baten beharra adierazten (ik. “Gazteriaren onetan”,
1899).

Tresna modernoen —burdinbideak, telefonoa, telegrafoa, beribi-
lak, hegazkinak...— lekuko dugu kazetagilea. Horien artean bereziki
aireplanoei mira eginik dago. Gizon-xorien kuraia miresten du, tres-
nak atzemateko abilezia baino gehiago. Jendearen erokeria maisea-
tzen du: arriskugarria dela oso airez aire ibiltzea, batez ere norgehia-
gokak antolatuz; jendeak ikusgarriak nahi dituela baina ez zaiola
axola gizon-xoriek bizia galtzeko izan dezaketen arriskua (E 1259
“Bat hil, biga hiltzer”).

Zezenketa eta zezenkarien gaia berezia da: “josteta salbaia”,
“zorokeria” deitzen du eta “zezen hiltzale”, toreatzailea (ik. “Zezen
hiltzale”, 1910, “Berri xahartuxe eta bazter solas” atalean); jendea-
rentzat  “Ederrago, zoroago baizik ez pesta, zaldien eta zezenen odo-
larekin ikusiz ixurtzen gizonaren odola ere”; “Jenden jostatzeko
biziaren hoinbertzetaraino irriskatzea erokeria da”. (ibid.).

Gizartearen endekatze fisikoaz gogoetaturik ageri da kazetagilea
azken lauzpabost urteetan: jendea gutitzen ari dela hirietan eta kan-
pañan, familiek haur gutiago dituztela. Eta hori datorkeela, bai gaz-
teria edanari eta gorputza goiz higatzen duten erokerietara eta lohi-
kerietara ematetik —odola galarazterainokoan—, bai eta  janari-eda-
ri garbirik ezetik, beti lasterka bizi beharretik. Eta horrek guztiak
ondorioz odoleko kutsua sortarazten duela (ik. “Ahultzen ari”, “Bi
pozoin”, 1913).

Hiriart-Urrutik laket zuen ere laborari solasez prediku egitea,
laborarien kexuetatik abiatuz. Baina, laborantza goraipatu arren,
aitortzen du beheiti ari dela:  “Mutikoak baino nekezago doatzi labo-
rari etxetarat sehi oraiko neskatxak”. Laborari alabek ez  zutela deus
higuinagorik laborantza eta laborantzari dagozkion lanak baino (ik.
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“Neskatoak”, 1905). Ezagutzen du ere gazteen hirirateko tirria, labo-
rantzaren beheititzearen lekuko dena (ik. “Hirietarat”, 1911). Kan-
pañan bizitzea hobe zaio hirian baino eta badirudi egilea bere buruaz
ari dela hirian preso sentitzen den bat ezagutzen duela dioenean.
Hirian jendea arintzen eta ergeltzen omen da. Bere azkenetariko arti-
kulu batean, “Ez hirirat” (1915, ik.”Mundu Gerra” atalean) sena-
rrak gerran edo hilak dituzten kanpañar emazte bakartuei hirirat ez
joateko deia egiten die. Hiriart-Urrutik ez ote zituen jendearen guti-
ziak konprenitzen ala bere egitekotzat zeukan ongia predikatzea, are
bizibide, bizimolde eta diru kontuetan ere? 

4.2.2. “Gizarte auzia”k edo nagusi-langileen artekoak artikulu eta
berri ugari isurarazi zizkion Hiriart-Urrutiren lumari. Nagusiaren
ona edo kaltea, langilearena dela dio. Erlijioa galtzea omen makurren
sorburua. Hona berriz konponbidea: “Nausi-langile, orok elgar
lagunduz, jasanez, maitatuz elgar bizitzea miletan hobe da gure ara-
bera, makurbide guziak oro legez antolatzea baino.” (E 1266 “Ezin
lotuz”).

Grebak higuin ditu eta gainera lansari hobea erdiesteko ez omen
dute balio. Higuin ditu ere Gobernamenduko eta sindikatuetako ai-
tzindari hitzemaileak (ik. 1901eko hiru artikuluak eta 1907ko
“Zapetainak”). Hurbilagotik ezagutu zuen 1911ko Baionako untzi-
husleen eta ogiegileen greba luzea kari idazten dituen bi lehen min-
tzaldietan eta hemen argitaratzen dugun kronika luzean erakusten
duenez, greba horiek lazgarri zaizkio, urrikari ditu langileak —salbu
mozkorrak, sindikatuetako aitzindariak, alegiazko langileak eta baz-
ter-nahasleak—. Orotan, aberats handiak ez ditu begi onez ikusten,
jende behar eta erromesa ia goseak hiltzen dagoelarik. Eta beti, erli-
jiorik gabe grebarik ezin dela konpondu (E 1248 “Untzi-husleak”; E
1249 “Lanari uko”; E 1253 “Baionako grebak”, ik. “Euskal Herriko
berriak” atalean). Sindikatuei dagokienez, lan bereko langileen sin-
dikatuak nahiago ditu orotariko eta orotarakoak baino (E 1302
“Zoin bere gain”).

Langile zaharren erretreta legegaiaz artikulu anitz idatzi zuen 1910-
1911an. Xeheki aztertzen du baina ez da ausartzen, eta ez du nahi ere,
zer jokabide hartu behar den esatera: “Hor ikus, bakotxak bereaz”.
Lege horren makurrik handiena, bortxan ezarria izateaz gainera, zi-
tzaion: 65 urte arte ezin zela erretretarik ukan, zeren guti heltzen bai-
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tziren adin horretara, bereziki lan dorpeenetan ari zirenak. Haren iri-
tziz, langile zahar ezinduek 60 urtetaraz gero behar zuketen erretreta,
eta zuzenago, 55 urtetaraz gero (ik. “Hirugarrena”, 1911). Langile
funtzionarioek erretiroa 55 urtetan izatea, gainerako langileentzat lege-
ak 65 urteko muga ezartzen duelarik, ez zaio bidezko eta“uxadan”
deitzen ditu haiek (E 1267 “Noren onetan”). Auzi eztabaidatsu hone-
tan kazetagileak bere iritzia garbi agertzeko askatasuna aldarrikatzen
du, iritzi desberdinei Eskualdunak atea zabaltzen diela adieraziz. Erre-
ferendum baten aldekoa dela dirudi  (E 1289 “Referendum”). 

Ostatuei dagokienez, kazetagilea ez da berez ostatuen kontra bai-
na ostatuek dakartzaten kalteak maiz aipatzen ditu, eta bestalde
ostatu gehiegi omen dago Euskal Herrian ere. 1910ean, zenatorrak
legetzen hasi zirelarik herri edo kartier batean 200 gizonetarik behei-
ti ostatu bat haizuko zela, zenbait artikulu idazten ditu (E 1236,
1237, 1238 “Ostatuez”). Hein batetarik goiti, ostatuak elkarren
poxolu eta herri guziaren pozoin ziratekeela dio. Muturreko kasua,
hots, Ipar Amerikako hirixka batean andre auzapezak herriko osta-
tuak hetsi zituenekoa ere arriskugarria iruditzen zaio. Legegai horrek
edari zerga emendatzea nahi duela dio, eta hori ez dela konponbidea,
kontrabandoa emendatuko bailuke eta edarien kalitatea gaiztotuko.
Ez dutela nahiko lege on bat egin ostatuek laguntza handia ematen
dietelako bozaldietan bai gorriei eta bai xuriei; nausi-langileen arte-
ko ezbaien kafia dela ostatua; prozeberbalak, auziak eta etsaiak ira-
bazteko tokia, baketzeko eta lagunak egiteko baino gehiago; proze-
berbal eta amandak —ostatuak tenore zuzenean hesten ez dituzte-
nei— boz truk zuritzen direla. Legegile gorriak bozak biltzeaz,
nolanahi, hortaz direla soilki kexu.

4.2.3. Zuhaitzen landatzea eta inguruaren zaintzea da idazlearen
gogoko gaietarik bat, haren sentiberatasun berezia (modernoa?) era-
kusten duena. Behin eta berriz idazten ditu lehen mintzaldiak gai
horretaz, hark berak ere zuhaitz landatzen eta txertatzen jarduten
baitzuen (ik. “Haitz eta gaztena”, 1904; EO 1907-4-12 “Kenduen
ordain” eta EO 1907-4-19 “800 zurxuri”). “Gaztendegiak” artiku-
luan (E 1182, 1909) gaztaina eta mahastiez dihardu “zuen ona
nahiz, eskualdun laborariak”.  Gai bereko beste bat (“Gaztendegiez”,
E 1184, 1909) ‘Eskualduna’ sinatua da,  gaiak garrantzia zuelako
ezaugarri. 
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“Reboisement” izenburudun lehen mintzaldian (ik. 1910) eta age-
rraldi berean, Eskual Herria sailean, Broussain, Hazparneko jaun
mera hartzen du etsenplu, bere kontseiluko lagunen baimenarekin
zuhaitz landatzen ari izan zelako azken lau urteetan: lehenbizikoan
800 zurxuri landatu zituela, eta ondoko hiru urteetan 45.000 landa-
re gazte. 

Oihanak larrutu dituztela-eta, txaren eta oihan-erreberritzearen
alde egiten du.  Gaia alde ekonomikotik (”Arbolak ontasun dire”,
“abere eta aziendentzat ere itzalpe fresko zonbeit laket litazke”), eta
ia kasik ekologikotik ez ezik alde politikotik ere ustiatzen du: norbai-
tek, Broussainen modura, arbolak landatzen baditu, “Non ez den
auzapez hura egungo eguneko politika tzar dakizuenaren alde, bel-
tzuri eginen diote askok: behar gabeko lanean ari dela diru xahua-
razten herriari” (E 1219).

4.3. Emazteak 

Gai ugaria du emakumeena, lehen urteetatik azkenetarainokoa,
haien ekonomia- eta gizarte-egoeraz eta politika eskubideez zuen
sentiberatasunaren lekuko. Uste du kristautasunak ekarri duela
emaztearekiko errespetua. Baina berdintasun edo eskubide bereko
izateari dagokionez, hasierako kazetalanetan andre abokatu edo
medikuez trufatzen da, eta andre gazteentzako eskola handien aurka
dago (E 248, 1892, “Apezpiku kardinalen hitzak”), nahiz harritzen
den ere geroak dakarkeenari begira.

“Frantsesa ere mintzaie ederra da, mundu guzian aipatua eta eza-
gutua. Frantsesa jakitea on da; eta egungo egunean behinere baino
hobe, bereziki gizonkientzat. Ahal duten guziek ongi baino hobeki
egiten dute bere haurreri eta guziz semeeri (neskatokoek ez dute
hainbertze behar) frantses pixka bat irakastea.” (ik. “Mintza gaiten
eskuaraz”, 1891, “Euskara eta Eskualduna” atalean).

Hala ere, Hiriart-Urruti emazteei bozkatzeko eskubidea uztearen
alde da —boz emateko eskurik ez baitzuten—, eta halaber kargutan
sartzekoaren alde. Izatez, emazteen berdintasun eskubidea politikan,
axola handikoa zen Eliza Katolikoarentzat edo behintzat elizgizon
askorentzat. Eta gero, Eskualdunak emaztekien mugimenduen berri
ematen zuen maiz, bereziki Ingalaterra eta Europa Iparraldekoena,
nahiz askotan tonu ironikoan. 1910ean kazetalan batzuetan, le fémi-
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nisme eta les sufragettes aipatuz, kontatzen du Norvegian emazteak
bozemaile direla ja, Ingalaterran hala nahi, eta Prusiakoek ere boza
eman nahi zutela gizon guztiek bezala —ez baitzuten gizonezkoek ere
denek eskubidea— (“Emazteak gizon”, E 1189; “Emazteak”, E
1193 Zer eta Zer). Kazetagilearen jarrera horren arrazoietarik bat
zen: emazteek eskubira edo oneko alderat joko zutelako uste eta
jakingura.

“Hango (Norvegiako) ez-baia ez delarik baitezpada erlisioneaz,
nolazpeit halere ez omen du deus galdu erlisioneak Norvejian, emaz-
ten boz-emaite hortarik”. “Nago zeri gauden emazteak jartzen
bazauzku orotan oroz gizonekin parrez par! / Nork daki? Ororen
buruan behar bada hortarik da behar ona jin.” (E 1193 Zer eta Zer).

1911an gai nagusietarik bat izan zen,  lau lehen mintzaldi idatzi
baitzituen jarraian (E 1240-1243), bai emaztea eta erlisioneaz —si-
neste ezak noraino eraman lezakeen emaztea insinuatuz, errientsek
dituzten arriskuez ohartaraziz, horien artean jostatzeko irakurtze-
ak—, baita hari zor zaion errespetuaz —agurra etxean, karrosan
tokirik hoberena…—. 1913 inguruan ere berriz ekiten dio emazte
solasari, bizpahiru artikulurekin, horietako batzuk orain oso “ma-
txistatzat” kalifika daitezkeenak, emakumeei buruzko ohiko topiko-
ez beterikoak.

Emazteaz behin eta berriz errepikatzen baititu halakoak: emazte-
kia onez onean hobea dela baina txarrez txarrean makurragoa, gizon-
kia baino (EO 1905-9-29 “Usteldura”); lagundu behar dela oneko
aldera egin dezan; buru gutikoa eta kalakaria dela etab.  Emazteek
legearen aurrean ekonomia aldetik duten eskugaina kritikatzen du
(ik. “Emazteak gizon”,1910, “Politika eta erlijioa” atalean) baina
emakumeek erretreta eskubidea noiz izanen duten, haurren arabera,
galdetzen du (E 1301, “Oro bardin?”). Maiseatzen du emazteen,
bereziki  gazteen harrokeria —erran nahi  baita beren buruak era-
kutsi nahia—, arinkeria —hots, jostatze gogoa— eta ergelkeria (ik.
“Bi sosen urina” , 1905, “Gizartea” atalean). 

4.4. Euskara, euskalduntasuna, Euskal Herria

4.4.1. Ideologia eta politika aldetik erlijio katolikoa, Euskal
Herria eta euskara elkarrekin loturik ageri dira Hiriart-Urrutiren
pentsamenduan, etsaiek ere hala egiten omen baitzuten; “Gizon gri-
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ñatsuak” artikuluan kazetagileak uste du etsaiek, frantses hizkun-
tzan eta progresismoaren izenean, erlijioari gerra egitea bilatzen
dutela (E 804, 1902-11-14). Euskaldunak franximan bilakarazi
beharrez ari baita Errepublika, euskalduntasuna begiratzeko erlijioa
eta euskara indartu behar direla uste du: 

“Eskualduntasuna begiratzekotz behar dugu begiratu lehenik
gure erlijionea oso eta azkar. Gero haren ondotik, edo hobeki erran
dezadan, harekin batean begiratu behar dugu eta atxiki gogoz, biho-
tzez, solasez eta egitatez gure mintzaia zaharra, eskualdunen eskua-
ra gozoa eta aberatsa.” (“Bi aldetarik”, 1894; ik. I. Caminoren anto-
logian, 152-154).

“Bainan ageri da: ezin uka ez gorde dezakegu, eskuara eta eskua-
rarekin batean eskualduntasun guzia, ba Frantzian, ba Espainian tti-
pitzen ari dela. Bi aldetarik inguratua, gero-ta gehiago hersturan
daukate frantsesak eta españolak eskuara. Iduri du itotzera derama-
tela bien artean. Ez ote dugu deus eginen, orok elgar lagunduz,
eskuarari Eskual Herrian begiratzeko ez bakarrik nolazpeitko irau-
pen bat, bainan zuzenez doakon nausitasuna?…” (ibid.).

Politikan, hauteskundeetan euskara eta euskalduntasuna aipatzea
pizgarri omen da. Adibidez, 1893an Morroxko ez  dela euskaraz ari
salatzen du (ik. “Morroxko”). 1905ean, Hazparneko kantonamendu-
ko hauteskundeetan, departamenduko kontseilari jeneral izendatze-
ko bozetan irabazi ondoan hau dio Broussainek, hark berak izenpetu
“Azparne’ko kantonamenduko boz emaileer” adierazpenean: “Ageri
da eskualduntasunaren aipatzea aski dela eskualdunen gogoaren piz-
teko, eta horren ikusteak atsegin handia egin daut.” (EO 1905-10-
13). 1905eko “Biba Guichenné!” artikulua irakurrita, hura bozetan
nagusitu ondoan, ageri da ere:  gorriak baliatu zirela Mendiondo eus-
kaldun eta euskal hiztun izateaz, Guichennék ez baitzekien euskara-
rik. Eta Hiriart-Urrutik eta xuriek  nahiago zutela kaskoin euskal-
dunzale katoliko bat gorri euskaldun bat baino. Hori nekez onar
dezakete egungo lapurtar euskaldunek eta, areago, lotsagarritzat har
lezakete Guichennéren frantsesa  Mendiondoren uskara baino har-
tuago zutela, Hiriart-Urrutik dioen bezala.

Kazetagileak auzitan jartzen du “eskualdun fier, libertateari, elez
bezala, obraz atxikiak” topikoa, nahiz aitortzen duen badirela egiaz-
ko euskaldunak. Euskaldunen libertate zaharrak direla-eta ezkor da.
Ez da Euskal Herriaren Espainia eta Frantziarekiko bereizkundearen
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alde (ik. “Bizkaitarra”, 1894, eta “Frantzia eta Espainia”, 1914,
“Euskara eta Eskualduna” atalean), nahiz, kazetagileak dioenez,
baziren aldekoak Iparraldean ere. 

4.4.2. Euskararen gizarte alderdiez den bezainbatean, gure hiz-
kuntza beheiti doala dio, horren zergatiez gogoeta eginez. Espainian
apezpikuak eta apezpikuen izendatzaileak omen dira hobendun.

“Egia den bezala erraiteko, ez dire baitezpada hortan apezak
hobendun. Apezpikuak dire hobendun; eta gorago, apezpikuen beren
izendatzaileak. / Eskual Herrirat igortzen dituzte jaun apezpiku
español batzu, eskuara hitzik ez dakitenak, eta gero eskuaraz ala jaz-
ko haizeaz bardin axola dutenak. / Apezpiku heiek igortzen dituzte
apez eskualdunak español herrietarat; españolak aldiz eskualdun
herrietarat.” (“Eskuara Espainian”, E 385, 1894).

“Jakintsuen arabera, hizkuntza ederrenetarik eta zaharrenetarik
bat da; ez errexa ikasteko; jakintsuei laket eta gozo zaiena aditzea eta
irakurtzea; aberatsa besteen aldean, frantsesa barne; jakintsun zen-
baiten arabera besteei “nausi iraupenez, ba eta erran gogo den haren
arabera hitzen moldatzeko errextasunaz.” (E 357, “Eskuara”, 1894). 

“Hortakotz behar dugu eskuara atxiki, begiratu galtzerat utzi
gabe”. “Dugun orok gure ahala egin gure herritarreri hemengo min-
tzaia maitarazteko, eta arrotzeri ere ahalik hobekiena ezagutarazte-
ko.” (ibid.).

1910ean “Dugun atxik eskuara” argitara zuen Eskualdunan (E
1222-1224). Euskararen “apologia apala” da, Eliz-barrutiko Kon-
gresuan frantsesez aurkeztu zuenaren itzulpen librea (Ik. Lafitteren
1971ko antologian, 195-220, eta I. Caminorenean, 204-226). Izen-
buruak dioenez, euskara gorde edo atxiki beharra adierazten du. 

Hiru parte ditu. Lehenbizikoan  euskara atxikitzea eginbide dela
dio, eta laborariak direla mintzaiaren begirale. Euskarak etsaiak
dituela kanpoan eta etxean. Kanpokoen artean badirela kakolakeriak
esaten dituztenak: euskaldunak itzain tonto batzuk omen, “eztela
oraiko mintzaietarik eskuara; gibelatuegi dela. Eta zoin gaixtoa ikas-
teko!”; “Hain bihurria dela eskuara, non eskualdunek berek ezpaita-
kite ontsa”; gibelamendua baizik ez dakarrena, bertzalde. Etsai
dituela ere Gobernamenduko eskolak beren buruzagiekin eta are
eskola pribatu anitz (E 1220). Elizan ere etsaiak badituela. Eta etxe-
koak, euskaldunak berriz, lazakeriaz, ezaxolakeriaz, beldurrez joka-
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tzen direla: guraso euskaldun askok seme-alabei nahiago frantsesa
harrarazi;  seme-alaba askok nahiago frantsesez izkiriatu elkarri, edo
alde bera daukaten kazetetarik frantsesezkoa irakurri; haur batzuek
lehen komunioneko liburu euskarazkoa baino gogokoago frantsesez-
koa “bertzek ere hala dutelako estakuruan”; hilen mezak izkribuz
ematerakoan, frantsesez; hilobien gaineko hitzak halaber.

Bigarren zatian, zertako atxik azaltzen du: “Lehenik, gure min-
tzaia delakotz. (...). / Bigarrenekorik, gehiago dena, kendu nahi dau-
kutelakotz eskuara” nork eta “arrotzak baino areagoko frantses
herritar batzuk”. “Hirugarrenekorik, eskuara kenduz geroz, kentzen
ahal laukukete euskal izena ere. Zertako ginuke? / Eskuarari esker
gira eskualdun”. Arrotzak ere ohartuak omen gure hizkuntzari, guri
baino gehiago (René Bazin, Coppée koblaria).

Hiritarrek euskara hastio baina laguntza onik eman liezaieke gure
hizkuntzak: sehiak eskuratzeko, gazteek kanpainarrekin harremanak
izan ditzaketelako (“atorra-mihisen artean sar eskuara poxiño bat”);
mediku eta notariek euskaldun herrietan euskara behar dutelako, eta
bankariek eta abokatuek bezero euskaldunak dituztelako (E 1221).
Erdaldunei euskara ikastea komeni zaie, bestela “beren buruen asko
errextasunez gabetzea da”; euskaldunek euskara ahaztea, huts han-
dia eta kaltegarria. Bestalde, euskara ederra da; bere gain eta berez
bere bizi, bere hatzean tente. Eskuara garbi (“dans sa véritable phy-
sionomie”) begiratu behar omen da. Gero, erlijio arrazoiak ere badi-
rela: erlijioak ere euskarari estekaturik gauzkala; erlijioa euskaraz
ikasi dutela gure arbasoek eta guk. “Mintzai eta sineste, nahi ditugu
atxiki elgarrekin”. 

Hirugarren zatian, mintzaia nola gorde: “Nola atxik? / Lehen lehe-
nik,  eskuararen atxikitzea bertzen gain ez utziz; ez eta ere Goberna-
menduaren gain.” (E 1223). Euskalzale arrotzen lana goresgarria eta
eskergarria omen da, baina euskaldunek behar lukete euskaraz min-
tza; familiak izan behar omen du euskararen gotorlekua. Batzuek
axola gabe omen diote euskararenak egin duela, baina “gaizkiago
dena da, mintzatu gabe, ohartu ere gabe, bizitzea eskuararik ezpalitz
bezala. / Izaitez ezta ere, bazterrerat utzia dutenentzat” (ibid.).

“Euskaraz mintza, eta bertzalde ikas eskuara”; “mintzai bat ika-
si eztuenak eztakiela!”. Ikaste eskasaren ondorioak nabariak omen
dira; izan ere, ikasteak ahalegin handia eskatzen omen du. Hortaz
apaiz euskaldunei, bereziki gazteei omen dagokie, lehen lerroan lan



59

egitea, geroa haien eskuetan eta Jainkoarenetan dela-eta. Zorionez,
euskarazko liburuak ere, jende xehearentzakoak, gero eta gehiago
omen.

5. GENEROAK

5.1. Hiriart-Urrutiren sailak

Sailak (g. columna fija) deitzen ditugu: epigrafe finkopeko idazla-
nak, arruntki idazle jakinentzat eta gai jakin batzuetarako gordetzen
diren lekuetan agertzen direnak (“lekuaren jabe gira”, E 445). Hona,
lehenik, apaiz kazetagileak sortuak. 

Berriak  kokatzen dituztenen artean, Eskual Herria. 1894an has-
ten da, haren ahaleginez; Nouvelles du Paysen ordez jartzen da, sor-
tzaileak behin eta berriro azpimarratu baitzuen herrietako berriak
euskaraz bidali eta agertarazi beharra. Sail horrek iparraldeko euskal
herrietako berriak ematen ditu, herriz-herrika, eta hegoaldekoak ere
inoiz. Sortzaileak berak ematen bide ditu Baiona eta aldirietako
berriak, maiz tribunaletako auziak direnak (epaiketa, ohointza,
heriotze...). Herrietako berriez gainera, euskal idazle, liburu eta aldiz-
kari argitaraberrien albiste eta erreseinak ematen ditu. Petite Chroni-
que eta Nouvelles du Pays ordea, frantsesez eta euskaraz direnak,
Eskualdunaren hasierakoak dira, gure kazetagilea baino lehenagoko-
ak.  Berri laburrak kokatzen dituen Berriak egunka gerra garaikoa ere
hark sortu eta idatzia dateke (Ik. “Mundu Gerra” atalaren sarreran).

Jostakazetalanak kokatzen dituztenen artean, Zer eta Zer (ik.
“Berri xahartu eta bazter solas” atalaren sarreran). J. Etxepareren
iritziz garrantzitsua izan zen Hiriart-Urrutik Zer eta Zeren eginiko
lana, euskara maitaraziz, hedatuz eta garbituz, haren 1915eko hilbe-
rrian dioenez13. Idazle hazpandarraren kazetaritza literarioa edo lite-
ratura estiloko kazetaritza erakusten duen beste froga bat dateke,
feuilletonaren argitalpenarekin batera. Han-Hemenka ere hark sor-
tua dirudi, 1908 inguruan, lehenagoko Ça et làren ildotik. Zer edo
Zeren antzekoa da; haren segida dirudi. Ez da sail finkoa, hala ere.

13 Etxepare, J. “Jean Hiriart-Urruti kalonjea (1859-1915)”; in Charritton:
1984: 171-175.
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Beste sail batzuk ere agian hark berak sortuak dirateke: Orotarik
hark hasia dateke (1903); almanaka generoen iduritsukoak kokatzen
ziren hor, Zer eta Zer eta Han-Hemenkan bezala, baita berri gutxi
batzuk ere. Irri-solas ere agian hark hasia da (1904) edo gutxienez
bultzatua. Elgar lagun ere, agian hark berak hasia (1910) eta betea
dateke. Bereziki laborariei aholku emateko gauza praktikoak ageri
dira hor: lagungoak, dirua non sar etab. Beste sail batzuetan ere ida-
tzi bide zuen noiz edo behin: Notes eskuariennes (E 1234), Biblio-
graphie Basque etab.

Iritzi-artikulu nagusia, hots, Hiriart-Urrutik lehen mintzaldi edo
lehen solasaldi deitu sail eta generoa, hura baino lehenagokoa zen
baina hark berak bete zuen 25 bat urtez. Arruntki lehen zerrendan
kokatua, lehen tokian eta gehienetan sinatu gabe agertzen zen edo
bestela kazetaren izenaren pean. 

5.2. Iritzi artikuluak

“Lehen mintzaldia” izenekoa frantsesezko article de tête delakoa-
ren parekoa dateke. “Artikulu nagusia” izenda genezake, edo “(kaze-
ta)buruko artikulua”. Artikulu nagusiko solasa maizenik Frantzia
nahiz nazioarteko politika arlokoa da; gai bera agertzen da agerraldi
bereko beste sailetan ere (Asteko Berriak, Eskual Herria, Petite Chro-
nique, Nouvelles du Pays), lotura nabarmena egonik gai eta sailen
artean. Ordea, solas edo gaiaren tratamenduan bereizten da lehen
mintzaldia beste genero horietatik, kazetaren jabeen iritzia edo iriz-
pidea erakusten duelako.

Hiriart-Urrutiren artikulu nagusi horietan xede dogmatikoa da
nagusi —are irakastekoaren gainetik—. Tonua didaskalikoa, gehie-
netan serioa, ezkorra eta erasiakorra, maiz erasokorra, polemiko eta
borrokalaria, franko aldiz irri eta trufazkoa da. Irakaspena jostaga-
rritasunarekin ezkontzen zuen ia beti. Tonua aldatzen du maiz, are
artikulu berean ere. Bestenaz, garbiki eta zabal-zabala mintzatzen
zen arruntki, ez itzulika; ahoan bilorik gabe, hots! 

Hiriart-Urrutik bere lehen mintzaldiak halakotzat zituen, irakur-
leekiko mintzalditzat eta orobat irakurleek entzuteko hitzalditzat.
Hitzaldiak —hitzaldi idatziak— balira bezala eraikitzen ditu (ik.
adib. “Lege eta lege”, 1903 “Politika eta erlijioa” atalean). 

Izenburu laburra dute, beharrez, eta egitura hirukoitza: sarrera,
testuaren gorputzaren eraikuntza, bukaera. Hiriart-Urrutik berezi-
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ki izenburuak eta bukaerak lantzen zituen. Izenburuen axolaz 
—“irakurtzaleari begiaren atzemaiteko”— jabetua zen. Oso adie-
razkorrak dira haren izenburuak: asko eta asko ironikoak 
—alusiboak, etsaien ateraldiak altxatuta asmatuak, sarkastikoak,
irudizkoak,…—; edo jendearen ahoko erran, esaera,  esaldi egin,
hizketa formulak etab. jasotzen dituztenak. Beste izenburu ba-
tzuek, ordea, irakaspen bat laburbiltzen dute.  Anitz egiazko leit-
motiv dira, hitzaldiaren garapenean maiz errepikatzen dira, eta
bukaeran ere, azken esaldian.  Ohargarria da kazetagileak, artiku-
luaren gorputza eta bukaera ez ezik izenburua eta bukaera ere
hertsiki lotzen dituela maiz. Adibidez, honela bukatzen du “Esku
onetan” izenburudun artikulua: “Ba, egiazki, esku onetan dire
komentuei ebatsi ontasunak.” (EO 1905-3-31).  Inoiz izenburua
eta hasiera ere elkarrekin lotzen ditu. Hona, esaterako, “Hiruga-
rrena” izenburuari darraion lehen esaldia: “Eta azkena, langile
zaharrentzat orai arte zonbeit erresumetan egin erretreta molde
berezietarik.” (1911, ik. “Gizartea”).

Sarrera, gorputza eta bukaera konposizio estiloari —hau da, gaia-
ri buruzko edukia eraikitzen edo zabaltzen duenari— dagozkionak
dira.  Egitura tipikoenetarik bat da: lehenik hastapen-irizpide edo
printzipio bat aipatzen duena, ondoren printzipio horiek gertakari
edo dagokion gauzari aplikatzen eta azkenik konklusioa ateratzen
duena. Aipatu hastapen-irizpidea erran zahar baten itxurapean ager
daiteke (“Erran zahar bat da...”, E 844). Bestela egitate, etsenplu edo
analogia bat ere izan daiteke abiapuntua. 

Sarrera edo lehen paragrafoak garrantzi handia hartu du infor-
mazio kazetaritzarekin, Hiriart-Urrutiren garaian ez bezalakoa.
Sarrera horrek, berrien kasuan, albistearen zerzelada nagusiak bil-
tzen ditu; iritzi artikuluen kasuan libreagoa da baina iradokiorra edo
indartsua izan behar du irakurlearen arreta erakar eta atxikitzeko.
Hiriart-Urrutiren sarrerak ordea, luzeegiak eta pisuegiak dira egun-
go irakurleen ohiturei begira (adib. E 852, E 1232), nahiz badakien
indartsuak asmatzen ere. Solas batek bertzea gogora dakarrela-eta,
digresio luzeskak tartekatzen ditu, nahiz eta gunez edo tartez ongi
bereizten dituen aurreko solasetik eta ondokotik (E 307 “‘La Croix’
gazeta”, E 309 “Kukua kantuz”). 

Izan ere, solasa luzeegi darama: horra haren ezaugarri eta ara-
zoetarik bat, hasierakoa eta betikoa, Etxeberriri aitortzen dioe-
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nez14. 1904an ere  aitortzen du ez zekiela labur izaten, nahiz hori ez
den beti egia: “Asko aldiz adixkideek erran dautate bada: “Luzegi
daramazu solasa; emazu labur; beti labur. Egia; errexago da erraitea!
Milesker halere.” (EO 20 1904-5-20 “Batez oro”). Hasierako luzapen
horiek kaltegarri ziren.  

Beste makur bat, aurrekoarekin lotua: solasaren haria galtzea.
Hiriart-Urrutik puntu nagusi bakar bat garatu ohi du idazlanean eta
egia da batzuetan egileak ideia bat eta bera argi eta garbi azaltzen
dakiela testu osoan, irudi, adibide eta abarren laguntzaz. Beste ba-
tzuetan, ordea, solasaren haria galtzen du: berak aitortzen du behin
baino gehiagotan gertatu zaiola (EO 1906-11-23 “Berri igortzalei”). 

Bukaerak ordea, arretaz lantzen ditu. Honetan ere Erretorika
klasikoaren eragin nabaria du, oso kontuzkoa baitzen peroratio
zeritzona —azken hitzak—, hitzaldia laburbiltzen eta dei egiten zue-
na, dei patetikoa gehienetan, emozioa sortaraztekoa. Bukaerak axo-
la handikoak baitira irakurlea mugiarazteko, emozioak eta senti-
mentuak sortarazteko. Hiriart-Urrutiren bukaerako esaldiak askota-
rikoak dira: irakaspendunak, etsaiei ihardestekoak etab. Eta
bukaeraren bukaeran maiz epifonema edo amaierako formula edo
esaera edo esapide egin bat jarri ohi du, askotan zerbait ustekabe-
koa eta xorrotxa,  azken ostiko edo pindar gisa. Hortaz bukaera
bertsukoak dira lehen mintzaldi anitz. Bukaera-esaldi batzuek nahi
bat adierazten dute biziro; heriotzeen edo egoera latzen kontaera edo
aipamenetan agertzen dira holakoak, Jainkoaren izena aipatzen dute
eta erregu egiten (deprekazioa). Urrikalmendua sortazi nahi duten
hizketa-formula modukoak dira (“Jainkoak begira dezala X (dugun
erlijioa /…)”). 

Beste bukaera-esaldi batzuek, gauzak zer heineraino jautsi diren
adierazten dute, harridura egiazko edo alegiazkoaz. Beste batzuek,
ondorio txarrak irakurleei ohartarazten edo konminazio bat adieraz-
ten dute. Esaera biribilak, sententzia estilokoak, (ik. adib. “Hoberen
beharrak tzarren” artikulukoa, 1905, “Politika eta erlijioa” atalean).
Esapide edo formula finkatu gisakoak, adib. Akabo X! edo Zorigaitz
X-i. Badira zerbait ahalgegarria dela adierazten dutenak ere, lotsa

14 “kazeta-egile ofizioko makur gaixtoena”, JHU Mintz. , 1971, P. Lafitteren
aitzin-solasa, 29.
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sortarazteko. Eta, maizkara, erlijio-gerra bortitzenaren garaian,
“Fuera framazonak” edo “Fuera tiranoak” eta halatsuko manu-hi-
tzak. 

Jarrera subjektiboa (are bere burua aipatuz), lirikoa eta teatrala
erakusten dutenak anitz dira, ikusi dugunez, adierazmolde eginak
dituzten bukaeren artean; halaber adierazpide finkoak ez dituztenen
artean. Kazetagilea bihozminez  eta ezkor da askotan; esperantzari
leiho guztiak hetsi gabe ordea, zenbaitetan. Badira ere irakurleekiko
harreman zuzena eta lagunartekoa bilatzen dutenak: adib. “Nahuzue
pariatu, ez duela lege horrek luzaz irauten Frantzian?” (E 621). Bai
eta irri, trufa eta pikodunak, farregarri uztekoak, sarkastikoak, azke-
nean ustekabeko uztarra dutenak… 

Lehen mintzaldietako forma literarioak anitz dira. Nagusia, xede-
ak kontutan harturik, argudiaketa da; eta batzuetan, azalpena. Bai-
na kontaerak esku handia du; orobat elkarrizketak (dialogismoa) eta
are deskripzioak ere. Bestalde, kontaerak, eta deskripzioak ere balio
eta forma argumentatiboak dituzte, duda gabe, argumentazioaren
teoriaren aldetik bederen. 

Kontaerari dagokionez, istorio gertatuak edo pasaizuak kontatzen
ditu. Horiek ez dira asmatuak, espresuki dioenaz, zinez gertatuak edo
berak ezagutuak baizik. Istorioa nork kontatu dion ere aipatzen du,
kontatu aitzin. Beraz istorioño etsenpludunak edo aterakizundunak
kontatzea, gaia tratatzeko beste modu bat da. Gertaerak eta pertso-
nen jokabideak aipatzean ere irakurleek haiek etsenplugarritzat har-
tzea nahi du. Adibidez, hilberrien aipamenetan. 

Lehen mintzaldiez gainera, beste zenbait iritzi artikulu ere idatzi
zituen Hiriart-Urrutik. Inoiz, eztabaida artikuluak ere bai, lege bat
onets edo ez onets kazetak bere jokaera garbi ez zuelarik.  Baditu ere
“Jaun kazetagilea”ri zuzenduriko idazlanak. Eta agitazio idazkiak
(ik. “Larresoroko Semenarioa”, 1906, “Politika eta erlijioa” atalean).

5.3. Berriak

5.3.1. Hiriart-Urruti euskal herrietako berrien biltzaile, hauta-
tzaile eta izkribuz emale edo erredaktore izan zen: alderdi ezezaguna,
aipatu dugunez. Herrietako berriak ematea zitzaion lanen lana, lan
dorpea zinez baina beharra kazetan. Hura hil ondoko “Hiriart-
Urruty kalonjea” artikulu nagusiaren egileak kazetagile buruzagi
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ohiak arlo honetan eginiko lana aipatzen du  (E 1489).  Ikus berri
horiek “Euskal Herriko berriak” sailean.

Beraz herrietako kronikak herrietako berri heltzaleek igorriak eta
arruntki Hiriart-Urrutik idatziak dira, hark berak xuxentzen, artatzen
eta panpinatzen baitzituen (ik. daiteke, adib. EO 13 1907-3-29).
Beharbada ez beti hark idatziak, idazkera artatu gabeen eskua ere
ikusten baita herri batzuetako berri heltzaleen kasuan. Horietako ba-
tzuk laguntzaileek idatziak izan daitezke. Gainera, Baiona eta aldirie-
tako berriak baliteke kazetagileak berak zuzenean bilduak izatea.
Herrietako kronika horiek sinatu gabe agertzen dira gehienetan eta
Hiriart-Urrutik ere ez ditu bereak bere izenez behintzat sinatzen. Nahiz
baziren idazle batzuk ezizenez sinatzen zutenak, J. Etxepare adibidez. 

Aipatu ditugu berriak agertzen direneko sailak. Herrietako
berriak arruntki 2. edo 3. or. kokatzen ohi ziren, Eskual Herria saile-
koak adibidez. Berriak probintziaka —Lapurdi, Baxenabarre, Zube-
roa— eta herriz-herrika sailkatuta agertzen ziren.

Berrien egiturari dagokionez, maiz lehenik kontakizuna ageri da
eta gero komentarioa (“Horrek erran nahi du...”, EO 19 1907-5-10).
Berrion kontakizunean kontaera estilo ohikoa edo konposizio estilo
jakina darabil arruntki —kontaketa progresiboki garatzen duena,
irakurlearen gogoa zintzilik atxikiz, gailurrerainoko bidean—, ez
geroxeago etorriko zen eta egun nagusi den informazio estiloa. Ahoz-
ko kontaeraren eta kontaera literarioaren eite duke. Irakurle mota
jakinentzat izanik, tonu eta hizkuntza-maila eta adierazpideen alde-
tik kronika estiloa darabil maiz ( ik. aurreraxeago Petite Chronique-
koez mintzatzean).

Aipatu dugu sarreraren axola eta idazkera informazio kazetari-
tzan eta egungoan, eta apaiz kazetariaren jokaera arlo honetan.
Herrietako berri edo kronika motak aipatuko ditugu ondoren. Eskual
Herria sailean kokatuen artean arruntenak dira: tribunaletakoak 
—Baiona eta Donapaleun zeuden epaitegiak—, istripuak —mota
guztietakoak, bideetakoak zein etxealdean gertatuak—, ohointzak,
ostatuetako liskarrak, ganibet-ukaldiak, heriotzeak, udatiar ospe-
tsuak —adib. Kanbon Rostand idazlea 1906-1907 inguruan—; erre-
ge-erregina eta politikari ospetsu batzuk Miarritze, Donibane edo
Lapurdiko itsas-hegian direla udatiar etab.

Hilberriak edo obituarioak ere —arerio eta adiskide berritan hile-
nak— kazetalan beharrak ziren Eskualdunan. Eskual Herria sailean
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kokatzen dira gehienetan, herriei dagokien zerrendan; garrantzi bere-
ziko hil maiteen kasuan ordea, lehen mintzaldian. 

Badira gizarte-arazoen kronikak ere, adib. greba kronikak: ik.
adib. E 1253 EH: Lapurdi: “Baionako grebak”, greba giroa  eta kro-
nikagilearen ikuspegia ageri direnekoa. 

Nouvelles du Pays saileko berriak  frantsesez eta euskaraz emanak
ziren. Zergatik “Nouvelles” ‘berriak’? Gertaeretatik abiatzen direla-
ko, eta gertaera horiek kontatzeko xedea dutelako, nahiz gero infor-
mazioa eta iritzia nahasteka ematen duten. 

Hiriart-Urrutiren arabera, sail horretako berriak euskal herrieta-
ko berriak izanik ahalaz euskaraz izkiriatu behar ziren; horregatik
sortu zuen Eskual Herria saila, esan dugunez. Sail horretan hark
emandako berriak laburrak dira, tarteki llabur-llabur batekin. Baina
herrietakoez bestelako berririk ere bada hor: euskal kulturako
berriak; liburu argitaraberrien berri eta erreseinak euskaraz eta
frantsesez, eta euskal gaiak frantsesez, argituentzat.

5.3.2. Petite Chronique saileko kronikak, Hiriart-Urrutiren hasta-
penekoak, ez dira euskal herrietako berriak, Frantzia eta mundu
zabaleko politikako berriak baizik. Ikus berri horiek eta zer nolako-
ak diren “Frantzia eta mundu zabaleko berri” atalean. Kronika edo
berri laburrak dira, berriak eta iritzia nahastean dauzkatenak. Xede
eta egitura aldetik lehen mintzaldien antzekoak dira. Formaz eta
tonuaz ordea, lehen mintzaldiak baino libreagoak.

Irakurle jakinei zuzenduak dira. Horren adierazgarri: ironiazko
tonua —trufa edo insinuazio maltzurra barne—, lagunarteko hiz-
kuntza-mailari dagokion kontaera eta adierazpide metaforikoak, eta
letra etzana ausarki erabiltzea. Hau guztia kronika estiloari dagokio-
na da. Hala ere, kronikagilea idazle landua denez, figura erretoriko-
ak ere erabiltzen ditu. Forma literarioen aldetik kontaerak, deskrip-
zioak, elkarrizketek esku handia dute.

Antzekoak dira Asteko Berriak saileko hasierakoak (1898 baino
lehen), Hiriart-Urrutik idatziak  diruditenak. 

5.3.3. Berri xahartuxeak atal berezian bildu ditugu: “Berri xahar-
tuxe eta bazter solas: Kazetalan jostagarri edo irakaspendunak edo
supazter xokoko zer eta zer” atalean. Istorioetatik hurbil daude. Ik.
genero horri biruzko oharrak atalaren sarreran. 
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5.3.4. Berri laburrak —Berrixkak, Azken Berri, Berriak egunka
sailetakoak—, berri ia hutsak direnak, informazio estilotik hurbilago
daude. Bereziki 1910 ingurutsutik aitzina nabarmena da horien
garrantzia Eskualdunan eta euskal kazetaritzan. Euskal Herriko
berrietan ere bilakaera dagoke, genero aldetik: hasieran berriak kaze-
tagilearen ikuspegitik kontatu ez ezik, iritzia ere agertarazten dute.
Geroago, Eskualdun Onaren garaitsuan, batzuetan berri laburrak
ematen dira, ia berri hutsak, bizpahirulau, lauzpabostsei, adib. Baio-
nakoan (EO 20, 1905-5-19).

5.4. Istorioak 

Hiriart-Urrutiren alderdi ezezaguna hau ere. Bere istorio edo ipui-
nak kazetalan gisa argitara zituen, jostakazetalanak kokatzen dituz-
ten sailetan: Variètés, Bitxikeriak, Zer eta Zer, Irri-solas, Orotarik,
Ixtorio-mixterio, Eskualdunen kondairak. 

Komeni da elkarrengandik bereiztea istorioak —istorio-misterio,
eguberri-istorio eta tradiziozkoak— eta istorio bitxiak edo bitziak,
ateraldiak etab. Lehenak luzeagoak dira. Bitxi hitzak irri egingarri
esan nahi du eta hortaz istorio bitxiak gertakari edo istorio farrega-
rriak dira, kazetetan irakurriak eta idazleak bere gisa kontatuak, Zer
eta Zereko istorio askoren antzekoak, sail horretan kokatu baitzituen
batzuk. Gero bestalde, ateraldiak eta ditxoak, alde batetik, eta beste-
tik irri-solas direlako istorio laburrak ditugu. Almanaka generoak
dira guztiak.

Istorio batzuk autobiografikoak dira, adibidez eguberri istorioak.
Gehienak ordea, etsenplu ematekoak. Horietako batzuk ipuin mires-
garriak dira: “Hilak hil” (1907, RIEVen argitaratua). Istorio-misterio
edo ipuin miresgarri itzuliak —nazioarteko ipuinak— dira: “Eihera-
zain bat eta haren nausia (Adin guzietako haurrentzat)” (1893), Bre-
tainiako istorioa, libreki itzulia;  “Emazte eleketari, buru gaixto...”
(1894, P. Lafittek argitaratua, Zez. 53-63, baita I. Caminok ere, 251-
258).

Aipatu dugu “berri xahartuxe” direlakoen eta istorioen arteko
harreman lerrakorra. Antologia honetako “berri xahar” batzuk, ger-
taera eta pertsona errealenak, irakaspendunak eta beraz Zer eta
Zeren kokatuak istoriotzat har daitezke —istorio hitza adiera zabale-
an ulertuz—: adib. “Chauchard”, buztanean beste istorio bat —tra-
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diziozkoa eta irakaspenduna— eransten diona (ik. 1909); edo ”Apo
kixkila” (ik. 1909). 

Eskualdunaren tradizioan badira alegia politiko-ideologikoak ere,
edo ipuin itxurako kontakizunak baina iruzkin politiko-ideologiko-
dunak, eta badirudi Hiriart-Urrutik halako batzuk idatzi zituela, edo
behintzat agian harenak izan daitezkeela. Adib. “Apez debru hoik” I,
II” (E 1171, 1909-9-10, Zer eta Zer), edo “Zeruko gakoak edo gil-
tzak” (EO 1 1906-1-5 (I); EO 2 1906-1-12 (II); EO 4 1906-1-26
(III). Eguneko istorio irakaspendunak,  erlijioaren aldekoak eta mezu
moraldunak dira.  Ustez Barbierrenak diratekeen beste istorio batzuk
ere irakaspendunak dira eta eguneko gertaerak gaitzat hartuta isto-
rio bat kontatzen dutenak.

Eskualdunako istorio eta bitxikerien artean zein diren Hiriart-
Urrutirenak jakitea ez da batere erraza. Zuzenago esanda, nola bereiz
haren ipuinak Barbierren zenbaitetarik? J. Barbier (1775-1931)
ipuingile oparoa izan zen, Hiriart-Urruti baino oparoagoa. Hala ere,
nabaria da honen eragina harengan. Zer eta Zer sailaren hasierako
istorio batzuk, ideologikoak,  Hiriart-Urrutirenak edo Barbierrenak
edo beste batenak diren jakitea zaila da. Antologia honetako bi isto-
rioren egilea bietarik nor den, edo Barbierrek Hiriart-Urruti plagiatu
ote zuen, ik. istorio horien sarreran (“‘Eskualdun Ona’ zeruan”,
1904,  eta “Manex guardaren kurutzea” , 1905).

Eskualdunak haste-hastetik argitara zituen istorioak, alegia poli-
tiko-ideologikoak, irri-solasak, ateraldiak etab. Hiriart-Urrutik tra-
dizio horri segida eman zion, geroztik beste idazle batzuek bezala
(Barbier, Lafitte).

5.5. Euskal liburu argitaraberrien propaganda, erreseina kriti-
koak eta beste 

Nouvelles du Pays eta Eskual Herria sailetan agertarazi zituen
Hiriart-Urrutik euskal liburu argitaraberrien erreseina kritikoak,
liburu on eta eredugarritzat zeuzkalako. Horien artean, Duvoisinen
liburuen argitalpenen berriak eta propaganda idazkiak, batzuk lehen
mintzaldien tokian, Duvoisin maisutzat hartzen baitzuen. 

Euskalaritza gaiez ere zenbait artikulu idatzi zituen, frantsesez,
sail jakinetan agertaraziak: Notes Euskariennesen bereziki, edo
Bibliographie Basquen. Antologia honetan “Badaki zerbeit” argita-
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ratzen dugu (1910, ik. “Euskara eta Eskualduna” atalean). Hark
berak argitaratu liburuen berri ere eman zuen, feuilleton orrialdee-
tan: Ithurriren gramatika eta Laborantzako Liburua (emanaldika
1888-1891 bitartean; liburu gisa 1892an). Bai eta bestelako artiku-
lu eta oharrak ere, frantsesez, batzuk kazetagileen buruzagi gisa ida-
tzi eta sinatutako sinatutakoak.

Itzulpenak egin zituen: alde batetik, Aita Saindu, kardinal, apez-
pikuen letrak. Eliz autoritateen idazkiak zirelako ez ezik, mamiaren
aldetik ere, frantsesezko artikuluen itzulpena interesgarritzat jotzen
bide zuelako egileak (Lafitte, JHU. Mintz., 1971 hitz: 32). Bazekien
ere nola itzul: “Ahal bezen garbiki eta xuxen” (E 252),  ez hitzez-hitz.
Aipatu dugu “Dugun atxik eskuara” ere itzulpena dela. Azkenik,
hauteskundeen inguruko “Boz emaileer” izenburudun zenbait idaz-
lan ere —propaganda, esker-emate etab.— harenak izan daitezke.
Aipagarri da halaber publizitateko testuen itzulpena. C. Monge zen
publizitatearen arduraduna (1907) baina euskarazkoak agian
Hiriart-Urrutik itzultzen zituen. 

6. HIRIART-URRUTIREN MINTZAIRA ETA IDAZTANKERA 

6.1. Hiriart-Urrutiren mintzaira apaindua da, erretorikako —kla-
siko nahiz frantses tradizioko— ereduetan oinarritua  baina egileak
bere estilora moldatua, jendearen ahoko euskaraz baliatuz. Eredu
erretorikoak ageri dira bai konposizio edo testuen eraikuntzan, gene-
ro eta estiloetan —hitzaldi estiloan bereziki—, bai elokuzioan: zuzen
eta ongi esan, hizkuntzaren garbitasuna —hiztegian eta joskeran—,
kontzeptuen argitasuna, egokitasuna —hizkuntza mailen erabileran,
besteak beste—, apaintasuna eta apaindura.

Baina bestetik, ahozko tradizioaren eragina eta erabilera ageri da:
lagunarteko hizketa estiloan eta kontalari estiloan; jendearen ahotik
jasotako hitz, esamolde, esaera, ateraldi eta mintzaira irudizkoan;
ahozko euskararen joskera eta estiloan (adib. esaldi biribil eta zirto,
sententzia estilo, esaldi labur, elipsi, edo errepikapen mota batzue-
tan).

Izan ere, diskurtso erretorikoa da Hiriart-Urrutirena, pertsuasioa
helburu duena, hizkuntzaren edertasuna izanik erretorikaren alderdi
baitezpadako bat, pertsuaditzen laguntzen baitu. Eta diskurtso erre-
torikoak manatzen du mintzairan ere; haren mintzaira aztertzerako-
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an, ezin da erretorikatik bereiz, hots, argumentazio eta figuretatik.
Harena ez da prosa lau edo arrunta; aitzitik apaindua da. Prosa erre-
toriko hori ageri da, alde batetik, hitzen, adierazpideen eta erruz
darabiltzan figura edo prozedura estilistikoen hautuan; bestetik,
erritmoan, erritmoak ere pertsuaditzen laguntzen baitu. Gainera,
Hiriart-Urrutik ahozko mintzairaren eta erretorika idatzizkoaren
nahaste berezia sortzen du.

6.2. Tradizio idatzia uste baino gehiago ezagutzen bide zuen.
Atsularren eragina nabari da batzuetan kazetagilearen adierazpide
eta estiloan; Intxauspek moldatu edizioa ezagutuko zukeen, 1864koa.
Oihenarten erran franko erabiltzen ditu; haren atsotitzen gehigarria
1893an A. Lamaignère baitan berrargitara zen eta Eskualdunaren
saltokietan saltzen zen, besteak beste.

Euskararen maisu modernoak hautatu zituen: Duvoisin eta Ithu-
rri. Bien adiskide izan zen ere. Duvoisinen Laborantzako Liburuaren
eragina aitortua eta nabaria da:

“Ez dugu uste baden eskuara garbiagoz eta gozoagoz eginik. Orai
artinokoez mintzo gare” (ik. E 285 “Laborantzako Liburua”, 1892,
“Euskal idazle eta liburuen berri eta kritika” atalean).

Ithurriren gramatika argitara zuen feuilleton gisa, zatika, bere
zola-oharrekin, 1907 arte, baina ez osorik; azken partea, sintaxiare-
na, Daranatzek atera zuen 1920ean, Foltzer baitan15. Harrieten hiz-
tegiaz baliatu bide zen, Larresoron baitzegoen; Azkuerena ere (1906)
ezagutuko zuen.

Ezagutzen zituen halaber garaitsuko idazleak: Zaldubiren neurti-
tzak, Elizanbururenak eta Piarres Adame; “Frère Innocentius”, Diha-
rasarri, Arbelbide, Ducq, Joanategi, Intxausperen (?) liburuak,
Azkueren aldizkariak  eta agian S. Aranarenak (ik. idazle edo hiz-
kuntzalari horietako askoren hilberri eta liburuak “Euskal idazle eta
liburuen berri eta kritika” atalean). Baina ez idazle eta liburuok
bakarrik; baita almanakak eta Fedearen Propagazioneko Urtekaria
ere.

15 Ithurriren gramatikaren argitalpenaz ik. J.B. Daranatz-en “Préface” (gra-
matika horren 1920.eko edizioari eginikoa).
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6.3. Euskarari buruz bazeuzkan landaturik zenbait ideia finko.
Bat, euskara aberatsa zela, indarra eta “hitzak elgarretaratzeko itzu-
li berezia” zuela —arrotz jakintsunek miresten zutena—, baina xuhu-
rra ere bazela:

“Ezpaitu eskuarak bertze mintzaiek bezenbat errextasun eta onta-
sun ageriko; gogoa baizik alha etzeien asko eta asko zeren izenak
beretik ezin eginez lanak emaiten baitauzku; delakotz eskuara —ez
otoi erran: ezin heldua, bainan —xuhurra; gutiz bizi; dituen hek atxik
tinki eta gorderik; indarka edo itzulika, hurriki baizik ezin edek. Lan
bat hor, bere baitarik eztoana, uste nuke!” (“Dugun atxik eskuara”,
E 1224).

Beste ideia bat: euskara garbia behar zela, bereziki euskal hiz-
kuntza, itzuli edo joskeretan (ik. “Badaki zerbeit”, 1910, “Euskara
eta Eskualduna” atalean). Frantsesezko joskeren kontrakoa zen eta
“oraiko franximant-eskuara berria” maiseatzen zuen. Ezin zuen ire-
tsi, hitz arrunt nahiz berezi edo teknikoak erabiltzean, frantsesezko-
etara jotzea. Aipatu dugu ere nola jokatu zen kazetagile buruzagi
gisa, euskara garbiko liburuak eta kazetalanak lagunduz.

Haren iritziz, garbizaletasuna ez zen arkaismo eta neologismoak
erabiltzea (nahiz hitz berri garbi batzuk esperimentatu nahi izan
zituen: ospetsua da beribil). 

“Atseginekin aipatzen ditugu hemen oro, ager arau; eta oroz gai-
netik, begitarte on deiegu eskuara garbiz eta gozoz eginak direnei.
(…). Eskuara garbia: hitz hori askok ardura mihi-ezpainetan dera-
bilate; hamarretarik bederatziek ez baitakite zer den ere ongi eskua-
ra garbia. Hala nola zenbati etzeie iduri, ez dela, ez ditakela eskuara
garbirik, hitzen erdiak nehor ezin hurbilduzko hitz nonbeitko noiz-
peitko zahar kozkor edo berri kakola bihurri batzu bereziz baizik.
Bertze batzuek aldiz uste dute nola nahikan mintza eskuaraz, bateta-
ra doala; hitz ala hizkuntza guziak oro bardin garbi direla. Hola ez
badira ere, ez dute axolarik” (E 562 “Lau Ebanjelioak”, lehen min-
tzaldia; Duvoisinen itzulpenaz ari dela). 

Hizkuntzaren garbitasuna ideologiarekin lotzen zuen: hots, fran-
ximankeria, kaskoinkeria edo asimilazioaren beldurrarekin eta beraz
euskaldun garbi irauteko nahiarekin. Erlijio eta ohitura onen galera-
rekin euskara garbia eta euskara bera ere beheiti ari zirela uste zuen. 

Baina garbizaletasunak nekez buru egin ziezaiokeen kazetaritzak
eta itzulpengintzak behar zituzten hitz berezi edo teknikoen arazoa-
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ri. Konturatuko zen ondokoa bezalako irizpide ideologikoek ez ziote-
la aterabide praktikorik eskaintzen:

“Holetan ez du beraz aguardientak eskuarazko izen garbirik.
Hobe, hobe!” (E 451, 1896-2-7 “Aguardienta”).

Bazekien euskarak bere hitzak behar dituela zernahitarako, hitz
xuxen eta zehatzak, eta horietan euskara eskas zebilela, eta hitz
berriak edo mailebatuak beharko zituela. Egitez, hitz teknikoak eus-
karatuz joan zen, batez ere atzizkien bidea garatuz; euskara garbia
nahi zuen lehen-lehenik. Baina bestalde, ulergarria ere bai eta beraz
mailebuak gero eta gehiago hartu eta ahurtaraka sartu zituen
Eskualdun Onatik aitzina, zehatzak eta jendeak erabiliak zirelako
edo baita erretorika eta estilo arrazoiengatik ere (variatio).

Hiriart-Urrutiren beste ideia bat zen: euskara ikasi behar dela,
idazteko ez dela aski etxean ikasitakoarekin, eta irakatsi behar dela
ere (gai hau bereziki J. Etxeparek landuko du 1911an Orotarik saile-
an agertarazi artikuluetan). Euskara arruntaren kontrakoa zen eta
euskara landu eta apaina nahi zuen. 

Aipatu dugu  Eskualdunako kazetalanen grafia bateratzeko eta
finkatzeko eginiko lana, ortografia modernoa sartuz, Duvoisinen
bidetik, hura baino lehen idazle anitzek ortografia zaharrean idazten
baitzuten. Esan dugu ere deklinabidea egonkortu zuela eta hiztegia
berritu, garbitu, malgutu eta bateratu. 

Hiriart-Urrutik bere garaiko euskara hautatu zuen kazetaritzara-
ko, garaiko idazleen ohikoa eta ahoko euskaratik hurbilekoa, nahiz
agian zahar kutsu pixka batekin morfologia aldetik.  Haren eragina
nabaria da geroztik “nafar-lapurtera literario”, a posteriori izenda-
tuan. Euskara garbiz eta euskaraz pentsatuz, malguki eta zaluki nola
idatz daitekeen erakutsi zuen,  kazetari prosari doinu berria emanez.

6.4. Hiriart-Urruti kazetariaren hiztegia, hitz orokor nahiz berezi
edo teknikoena, joria da zinez. Joritasun hori sinonimia eta antoni-
miak erakusten dute. Hitz orotarako edo orokorretan oinarritzen da,
gero atzizki bidezko garapenean eta hitz elkartuetan, horiek baitira
hitz sorkuntzan ohiko baliabide nagusiak. Hain zuzen, hitz orotara-
ko nahiz teknikoetarako bereziki atzizkien harrobia ustiatu zuen,
halako soineko berririk inoiz edo gutitan  jantzitako hitzik anitz erein
baitzituen bere kazetalanetan. Esanahi berezi eta xehea eman zien
ere, testuinguruan argi azaldua. 
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Morfologia marka jakin zenbaiten bidez sorturiko hitzak eta hitz
multzoak ere baliatu zituen, bereziki –ko izenlagun sustantibatzaile-
aren bidezkoak, orobat –ka aditzondo atzizki eta -tu aditz atzizkia-
ren bidezkoak, lokuzio eta hitz-multzo eta perifrasien bidezkoak 
—batzuetan luzexkak, nahiz testuinguruan ongi ulertzekoak—.
Semantika jokoan —sinonimia, antonimia— oinarrituriko hitzak dira
asko. Baliabide horiek guztiak aldatzen edo aldizkatzen ditu (variatio).

Esan dugunez, hiztegi bizi eta garbia nahi zuen; arkaismorik ez,
nahiago jendeak erabilitako hitzak, erdaratikoak izanik ere. Horre-
tan, Azkue eta aranatarrengandik bereizi zen eta horretan bereizten
da ere egungo mailebuzaleetatik. Baita hitz garbiaren ondoan “mor-
doilo”tzat hartzen dena edo juntagailuaren bidez sartzen dutenetatik.
Egungo kazetaritzan askoz erabiliagoak dira hitz mailebatuak
Hiriart-Urrutirenean baino; bestalde, egun euskal hiztun askok erdal
mailebuzko hitz teknikoak baizik ez ditu ezagutzen, hizkuntzaren
baliabideak galdu dituenez. Hiriart-Urruti ordea, euskal erroko hitz
eta adierazpideez baliatzen da gehienetan gauzak eta kontzeptuak
azaltzeko, eta horiek ulergarriago bihurtzeko testuinguruan haien
esanahia argitzen du —sinonimia, perifrasis, interpretatio bidez—.
Baina mailebuak ere askotan erabiltzen ditu, eta gero euskal itxura-
ko hitz asko bearnesetikakoak dira, Lhanderen hiztegian ageri denez.

Euskara gaztetu zuen, hitz zaharrak, hitz berri eta garbiak, hark
berak asmatu edo berritu erranak, esamolde edo lokuzioak odolbe-
rrituz. Ezen, fraseologismo (kolokazio, lokuzio, hizkune, esaera, hiz-
keta-formula…), tropismo eta konparazio ugariek haren hiztegiaren
adierazkortasuna erakusten baitute. Bai eta irudizko mintzairaren
garrantzia, irudiak indartsuak baitira gauzek bizia hartzen dutelako
eta horrela kontzeptuak biziago azaltzen.

Zinez ugari baliatzen ditu hitz eta adierazpide tropiko egin eta
hizkuntzan finkatuak. Hots, hiztegietan irudizko esanahian agertzen
direnak edo behar luketenak. Politikako hizkeran barra-barra eta
adierazkorki darabiltza, beti solasari datxikola. Esakuntza biziak eta
biribilak dira, egileak bere mintzaldiari indar emateko erabiliak.
Lokuzioak dira anitz16 edo erranak (ik. geroago). Gero badira meta-
forak eta konparazioak ere. 

16 Altzibar, X., “Irudizko lokuzioak Hiriart-Urrutiren kazetalanetan”, Litte-
rae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak, 8, 2001, 166-224.
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Konparazioak oso ugariak dira, lehenagoko kazetarien mintzairan
ohi bezala (adib. Kirikiño etab.).  Horien erabilera ahozko kontaera-
ren ezaugarri bat da, egungo kazetaritzan desagertu bada ere. Kaze-
tagilearen lehen mintzaldietan oso baliagarriak dira, esaerekin bate-
ra, irakasteko eta adierazi nahi duena argitzeko, edo etsaiei buru egi-
teko, irrigarritasuna sortarazteko, eta beti irakurleekin elkar aditzea
eta harekiko harremanak sendotzeko. Eta gero, irudi bidezkoak dira
oro. Hona, adibidez, xurien soraiotasuna eta beldurra adierazten
duen irudi indartsu bat:

“Nago, ihes egiteko ere ukanen dugunez, oraiko itxuraren arabe-
ra, zainik aski? Ala, xoria sugearen aho zilorakoan bezala, beldurrak
gure tokian itzatuko gaituenez ote?” (“Katixima eskuara”, 1903, ik.
“Euskara eta Eskualduna” atalean).  

Mota askotarikoak erabili zituen: azalpenezkoak; etsaien itsusga-
rriak —horien arteko mota berezi bat osatzen dute abereekiko kon-
parazioek—, konparazio irrigarriak, ironikoak, hiperbolikoak.
Horietako franko erranetan oinarrituak edota konparazio eginak edo
fraselogikoak dira (i(hi)a bezen xuxen).

Metaforei dagokienez, arrunt edo hizkuntzan finkatuak nagusi
dira: asto, aztapar, bare, beheitiko, biligarro, botiga, julufria, leizor
/ leizafin, urde, uxadan, ziliporta. Hots, egileak egokitu edo erdi sor-
tu zituenak baino gehiago dira. Gero baditu ere metafora-hariak edo
jarraituak (erranetatikoak eta haien bihurketatikoak eta agian egile-
aren burutikakoak (?).

Hiztegiaren adierazkortasunaren erakusburu da adjektibazioa ere,
adib. etsai politikoen gaitzespen-, mespretxu- , laido-,  añen-kalifika-
tibo bortitzak. Hark etsaien kontra usu eta finkotasunez erabiliak dira
ondokoak: tzar, alimale,  banda, (alimale banda, alimale beltz), man-
drin, gaiztagin, ohoin, zakur (zakur errabiatu, zakurrak baino zaku-
rrago), deabruz eginikako, bazter-nahasle, zikin... Batzuk, zinez itsu-
siak eta itsusgarriak, moralki eta fisikoki: urde, zikin (ik. “Zola ziki-
na”, 1895, “Politika eta erlijioa” atalean). Honetan aho zikinagokorik
badenez, apaiz kazetaria baino, ez dakit. Etsaiak ez ezik, zuri exazo-
lak, alferrak, hordiak, eta batzuetan emaztekiak astintzen ditu. Aipa-
garri dira ere epitetoak (epithetum constans) edo apaindura-adjetibo-
ak, bereziki koloreenak (“gerla gorria eta miseria beltza”, E 282). 

Hizkuntzaren hotsetan eta erritmoan oinarrituriko hizkuntz-
baliabide adierazkorrak eta figurak landu zituen: bustikuntza edo



74

lehorkuntza adierazkorra (xahar, gaizo); onomatopeiak;  interjekzio-
ak eta oihu-hitz eta esapideak; hitz eta hotsen errepikapenak, esate-
rako mespretxu edo ironia konnotaziodunak (erran-merran, hauts
eta mauts);  atzizki hipokoristikoak (-tto, -ño, xka, etab.), esanahiz
batzuetan handigarriak, intentsibotasuna adieraztekoak edo gai-
tzesgarriak direnak, adib. ironiaz mintzatuz gero. Egileak usu dara-
biltzan baliabideok ahozko euskararekin, hizketa eta kontaera estilo-
arekin, funtzio deiktikoarekin lotuak dira. Aipagarri da ere xuka tra-
tamendua, haur eta emazteen mintzaira imitatzerakoan darabilena. 

Kazetagilea hotsen eta esanahiaren arteko jokoan jostatzen da
etengabe, perpaus edo plegu berriak elkarri josiz, erritmoak agindu-
ta. Ondoko adibidean ikus dezakegunez, hotsak eta esanahia elkar-
tzen eta metatzen ditu, eta akumulazioa eta umorea ezkontzen. Ohart
joskerak —egitura paralelistikoek, eta jungailuak— daragien errit-
moari eta hotsetik esanahirako aldakuntzei (“xoragarri-ta xori gorri
/ xuri-ta beltx, urdin eta hori hoik”). Hona zer dioen hegaldaka
dabiltzan mekanika eta gizonez jendea espantuka ari omen dela eta:

“Burdin bidetako ala suzko mekanikaz dabiltzan lantegietako
burdinaren ala ikatzaren fornitzeko, zenbat langile ez dire bizi eta
ihauzka, ilunpeka lurmen handirik gabe, gure hantuduraren herta-
razteko, aeroplan, biplan, monoplan, triplanrataplan, direlako tresna
xoragarri-ta xori gorri, xuri-ta beltx, urdin eta hori hoik berak.” (E
1170 “Nork atxik gu?”, 1909, ik. “Gizartea” atalean).

Hitzen hots eta esanahiarekin etengabe jokatzen eta jostatzen bai-
ta, figura erretoriko zenbait usu baliatu zituen, adierazleari dagoz-
kionak. Erritmoan oinarrituak dira: homoteleuton edo bukaerako
hoskidetza, errima edo puntua eta homografia, eta aliterazioa. Hots
jokoetan oinarrituak ordea: paronomasia, antanaklasia, hitz jokoak
(traductio), figura etimologikoa, poliptoton. 

6.5. Joskera da Hiriart-Urrutiren alderdi bereziena. Prosa malgua,
lasterra, askatasun handikoa, dantzaria eta erretorika figuretan opa-
roa du (figura hitzak latinez dantzako eskemak adierazten ditu).
Lafittek zioenez, “zumea bezala bazerabilkan eskuara, gogo bihotzak
eta aldarteak gidari” (1971: hitzaur., 38). Zalutasun hori bereziki
aditzaren erabilerak —higikortasuna, elipsiak, adizki trinkoak— era-
kusten du, baita variatio legeak, bereziki hitzordena ohiko eta ez ohi-
koaren, eta figura simetriko eta asimetrikoen aldizkatzeak eta horrek
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daragien erritmoak. Ezaugarriok haren kazetalan orotakoak badira
ere, bereziki lehen mintzaldietan agertzen dira. 

J. Etxeparek Hiriart-Urrutiren berezitasun batzuk aipatu zizki-
gun. Esaterako, josturaz berdin ziren bi plegu elkarren segidakorik ez
zuela idazten. Halaber batzuetan hondarrera  jaurtikitzen zuela sar-
tu nahi zuen pindarra edo uztarra. Eta noiztenka irakurlea hitz-
andanak ulertu nahian xingilika ibilarazten zuela, “gogoa dilindan,
bainan asmatu nahiarekin ernatua uzten zautzula, irriz”. Izan ere,
franko aldiz hitz garrantzitsuena —subjektua nahiz aditz nagusia,
maiz galdegai funtzioan—, perpaus edo paragrafo bukaerara bidal-
tzen du, “gogoa dilindan” (suspensean) ezartzeko, eta bitarteko per-
pausak luzatzen ditu, aposizioak tartekatuz etab. Egun ordea, itzul-
tzaile eta kazetariek perpaus luzeetan bederen aditza aitzina igortze-
ko joera dute; bai eta esaldi berdintsuak egitekoa, kazetariek
bederen. J. Etxeparek ohartarazi zuen ere “gogomenen jauzte lillura-
garriaz” Hiriart-Urruti nagusi zitzaiola B. Adémari. Orobat “noizten-
ka nahasixe zabilalako ustearekin gelditzen ginen”17. 

Halatsu, Lafittek kazetagilearen jauzi, entrexat eta joskera dan-
tzaria aipatu zuen (“pirouettes”, “cabriole”),  bai eta haren fantasia18

“gogomenen jauzte liluragarri” hori aurreko puntuan aipatu “gogoa
dilindan” ezartzearen osagarria da. Ustekabea (sorpresa) du asmo eta

17 “Ahopaldi nasaiak zituen laketenik; sekula kasik ez biga, datxikola, jostu-
raz berdin. Batzutan bospasei alditaraino hatsa artetan hartuz, eta zu begia zaba-
lik hari beha, ondarrerat aurdikitzen zuela sartu nahi zautzun pindarra; bertze
batzuetan dena mami, eraskitza eraskitzari jarraikaraziz joriki, burua eztiki joa-
ren ariaz, betetzen zautzula eta argitzen;  noiztenka pilota batzu bezala hitz anda-
na bat erainik, xingilika heien artean ibilarazirik, gogoa dilindan, bainan asmatu
nahiarekin ernatua uzten zautzula, irriz” (J. Etxepare: 1915; in P. Charri-
tton:1984: 171-172. Xingilika: fr. ‘à cloche-pied’). 

“Bego haatik, ahopaldiaren itzulika aberats bezain malguaz, hizkuntzaren
nasaiaz, zirtoz, erran zuhur oroitgarriz, gogomenen jauzte lilluragarriaz, alaitasu-
nez eta euskaldun zumoz, bego hazpandar semea nausi. Orainokoan Hiriart-
Urruty dago gure lurreko idazleen errege; (...)” (J. Etxepare: 1925; in P. Charri-
tton: 1984: 231).

18 “Hastiago zituen erdaratik hurbilegi zauden hitz-arrimuak, nahiz huntan
ere ez zen Azkue edo Altube batzu bezain hertsi: eskuara ez zuen preso atxiki
gogo, ez populuak, ez izkiriant zaharrek nehoiz ezagutu lege tinko batzuen gate-
tan. Fantesia poxi bat ba ahal doako Eskualdunari ere eleka ari denean; batean
hitz-erdika, bertzean hitza doblatuz, aditza noiz ken eta noiz ezar, hitz batzuen
lekua hemen behin antola, gero han. Hiriart-Urrutyk zumea bezala bazerabilkan
eskuara, gogo-bihotzak eta aldarteak gidari.” (Lafitte: 1971: 38-39).
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bideak ditu: joskera ohiz kanpokoak, inversioak, hitz-andanaka ira-
kurtzeko perpausak, anakolutoak, hitzordena normalaren transgre-
sioa, hiperbatona, eten puntuen ondorengo txinpart edo ostikoa etab.

Joskera generoei eta dagokien estiloari ere loturik dago. Lehen
mintzaldietan hizlari estiloa ageri da eta diskurtsoa etengabe errepi-
katzen da. Ahopaldi eta joskura nasaiak nagusi dira hor, sinonimia,
antonimia eta amplificatio erretorikoaren bidez. Batzuetan perpaus
luzeak eta laburrak aldizkatzen ditu; laburrak, azalpen luzeskoen
ondoren bere komentarioak eransten dituenean, edo paragrafo buka-
eretan. Kontaeran ordea, estilo eliptiko-lakonikoa darabil usu. Estilo
eliptikoa, berriak laburki kontatzerakoan ere. Lakonikoa, publizita-
tean, kazeta edo almanaka heda eta saldu behar denean, edo agin-
duak ematean; hots, funtzio konatiboa nagusi delarik. 

Ahozko mintzairako joskura eta perpaus moldeak justaposizioa,
anakolutoak etab.— eta idazle landu baten egitura kulto eta estiliza-
tuak aldizkatzen ditu ere, eredu erretorikoen eragina erakutsiz alde
batetik, eta ahozko hizkuntzarena bestetik. Bariazioa darakusa beraz
joskeran; izan ere, joskera-aldaketa bide on bat izan daiteke ideia
bera errepikatzeko, areago mintzaldiak mami gutixko daukalarik.
Baina joskera jauzikaria eta bihurria du batzuetan: aposizio ugari eta
luzeegiak —etena non egin behar den jakitea oso zaila izanik, koma-
rik ez baitu jartzen—, perpaus etendu eta moztuak, hiperbaton…,
irakurtzeko zail samarra gertatzeraino19. 

Hiriart-Urrutiren prosa, bereziki lehen mintzaldietakoa, nasaia
eta erritmikoa da, hitz multzo erritmo eta errimadunez osatua, maiz
2-3 zatiko uhinez. Hitz-multzoka egituratua da —maiz idatzizko hi-
tzordena normalagoaren kontra— eta hitz-multzoka irakurtzekoa,
horren arabera ezartzen baititu puntuazio-markak: puntuazio adie-
razkorra edo erritmoaren araberakoa du, komei dagokienez, erritmo-
etenak puntuen eta puntu eta komen bidez markatuz. Geroztik,
Azkue eta Altuberen eraginez edo,  hitzordena kanonikoari ohartua-
go bide dira idazleak: adib., Barbierrek ustez Hiriart-Urrutirenak
diren zenbait istoriotako hitzordena zuzendu zuen (Supazter xokoan,

19 Altzibar, X. “Erretorika gramatikaren gainetik: Hiriart-Urruti adibidetzat”,
P. Lafitteren sortzearen mendemuga, Euskaltzaindiaren XV. Biltzarra, 2001.eko
irailaren 20-21ean, Baiona. Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko ikerke-
tak XXI. mendearen atarian, Iker 14 (I), Euskaltzaindia, Bilbo, 2003, 81-118.
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1924. Ik. “Istorio” atalean “‘Eskualdun Ona’ zeruan” eta “Manex
guardaren kurutzea” istorioen oharretan esana).

Aditza, perpaus eraikuntzaren giltzarria, higikorra da: aurrera-
tzen du —askotan galdegaia atzeratzeko—, orobat aditz laguntzailea,
edo bestela atzeratzen —“gogoa dilindan” ezartzeko, ezustekoa adie-
razteko etab.—. Aditz laguntzailearen aurreratzeaz bestelako inver-
sioak ere badira: adjetiboarena (“esku-liburu  bat hauta”), zenba-
tzailearena (“jaun handi hek hamarrak itzalean dire”) etab. Higikor-
tasuna adierazten dute ere baino, omen edo oteren destokitzeek, edo
ereren hitzordena askatuak. Inversio eta lekualdatze erretoriko-esti-
listiko zenbait (hiperbatonak, adib.) kazetagilearen estilo kulto eta
are kultistaren erakusgarri dira. Ordea, berri laburren hitzordenak
kazetagilearen ohikoaren kontrasta dirudi. Hain zuzen, “Berrixka”
saileko batzuk gertaeren istorio laburrak dira; beste batzuk,  mundu-
ko berriak, laburki eta doi-doi kontatuak. Horien egile Hiriart-Urru-
ti den edo ez jakitea ez da erraza, horietan informazio estiloak agin-
tzen baitu eta beraz estaltzen ere egilearen eskua. 

Elipsiek ere, bereziki aditz laguntzailearenak, zaluarazten dute
haren prosa. Aditzaren elipsia oso ugari darabil kontaeran, haren ezau-
garri nagusietarik bat izanik. Batzuetan aditz laguntzailearen elipsia
aditz nagusiarenarekin aldizkatzen du, perpaus laburretan, edo aditza
osorik ezabatzen du. Eta gero, aditzaz bestelako kategorien joskera- edo
estilo-elipsiak ere badira. Elipsiok kolokialak dira maiz, jendearen aho-
ko euskarakoak eta ahozko kontaerakoak. Hona pasarte eredugarri bat,
aditz laguntzailearen elipsiarena, “Botoila bat arno” artikulukoa: 

“Ez da, ez, nehon ez dena; bainan herriko arno garbi xorta bat
hola zortzitik behin gure etxean, bazinaki zer besta den! / Hunen
alderat egiten dakot gure gizonari aza-kozina bat ahal bezen ona.
Hortarik orok jan, huntarik hurrupa bedera nik eta haurrek jasta,
gaineratikoa berak edan, ez baitzauku sobera; gopor edo gatelu,
behiak emaiten daukun esnea orok parti; guk solas; haurrek jauzi.”
(“Botoila bat arno”, 1909, ik. “Gizartea” atalean). 

Adizki trinkoei esker ere mintzaldiaren zalutasunak eta trinkota-
sunak asko irabazten duela ohartarazia zuen ja Ithurrik bere grama-
tikan (Ithurri: 118, III)20. Kazetagileak ugari darabiltza, gutien era-

20 Ithurry, Grammaire Basque, dialecte labourdin. Par L’abbé Ithurry, curé de
Sare. Baiona, A. Lamaignère, 1895.

—Baiona, Foltzer, 1920, J. B. Daranatz-en hitzaurrearekin.—Hordago, 1979.
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biliak usuenik; are gramatika horretan ez erabilitzat jotzen direnak,
dema-, dagi-, darasa- errotikakoak (Ithurri:117)20. Hiriart-Urrutik
hedatu egiten du morfologikoki adizki trinkoen erabilera. Aspektu
aldetik zuten balioaz jabetua zen baina, bereziki, adierazkorrak eta
balio estilistikodunak zirelako zerabiltzan bere mintzaldi erretoriko-
ari indar emateko, hots, musikaltasun eta erritmoarekin jokatuz, are
jokoak eginez gozatuz: 

“huntaz bertzerik den, darion, derasan gazeta lohi bat, (…)” (EO
8, 1905-2-24).

Hala ere balio estilistikoen ustiaketan, asmamen eta ausartasune-
an J. Etxepareren heineraino ez zen iritsi 21. 

Figura eta horien efektu erretorikoei dagokienez, Hiriart-Urrutik
sinonimia, antonimia eta errepikapen-figurak maite ditu, baita egitu-
ra-figura simetrikoak: anafora, epifora, paralelismoa, antitesia, kias-
moa. Sinonimia —adjektiboarena barne— oso ugaria du (ik. hizte-
giaz esandakoa):  anplifikazio eta akumulazioaren oinarria da —si-
nonimia eta anplifikazioa baitira haren estiloaren ezaugarri
nabarmenetarikoak—, eta halaber mintzaldia ulertarazteko baliabi-
de nagusia. Mota berezi batzuk aipa genitzake: bukaera berdineko
ditologiak (gor eta gogor) nahiz antzeko esanahia duten hitz bikote
bukaera hoskidetasundunak (ixil eta gurbil), edo guziak oro bezala-
koak. 

Sinonimia errepikapenarekin batera ageri da maiz (“azpiz, azpiz,
gordeka eta izilka”, E 311). Ahozko estiloko errepikapenak ere ez
dira falta (“han ari zen jan eta jan”, E 279). Errepikapenak balio
erretorikoa du, ideiak buruan iltzatzeko nahiz hizlariaren pathos edo
sentimentuak adierazteko. Izenburuko hitzen etengabeko errepikape-
nak —testuan barrena—,  mezua edo ideiak irakurlearen buruan il-
tzatzea bilatzen du. Adib. “Jaun errientak” artikuluan “Jaun errien-
ta”  adierazpidea errepikatzen da 11 aldiz gutienez (ik. “Politika eta
erlijioa” atalean, 1912). Bestalde, errepikapenek —sinonimiak, erre-
dundantziek— kazetagilearen mintzaldia ulergarriagotzen dute. 

21 Ik. Hiriart-Urrutiren adizki trinkoez esana nire “Erretorika gramatikaren
gainetik: Hiriart-Urruti adibidetzat” artikuluan.

22 Ik. Casenave, J., De l’article de presse à l’essai littéraire: Buruchkak (1910)
de Jean Etchepare. Thèse de Doctorat d’Etudes Basques préparée sous la direc-
tion de M. Le professeur J.B. Orpustan. 1997. Université Michel de Montagne-
Bordeaux III, 358-366. or.



79

Errepikapen-figuren artean baditu mota batzuetakoak: hitz-gako-
en errepikatzeak (oro, elgar, nehor); hitz edo esaldi beraren errepi-
katze obsesiboak (adib. ohoin(tza) eta ebatsi, Eliza Katolikoaren
ondasunez ari dela); epanalepsia edo geminatio delakoa —hitz bera
bizpahiru aldiz eta adiera berarekin errepikatzea, erritmoaren eragi-
le baita—; anadiplosia edo kateatzea. Ondoko adibidean anadiplosi
jarraitu edo gradatio 1 + homofonia bidez garatzen du lokuzio eza-
guna: 

“Alta bada urteak ditu, buruz behera goazila, gero eta apalago:
zalditik astora, astotik urdera, urdetik lurrera” (EO 4, 1905-1-27).

Hitzen errepikapena ez ezik, egituren errepikapena ere beste balia-
bide oparoenetariko bat da.  Egitura figura simetrikoei dagokienez,
paralelismoa, kiasmoa eta antitesia oso ugariak dira. Paralelismoa 
—oinarrian anafora eta epiforak dituela— da Hiriart-Urrutiren figu-
ra naroenetariko bat; gradatio 2 edota climax delakoarekin batera
anplifikazioaren eragile da. Anplifikazioa figura zabala da: sinonimia,
izenondoak erreskadan, aipatu gradatio 2 eta beste errepikapen figu-
ra zenbait, deskripzioa etab. ditu bide. Akumulazioa edo giro sortzea
hizkuntzaren osagai anitz pilatuz eraikitzen daki, adib. adjektiboak
eta epitetoak. Enumerazioa ere ugaria du. Halaber polisindeton edo
juntadurako lotura-hitzen errepikapena, aurrekoen lagungarri eta
errimoaren eragile dena. Badaki, hala ere, polisindetona asindetonare-
kin (lotura-hitzik eza) aldizkatzen, aipatu variatio delakoagatik:

“Emazue aipu dela herri batean eliza, bide, zubi; herri guziaren
edo anitzen onetan edo kaltetan loakena, noiz eta non eta nola egin,
ez egin.” (E 1289).

Antitesia —maiz anafora, paralelismo eta kiasmoarekin elkarturik
ageri dena— oso gogokoa du, baliabide pedagogikoa baita gauzak
azaltzeko. Beraz Hiriart-Urrutik errepikapen- eta egitura-figurak
elkarrekin eta zinez usu elkartzen eta metatzen ditu.

Hala ere, egitura-figura simetrikook disimetrikoekin aldizkatzen
ditu: hiperbaton, hipalage, anakoluto, etab. Hiperbatona —hitzorde-
na normalaren aldaketa ez ohikoa, helburu estetikoz eta ez semanti-
koz egina— gogoko du, eta mota guztietakoak: anastrofeak, hiperba-
ton kanonikoa, epifrasia, tmesia. Lehenbizikoak ugariak dira, urriak
ordea azkenak, baina oro kazetari idazlearen joskera jauztekariaren
erakusle. Hona epifrasi —perpaus juntatuen arteko hiperbatona—
delakoaren adibide bat: 
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“ez baikitazke gu ere futxo hemen beti nigarrez ar, eta zinkuri-
naz.” (E 764).

Hona berriz, tmesi delakoaren —hitz elkartu baten erdian beste
osagai bat sartzean datzan hiperbaton mota— beste bat: 

“Iluntzeari buruz jeikirik badoazi handik aitzina; herri
zonbeit(e)rat naski hur eta bildu nahiz gauarentzat.” (hots, hurbildu
nahiz; ik. “Soldadoen berri”, 1914, “Mundu Gerra” atalean). 

Hiperbatonaren antzekoak dira ere eskubitik ezkerrera edo buka-
eratik hasita nahiz alderantziz irakur daitezkeen perpaus estilizatu
eta neurtuak:

“Barthou ministroa Oloronen baizik ez da nausitu zinezko tza-
rrik”. (EO 19, 1906-5-11 “Igandeko bozak”). 

Bereziak ditu hitza eta silaba ustekabean eten puntuen bidez moz-
tuz, “gogomenen jauzte lilluragarri” hura gertatzen denekoak. Hona
“Beribil” artikulukoa: 

“Bi urtez, egunetik has, luma hunek hemen ez du izkribatuko ez
auto, ez oto...are gutiago astomobil; bainan ba beti beribil. Hitzeko
gizon ez bagira, zuek oroitaraz.  Berri heltzalek, behar orduan, guk beza-
la egin balezate, lan bat gutiago guretzat otom...uthur eta asto buztan
mozten artzea. ” (E 1909-4-30, ik. I. Caminoren antologian, 203. or.). 

Adjektiboaren hipalage edo lekualdatzeak ez dira bakanak.
Ondoko adibidean, ziri adjektiboarena:

(Progrès de Biarritz kazetaz) “miarriztar eta hura iduri ziri kaze-
tari franximan hatsa gezurra diotenen arabera” (E 840).

Egitura figuratzat har daiteke ere crasis delakoa, hots eta esa-
nahiaz jokatuz zorrozki sorturiko hitz berria. Adib., Ferry hil ondo-
an, ahokia kurutzerik gabe eraman zutela-eta, dio:

“Abereak bezala bizi; abereak bezala hil, abereak bezala ehortz. /
Hori dute deitzen gero errepublika. Ez da, ez, hori errepublika. Hori
da urdepublika, edo debrupublika; emagun nahi baduzu: Framazon-
publika” (E 304). 

Beraz joskera-egituren errepikapena eta aldaketa bada ere idazle
honen ezaugarri nagusi orokorretarik bat, joskera edo hitzordena
normalaren haustea da, hain zuzen, haren zer berezia, idazlearen
askatasunaren erakusgarri dena bestalde. 

Elipsi figurak ere baliatzen ditu: asindetona ugaria da deskripzio
bizi eta dramatikoetan, halaber kontaeran; urriak dira aferesia eta
apokopea; zeugma ordea, frankotan ageri da: 
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”Halako herri on bat behar dautzuegu hemenxe aipatu, merezi
duena, gisa guziez, etsenplutzat eman dezagun. / Urrun da Eskual-
Herritik, bainan Frantzian. “ (E 1240 “Herri on bat”).

6.6. Kazetari hizkera, idazkera eta estiloa darakusa Hiriart-Urru-
tik. Kazetari hizkera, hizkuntza maila desberdinen erabileran eta,
batez ere, hiztegian. Kazetaritzan ohi bezala, esaera, esamolde eginak
eta maiz berdintsuak darabiltza, bereziki argumentazioan. Esan
dugunez, generoen arabera mintzaira edo estiloak bereizten edo
aldizkatzen ditu: hitzaldi, argudiaketa eta sententzia estiloa, hizketa
eta eztabaida estiloa, kontaera estiloa.

Kazetari idazkeraren ezaugarriak ditu: bizi eta bizitasunez, adie-
razkorki, jostagarritasunez eta argi idazten daki; eta gehienetan nasai
baina maiz labur eta doi-doi ere bai, aldizkatuz. Izenburuen laburta-
sun eta adierazkortasunean garbi erakusten du bere kazetari sena.
Letra tipo desberdinen erabilera adierazkorrak (ik. edizio irizpideen
atalean letra etzanez esaten dena) eta esaldiak erraz irakurtzeko
komen erabilera usuak ere kazetari idazkeraren erakusburu dira.

Irakurleekiko elkar aditzea erakusten du mintzairaren adieraz-
kortasunean, bereziki kazetariaren subjektibitatea —harridura, hase-
rrea, mesfidantza... bereziki eztabaidan ari denean— adierazten
duten hitz, esapide, esakune adierazkor, konnotaziodun —lagunarte-
ko hizkera mailakoak, asko—, eufemistiko, ponderatibo eta abarre-
tan. Aberatsa da oihu-esapide edo hizketa formula finkoetan. Esate-
rako, baieztapen baten egia zin egitekoetan (Berrogoia!, (Eta) fu-
txo!); solaskidearen esanari sinesterik eza adierazten dutenetan (Bo
maitea)!; norbaiten gogoa berotzekoetan (Brabo!); solaskidearen esa-
na gaitzestekoetan (Xo!,Tirrit!, Baduk hoberik!) etab.

Irakurlearekiko elkar aditzea erakusten du ere enuntziazioan eta
elokuzioan: izenordain pertsonalen, alokutiboaren eta datibo etikoa-
ren erabileran. Orobat hizkera batzuen imitazioan (Hazparne, Gara-
zi, Donapaleu) nahiz etsaien edo jendearen edo norbaiten diskurtso-
aren imitazioan. 

Bereziki ironiaren erabileran darakusa irakurlearekiko elkar adi-
tzea. Ironiak berebiziko indarra ematen dio egilearen luma oldarko-
rrari. Maiz testu zati osoak, are artikulu osoak hunkitzen ditu, izen-
buruak barne. Mota nagusienetarik bat beste norbaiten diskurtsoa
edo haren oihartzuna jasotzen duena da, eta etsaia frantsesez mintzo
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denez, frantsesaren erabilera ironikoa ageri da ardura.  Frantsesetiko
euskal mailebuen edo gaztelaniazko esaera eta esapide eginen erabi-
leran, edo diminutibo-atzizkidun hitzetan ere nabari da ironia. 

Beste batzuetan ironia alusioarekin elkartzen du: “Gaineko hura”
maiz erabili ondoan Jainkoaz mintzo dela, “Nor da azkarrena?” arti-
kuluan “Gaineko President “ hura aipatzen du (E 314). Maltzurke-
ria poxi bat badu frankotan Hiriart-Urrutiren ironia insinuazioz bete-
ak. Perifrasi alusibo edo eufemistikoak —gorputzeko parte jakine-
nak, edo sexuarekin eta ofizio jakineko andreekin zerikusia
dutenenak— edo itsusgarriak ez dira eskas.

Ironia irri edo umorezkoa da beste batzuetan eta irri gozoaren era-
kusburu politik badu. Politikaz ateko gaietan, mintzaldiak prediku
morala edukirik ere, solasak eta idazkeraren gozoak irri egitera dara-
ma idazlea. Kazetagileak badaki gauza serioak irri tanto batez goxa-
tzen eta are bere buruaz ere irri egiten.  Izan ere, umorea idazleak ira-
kurleekiko duen jarrera bat da pertsuasio-indar handikoa, konfian-
tza ematen baitio irakurleari, hau haren alde jar dadin. 

Beste askotan ordea, kazetagilea etsaiez trufatzen da edo haien
legeak eta egitateak irriegingarri uzten ditu (ridiculum). Jostetazko
trufak ugariak dira, adib. ministerioen erorikoak edo eskandaluzko
kasuak kontatzerakoan. Ondoko adibidean, hitz- edo adizki-joko eta
errepikapenaz baliatzen da: 

—“...Berteaux deitu deputatu okaztagarri batek erran du (...):
“Izialdi bat behar zitzeiela eman katolikoei, eliza-gizon guziei. 
—Zertako? —Zeren eta zernahi egin omen baitugu, baitute baitu-
zue boz hoitan elizatiar boz emaile guziek. —Zernahi, zernahi...
Bainan zer ote bada dukezue dukegu, dukete hain itsusirik egin?”
(E 784).

Ironia hotz itxurakoa edo sarkasmoa ere ez da eskas, gontzetarik
jalgiarazten duten gauzei hotz eta motz, zorrotz ihardestea ez baita
gutiago eragingarria. Jaun politikari sozialista franximant progresis-
ta batek Euskal Herrian gaindi ibili ondoan esandakoez dio:  

“Hortarik beretik ageri da, zoin giren gibela, Eskual Herrian. /
Beharrik dire munduan jaun argitu zenbeit, oro dazkitenak.” (E 790
“De Musculdy à Saint-Esteben”). 

Kazetariak irakurleekin bat egin nahi duelako jarrera erretori-
koa erakusten du hainbat figuratan. Ugariak dira galdera erretori-
koa eta nahi-adierazpen oihua, hots, baieztapen bat egiten dutenak
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galdera edo oihu itxurapean; biak dira ilokuzio-indardunak. Adib.
hilberrien panegirikoetan eta noiznahi giristinotasuna edo euskal-
duntasuna aipatzean usu ageri dira iraun nahiaren adierazpenak,
aginte adizki trinkoen bidez (dirautela…!, diraukula…!). Antzeko-
ak dira xedez eta formaz lehen mintzaldien bukaerako deprekazio
edo erreguak, egoera latzetakoak eta urrikalmendua sortaraztekoak
(ik. 5.2.). 

Ugaria da communicatio izeneko figura ere, hobeki pertsuaditze-
ko irakurleari aholku eskatze itxurak egiten dituena (Erradazut otoi,
…; Badakizue...?; Zoazi…(+ aginte adizkia); Beharri xilora erraiten
dautzuet). Ez da eskas confessio (Nahi baduzu egia erran deza-
dan,…) ez concessio, kontrarioaren argudioak hein bat onartzen
dituen figura, baina objekzioak jarriz, haiek hobeki deuseztatzeko
asmoz. Figurok tresneria psikologiko-erretorikoaren parte dira,  hiz-
lari edo idazleek entzule edo irakurleak beren alde jartzeko erabiliak,
baita hizlariaren ethos edo sinesgarritasuna sendotzekoak ere. 

Aipatu dugu irakurlearen “gogoa dilindan” ezartzea, eten puntuen
bidez, eta ondoren ustekabeko zerbaitekin (pikoa, irria, ironia…)
bukatzea. Adibidez,  Gobernamenduko etsaiez dio: 

“Ez dute nahi jaun garbi horiek ohointzarik... bertzek egitea.” (E
860).

Aurrekoak bezala, irakurlearen gogoa erne atxikitzeko taktika da.
Eten puntuak, horrelako aldaketa zorrotzak egiteko ez ezik, enunzio-
an tonua eta ahotsa aldatzeko ere baliatzen ditu. 

Dialogismoa edo elkarrizketa, eztabaida bidez argumentatzeko tek-
nika, usu darabil. Edozein irakurlerekin —honi bigarren pertsonan
zuzentzen zaiola kontaeran— edo mintzagai den pertsona batekin. Dia-
logismoa etsaien artekoa da batzuetan,  edo hizlari eta solaskide baten
arteko hizketa simulatua, gidoi bidez. Pertsonifikazioaz ere baliatzen da,
bereziki gaizkiarenaz, deabrua denez gaizkiaren pertsonifikazioa.

Lizentzia da Hiriart-Urrutiren irakurleekiko jarrera eta ezauga-
rrietarik bat. Hots, ahoan bilorik gabe edo irakurleen beharriak
zaurtzeaz gogoetatu gabe “garbiki mintzatzea”. Edo itsuski, noiz
nola. Edo hitz bortitzak erabiltzea, hizkuntza maila edo erregistro
apalagokoren batekoak direlako. Edo gordinki mintzatzea; ez nahita-
ez beti oro zabal-zabala erratea. Correctio izenekoa —esandakoa
zuzendu, zehaztu edo zerbait erantsi nahi deneko prozedura— ugaria
da (Zer diot; Hobeki erran dezadan; Xo!…).
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Mintzaldia indartzeko eta irakurlearen arreta atxikitzeko diren
beste baliabide erretoriko-estilistiko zenbait ere ugari darabiltza.
Anplifikazioarekin lotua da hipotiposia edo deskripzioa, gauzak
aurrean ikusiko balira bezala konta eta beraz hunkitu nahi duen
figura, kroniketan baliatzen duena, kontaketa eta deskripzio
biziak eginez. Kazetaria deskripzio fisikoez baliatzen da zerbait
animikoa adierazteko. Deskripzio errealista gordinak ere baditu,
adib. zango moztearena (ik. “Zango motz”, 1911, “Berri xahartu-
xe eta bazter solas” atalean). Deskripzio topikoak ugariak dira
(adib. “egungo eguneko gazteria herbail, higatu, hits…”), hiper-
bolikoak ere bai, eta etsaien degradazio fisikoa erakusten dutenak
ez dira eskas.  

Alegoria batzuk ere lantzen ditu, adibidez Eskualduna kazetaz
mintzo, nola 20 urtetan hazi edo “gizondu” den erakusteko kuia eta
ezkurrarena darabil, hain zuzen Zaldubiren alegi batetik hartua. 

Atsotitz edo erran zuhurretan ugaria eta aberatsa da. Usu balia-
tzen ditu mintzaldiaren esanahia hedatzeko, aterakizun morala fin-
katzeko eta argudio gisa batez ere; gero, apaingarri gisa ere bai.
Lehen mintzaldietako izenburu asko, hain zuzen, erranak dira, idaz-
learentzat axola handikoak eta indartsuak direlako marka. Herri hiz-
tunen altxor horretaz jabetuta, kazetariak nonahi aipatzen ditu,
baieztapen baten alde egiteko —edo kontra, noiz nola—, edo haien
egia komentatzeko. 

Euskarazkoak ez ezik, beste hizkuntzetakoak ere ugari darabiltza,
batez ere frantsesekoak, baita gaztelerazko franko eta kaskoinerazko
batzuk ere. Hizkuntza horietan diren bezala zuzenki jasoak edo itzu-
liak edo bermoldatuak edo bihurrituak. Erranen aipamen edo
komentarioak egiten ditu, erranen oihartzuna nabari da pasarte
askotan, eta erranetatik adierazpideak sortzen ditu. Honek adieraz-
ten du Hiriart-Urrutik kazetari gisa erabili zituela erranak, jatorriari
begiratu gabe, diskurtsoan baliagarri zituelako eta irakurleek ere guti
edo asko entzunak zituztelako. 

Aipatua dugu bestalde, esaera tankerako adierazpide eta esapide
biribilak, maiz sententzia estilokoak moldatu ohi dituela, adib. dis-
kurtso baten amaieran (epifonema). Ahozko tradizioko ditxo edo zir-
toez ere badaki baliatzen —hau da, bat-bateko erantzun zorrotz erri-
madunez—. Ondoko adibidean, Jaquin juje handi iruzur egilearen
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kasu eskandalugarriaz mintzo delarik, zirtoak erran baten oihartzu-
na dakar: 23

“Hizen bezalako Jaquin! Hi zer putikoa hizen guk lehenago ez
jakin!” (“A! Zer putikoak!”, 1902, ik. “Politika eta erlijioa” atalean). 

Ororen buru, Hiriart-Urrutik estilo berezia sortu zuen. Kazetari-
tzako hizkuntzamoldea —esamolde eginak, hizkuntza kultoa baina
jendearen ahotik hurbilekoa— idazlearen sormen, berritasun sen,
aldakortasun, umore eta graziarekin ezkondu zuen. Forma eta jos-
kura zahar eta berri, noiz liluragarri noiz ustekabeko, maiz fanta-
siazko eta beti apainez ehundu zuen bere hitzaldia. Idazkera aska-
tasuna eta idaztearen josteta gozoa ekarri zituen euskal kazetari-
tzara.

7. EDIZIO HONETAKO ALDAKETAK ETA IRIZPIDEAK 

Edizio modernoa eta egungo irakurleari egokitua egiten saiatu
gara, janzkera ortografiko eta zeinuei dagokienez. Horretan orain
artekoez (Lafitte, Camino) bestelakoa da hein bat. Guk Eskualdunan
Hiriart-Urrutik berak argitaratu testuei aldaketa ortografiko eta
ortotipografiko batzuk egin dizkiegu, hitzen forma ukitu gabe, salbu
euskara batuaren arabera jartzea edo bateratzea komenigarritzat jo
dugunean. Aldaketok gorabehera, egilearen testua fidelki errespetatu
dugula uste dugu. 

Hona ortografia, zeinu eta letra moldeen aldaketen xehetasunak
eta irizpideak. Aipamenak parentesi artean eta laburki egingo ditu-
gu: E eta EO laburdurek Eskualduna eta Eskualdun Ona adierazten
dute eta ondoko zenbakiak agerraldia; hitzaren forma, egileak berak
idatzi eta argitaratua bezala atxiki dugu.

7.1. Letra aldaketak: ch > x; tch > tx;  ph, th, kh > p, t, k; rh, nh
> r,  n (erho ‘hil’ > ero; erhi ‘hatz, behatz, atzamar’ > eri; enhea(tu)
‘nekatu’ > enea) baina alha ‘bazka’. Kontsonante ondoko h-ren pun-

23 Azkueren bilduman ageri den baten oso antzekoa da: “Joakin: i noiz hilko
aizen guk ez jakin” (G-ataún), Azkue, R. M. Euskalerriaren Yakintza, III, Espasa
Calpe, 1969, 43. or. Izan ere jakin eta Joakin erraz uztartzen dira:  “Jakina, Maria
Joakina” (G. Garate, 27.173.  Atsotitzak. Refranes. Proverbia,  Fundación Bilbao
Bizkaia Kutxa Fundazioa, 1998;  7813. atsotitza).
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tu honetan, Iparraldeko tradizioa eta ahoskera alde bat utzi eta eus-
kara batuaren arabera jarri dugu. Bokal arteko -rh-ren ordez kasu
batzuetan -rr-, beste batzuetan -r- ezarri dugu: errautsi, urre, oroitu,
eraztun (hau da, gainera, forma nagusia).

Egileak ñ-z idatzi ohi dituen hitzak ez ditugu aldatu: buru-
muñak, español, griña, ingeñadore, kanpañar, miñuna, ñiñi, oñoñak.
Halaber hark ll-z idatziak: girgilleria, postillon, gillotina, billet, Gui-
llaume, bataillon. Horien arteko zenbait adierazkorrak dira: pollit,
ñiñi.

Hitz hasierako h-dunei dagokienez,  egileak beti edo ia beti h gabe
idatziak euskara batuaren ortografiara ekarri ditugu: hondar, hundar
‘azken’; hondo; hago (maiz aski erabilia, batez ere hizketa-formula
gisa: E 344, 356, 1142); hilabete (batzuetan bederen ilabethe E
1473); hosto (E 356 osto). Euskara batuaren arabera ezarri ditugu
ere, beraz h gabe, egileak h-z idatzitako hitz batzuk: arma, erremen-
ta, errementeria (herrementeria etab. E 667, 1485); errebes; istupa,
arroka. Salbu haixtur (E 1212), hori baita forma nagusia eta euska-
ra batuko aiztur formaren aldaera berezia.

Egileak batzuetan h-z, beste batzuetan gabe idatzi ohi dituen hi-
tzen kasuan ere, Iparraldeko ohitura ustez nagusiaren eta batez ere
euskara batuaren hiztegi batuaren arabera ezarri ditugu. Adib. hun-
kitu, hunkigarri, nahiz egileak batzuetan h gabe idazten dituen
(unkituak E 563, unkigarri E 344, unkituren E 728, unkitzen E 425,
unki E 427) baina ukitu (E 471 ukitzen). Halaber higitu (hala ere
egileak maiz igitu, E 356 etab.); herdoilak (EO 51, 1904 erdoilak).
Ordea, atzeman (egileak E 262 hatzemaiten, 292 hatzemaiteko);
bazoan, banoa (EO 44 1907, baina EO 19 1907 bazohan; E 309
banoha; E 1306 zohalarik); hilarri, hilarriak (egileak hil-harri, hil-
harriak). H gabe ekarri ditugu ere egileak zalantzan darabiltzan for-
ma batzuk: anitz / ainitz (egileak anhitz / hainitz); eian (E 270, E
1453, nahiz EO 29 1907 heian); irrisku, irriskatu (egileak gehiago-
tan h-z idatzia). 

Ortografia eta forma batu ditugu ere ondoko zalantza kasuetan,
egilearen forma nagusiaren eredura: president (EO 7 1906 prezident,
E 1468, RIEV I prezidentak, prezidentari);  kazeta (EO 51 1904
kaseta, kasetalari); garrazia, idazleak gehienetan erabilia. Beste ba-
tzuetan, egungo euskara batuaren arabera: sozialista (egileak gehia-
gotan darabil zozialist etab.: E 572,  1281 zozialist, E 790, EO 40



87

1907, E 1201, E 1274 zozialista, E 1286 zozialistak, E 572 zozia-
lixtek). 

Eskualduna kazetak garai batean erabilitako s,t buruan marradu-
nen ordez x, tt jarri ditugu.

Beste aldaketa batzuk: frantses ortografiako y > i:  dinamita; mb,
mp > nb, np. Ordea r bakarraz gorde dugu: malur, malura (E 1365
3 aldiz).

7.2. Toki- eta herri izenetan —testuko nahiz izenburuetakoetan—,
egilearen forma nagusiak gorde nahi izan ditugu, egungo euskara
batukoekin beti bat ez datozela jakinki; ordea, egungo idazkeraz eka-
rriz, ahalaz: Eskual Herria, Bizkaia, Lapurdi, Nafarroa, Baxenaba-
rre, Xubero(a), Arkangos, Atharratze, Baigorri, Banka, Bardoze, Bes-
koitze, Bidarrai, Donapaleo, Donostia, Ezpeleta, Halsu, Hazparne,
Iholdi, Irisarri, Itsasu, Kanbo, Larrañe, Luhoso, Miarritze, Orzaize,
Ustaritze. Egileak Eskualdunan honela idatzi ohi ditu gehienetan:
Eskual-herria, Bizkaia, Lapurdi, Nafarroa, Baxenabarre, Xubero(a)
(nahiz E 274.ean behintzat HU, D’Abbadie edo beste norbaiten esku-
tik Biskaya, Guipuzkoa, Laphurdi, Navarroa, Basse-Navarre, Zibe-
roa ageri diren); Atharratze / Atarratze, Baïgorry / Baigorry / Baigo-
rri, Banca, Bardoze (inoiz Bardotze, EO 29 1906), Cambo, Donoztia
(eta Donoztiar E 1468), Ezpeleta / Espeleta, Hasparren / Hasparne /
Hazparne, Iholdy,  Irissarry, Itsasu / Itxasu (azken hau ere maiz) /
Itsatsu (behin, EO 49 1907), Larrañe, Larresoro / Larrosoro. 

Beste batzuetan bi edo are hiru formaz ematen ditugu, lekukota-
suna eskaintzearren: Alduda / Aldude (E 1365), Beskoitze / Beskoize,
Bidarrai / Bidarri (E 1365), Donibane / Doniane Garazi, Donibane /
Doniane Lohitzune, Isturitze / Isturize / Izturize (Isturitze da idazle-
ak erabiliena, azken biak behin agertzen dira E 1122.ean), Larreso-
ro / Larrosoro.

Frantziako eta munduko toki izenak ere egungo grafiaz ematen
ditugu: Afrika, Buenos Aires, Habana, Japonia, Kanada, Kopenhage,
Kuba, Madagaskar. Egileak honetara idazten ditu: Buenos-Ayres,
Canada, Cuba, Havana, Copenhague (E 1228), Madagascar. Egun-
go formaz ematen ditugu ere Marseilla, Irlanda (egileak batzuetan
Marseille, Irlande, adib. E 424, E 1463).  

Forma edo ahoskera eta batzuetan are janzkera errespetatu dugu
ordea, beste batzuetan: Angleterra; Alsace (E 1463); Barcelone (E
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338, 530); Beljika, Belgikarekin batera (E 1228 Beljika, E 1453
maiz Beljika, E 1193 beljikano, baina E 1425, 1436 etab. Belgika);
Bostone (EO 461906); Carpathes (E 1450); Danemark (E 1228);
Dardanelles (E 1453), Dardanellesetako (E 1453) eta Dardaneleta-
ko (E 1478); Holandia (E 1228, nahiz E 1193 Hollandia); Luxen-
burg (egileak Luxembourg, E 1425); Marok; Norvejia (E 1193);
Otrixia; Parise; Rusia (E 1266); Suede, azenturik gabe (EO 52 1907
Suède); Suisa (E 248, E 1266); Xina (egileak China).

7.3.  Pertsona izenak ere egungo grafiaz, euskaldunak direla gar-
bi ageri denean bederen.

Anchart (E0 31 1907-8-2) > Anxart (Antxart?); Diharassarry >
Diharasarri; Elissamburu > Elizanburu; Guéraçague (E 1411) >
Gerazage; Héguy > Hegi; Hiriart-Urruty Althéguy > Hiriart-Urruti
Althegi; Inchauspe > Intxauspe; Joanchuto (E 425), Juanchuto (EO
31, 1907-8-2) > Joanxuto, Juanxuto; Laxague > Laxage (E 1160)
(Latsage?); Louis Etcheverry > Luis Etxeberri; Mendiboure > Mendi-
bure; Ybarnégaray (E 1411) > Ibarnegarai.

Beste kasu batzuetan, ordea, zalantzak izan ditugulako, badaez-
pada, ez ditugu aldatu: d’Arcangues, d’Abartiague (baina Abartiaga-
ko jauna); Leremboure (E 425). Are gutiago jatorriz euskaldun ez eta
beti berdin idatzitakoen kasuan: B. Adéma, A. d’Abbadie, Guichen-
né. Bestenaz, Alphonso > Alfonso aldatu dugu. 

Irizpidea eztabaidagarria da, eta aplikazioa kasu batzuetan behar-
bada ez zuzena, baina auzi larri hau zirt-zart erabaki behar izan
dugu eta erabaki beharrekoa da ere noizbait deiturak modu bakar
batera idatzi nahi baditugu. 

7.4. Lotuta ezarri ditugu: ezta, eztugu etab., egileak ohi duenez;
gan, ganik etab., egileak askotan aurreko hitzetik berex idazten
dituenak eta beste batzuetan gidoi batez; aurtendanik, goragodanik,
betidanik (egileak beti danik etab.); noiznahi, zernahi, baina non-
nahi; edozoin (egileak edo zoin). 

Bereiz ezarri ditugu ordea: balin bada, balin balitz etab., nahiz
egileak ia beti lotuta idazten dituen (hala ere balin bada E 830, balin
badira E 1281, balin bazen E 1473), baina balinba ‘agian’ ‘oxala’
eta ezpalinbadugu (E 1435).  

Lotuta ezarri ditugu ondoko hitz elkartu nahiz eratorriak ere, eus-
kara batuko ortografiaren arabera, egileak marraz lotzen dituelarik:
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alde, aldi, bide, gei, keta, ondo, zain bigarren hitza dutenak. Adibi-
dez, iparralde (egileak E 1463, 1465, 1468 iphar aldean); loaldi,
zehaaldi; burdinbide, xahubide; ustegabean, ustegabez (egileak
bereiz, adib. E 1206 uste gabez); deputatugei, emaztegei, sugei; diru-
keta; haitzondo, gaztenaondo; hirizain, atezain. Bereizi ditugu, hala
ere: diruketa, gizonketa ‘X multzoa’, boz-keta ‘boz bila’ (hala egile-
ak), lan-keta ‘lan bila’ (egileak E 1485 lan keta) baina arnoketa,
arnoketari (EO 40 1907); haitzondo baina amerikano-ondo (ameri-
kano-ondo jartzeko EO 28 1907). 

Lotuta berebat sari bigarren hitz dutenak (egunsari, lansari); hil-
berri (adib. X-en hilberria, egileak hil-berri); baita errex izenondoa:
kordokarazerrexa, eskuraerrexa (egileak bereiz, E 798). Halaber
hitz-elkarte finkatuetan buru, itsas lehen hitz dutenak: burubero;
itsasuntzi, itsasbide. Eta gainera: eskugain; eskulan (egileak esku
lan, esku-lan); etxekojaun (egileak etxeko-jaun); etxekoandere (egi-
leak etxeko-andere); ezdeuskeria; gainbehera; gorabehera; lursagar;
sortoki; sugar; gauerdi (egileak gau erdi E 239, gau-erditan E 344). 

Lotuta ezarri ditugu halaber idazleak marraz idatzitako zenbait:
hitzartu (idazleak hitz-hartu); aditzoina + arazi; bizpalau (EO 1907
biz-pa-lau); ezbai (E 1436 ez-baia). Lotuta ere bereiz idazten dituen
beste zenbait: hatsantu(a) (E 1247 hats hantua, E 1256 hats han-
tuak, E 1266 hats-hantua); bizkarrezur, hilkutxa, zoingehiagoka,
etab.; edo ardura marraz idatzitakoak: subazter (supazter ere, E
1182); edo bietara: ezinbertzea, ezinbertzean. Zenbakiak ere lotuta,
euskara batuan ohi bezala, egileak marraz edo bereiz idazten ditue-
nak: hogoita hamar, bortzehun etab.

Marraz ezarri ditugu, egileak bezala: auzo-herri; burdin-hari;
herriko-etxe, hiriko-etxe ‘udal(etxe)’ (E 425 Ezpeleta herriko-etxean,
E 427 Baiona hiriko-etxetik), baina erietxe (egileak eri-etxe E 396);
gero-ta; meza-nausi. Bai eta, euskara batuaren arabera: larru-has,
ur-laster (egileak ur lasterrak E 1365). Orobat errepikapen indarga-
rriak: azken-azkenik (EO 8, 1904).

Marraz uztartzekoak direla iritzi diegu, egileak ohi bezala, parti-
zipio + ta, eta juntagailuaz juntatuak diren perpausei, bigarren per-
pausan kontatua denboraz lehenaren ondotik gertatzen delarik,
koma lekuko: hartu-ta, krak! sartzen dute (E 344); ixildu-ta, berriz
hurbildu zirenean (E 344); ikusi-eta (E 425); Behier uztarria kendu-
eta, …(E 356); egin-eta, gelditu ziren (E 356). Marraz utzi ditugu
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ere aditz laguntzaile laburtuak, egileak gehienetan marraz lotzen
dituenak (E 356 ikus-azu; E 830 erakuts-ak, E 471 irakur-azue, E
835 sinets-azu, E 1436 aitor-azue,  E 822 sinets-azue; E 423 irakur-
azu; E0 11 1906 Suppl. utz-azue; EO 50 1905 ezar-azu, RIEV I
Pitz-azu bi aldiz) nahiz batzuetan bereiz idazten dituen: aitor azu,
idek azue, erakuts ozuete.

Bereiz ezarri ditugu egileak marraz lotuta idatzitakook: buruz
buru (egileak buruz-buru); Ama Birjina (egileak Ama-Birjina); min
hartu (egileak min-hartu, minhartu, minartu: E0 52 1907 minartu
du, E 1223 minhar, E 1485 minhartzeko). Halaber heldu den (urtea)
(egileak lotuta nahiz bereiz, bietara adib. E 280); joan den (baina E
1473 joanden); behin ere (egileak behinere); bat ere ‘bat bakarra ere’
(egileak batere).  

7.5. Letra xehez aldatu ditugu titulu-izenak eta tokian tokiko jen-
deak izendatzekoak, egileak letra larriz idatziak, ohi bezala. Hortaz:
Murde Nicolas d’Arcangues > murde Nicolas d’Arcangues; Baionesak
> baionesak, Aldudarrak > aldudarrak. 

Letra xehez ekarri dugu ere parabisu, egileak larriz idatzia (EO
51, 1904 Parabisu; E 347 lurreko Parabisua). 

7.6. Hitzen forma errespetatu dugu, dagoen-dagoenean utziz: bai-
nan, bezen, orai. Baita bi forma (zenator / zenatur) ageri dituen hi-
tzean ere, egileak lehenbizikoa erabiliago duen arren.

7.7. Egileak erabilitako zeinuei dagokienez, orohar, idazlearen
erabilera errespetatuz aldi berean egungo erabilerara ekarri nahi izan
ditugu. 

Galdera zeinu edo ikurra kendu egin dugu zehar-galderazko per-
pausetan (galdetu edo jakin bezalako aditz nagusien eraginpean).
Beste batzuetan haren ordez harridura zeinua jarri dugu. 

7.8. Eten puntuak, ordea, errespetatu ditugu, kasu askotan: adi-
bidez, egileak pindarra edo azken uztarra perpaus hondarrera  igor-
tzen duenean, haren estiloaren ezaugarrietarik bat baita. Beste ba-
tzuetan ordea, kentzera jo dugu, batez ere erredundantziazkoak
iritzi diegunean. Esaterako, perpaus bukaeran hainbat kasutan:
galdera edo harridura zeinuaren ondoren, edo puntu eta koma
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ondoren eta beste esaldi baten aitzinean edo esaldi laburretan bes-
te gabe.

Hain zuzen, egileak perpaus bukaeran usu jarri ohi ditu eten pun-
tuak eta ohitura hau egun ere badagoke Iparraldeko zenbait idazle-
tan. Nolabaiteko elipsia edo ixilunea adierazten dutela dirudi. Eten
puntuen erabilera hau, egilearena, idazkera tradizio bati lotua dago-
ke, eta duda gabe ahozko hizkuntzaren estiloari; eten puntuek ahos-
keran eten bat egitea agintzen dute eta joskera aldetik perpaus-zatien
arteko loturak ezartzen dituzte, komekin funtzioak banatuz. Edizio
honetan, oraingo erabilerara egokitzen saiatu gara (agian hegoalde-
kora gehiago iparraldekora baino), batzuetan atxikiz, beste batzue-
tan kenduz edo komen bidez ordezkatuz.

7.9. Marra edo gidoi luzeaz baliatu gara elkarrizketan, egun ohi
bezala, solaskide jakin batek bere jarduna hasten duela adierazteko.
Egileak erabili ohi dituen komatxoak kendu ditugu beraz. Solaskide-
en jarduna lerro bereizietan ageri da edizio honetan, puntuaren ondo-
ren, ez jarraian egileak ohi bezala. Orobat lehen mintzaldietako elka-
rrizketa alegiazkoetan. Marra edo gidoi luzea darabilgu egilearen
akotazioak mugatzeko ere. Bai eta egileak gai baten inguruan bi par-
teren arteko eztabaida laburra jasotzen duenean. 

Ordea, benetako elkarrizketa ez baina egileak bere buruari egin
eta erantzundako galderetan marra luzeak kendu ditugu askotan;
beste batzuetan gorde, luzera eta egokitasunaren arabera, hurrengo
lerrora pasatuz.

7.10. Letra etzan, larri eta kakotx artekoen erabilera aski kon-
plexua da. Letrakera etzanaz zinez usu baliatzen da egilea iritzi
artikuluetan arrazoi jakin batzuengatik. Alde batetik, irakurlearen
begia jotzeko eta gidatzeko, norbait edo zerbait garrantzitsuri ohar-
tarazteko: adibidez,  leku eta pertsona izen, etsai nahiz aldekoen
aipamen, eta orohar fokatu edo enfasia eman nahi dien hitz edo
ideien kasuan. Baita hitz edo hitz-andana bat perpaus barnean
indartzeko edo ohartarazteko. Kasu honetan letrakera etzanak
laguntzen duke jarduna hobeki ulertzen eta irakurtzen. Egileak ere
nahiko zukeen, agian, irakurleak letra etzanezko hitz edo hitz
andanok indar berezi batez ahoska zitzan. Izan ere, Hiriart-Urruti-
ren lehen mintzaldiak prediku erretorikoak baitira, kazetaritza
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doktrinario eta didaskalikoari dagozkionak gainera, eta ahozko
mintzairaren eragin handikoak bestalde. Hitz markatuak dira letra-
kera etzanezko horiek, idazlearen iritzia salatzen dutenak: kalifika-
tiboak, frantses edo frantsesetikako hitz berezi edo adierazpideak
(hain zuzen arrotzak eta euskara garbikoak ez direla ohartarazteko,
nahiz eta euskaldunen ahotan arruntak izango ziren). Edo bestela
zehar-esan edo aipamenak edo hitz-jokoak (ironiazkoak eta irakur-
learekiko elkar aditzezkoak maiz).

Hala ere egun liburu gisa agertarazten ditugun kazetalanon ira-
kurketa, egungo irakurlearen ohiturei begira, pisu eta astun gertatu-
ko litzateke egilearen kurtsiba guztiak errespetatuko bagenitu, haren
iritzi artikuluetako hitz eta esaldi ugari kurtsibaz josita ageri baitira.
Beraz kendu ditugu kasu askotan. Adibidez, leku eta pertsona izen
garrantzitsu eta etsaien (framazon, gorri) eta xurien autoritateen
aipamenetan, beharrezkoak ez direlako kasu horietan nahiz eta egi-
leak ohitura hori izan.

Kendu ditugu ere gure ustez erredundantzia hutsezkoak eta bate-
re beharrezkoak ez direnean. Adib. ohartarazi nahi den zatia beste
marka batzuek —bi puntuek, eten puntuek perpaus bukaeran
etab.— lagundua denean. 

Egileak letrakera etzanaz azpimarratutako hitzen artean, eta
batera, letra larrizkoak ere ageri dira batzuetan Eskualdunako tes-
tuan, eta hauek ere letra arrunt bihurtzera jo dugu. Baina batzuetan
egileak letra larri arruntez nabarmendua, guk letra etzanaz nabar-
mendu nahi eta aldatu dugu.

Egileak letra etzanez markatutakoak gorde ditugu ordea, kasu
batzuetan. Lehenik, gure ustez egileak hitz edo hitz andana bat per-
pausean bereziki indartu edo ohartarazi nahi izan duelarik esanahiz
eta ahoskeraz (galdegai, sasigaldegai edo mintzagai izan daitekee-
na). Izan ere egileak hitzen hots eta esanahiarekin jokatzen baitu.
Horietako franko kalifikatiboak eta konnotazio subjektibodun hi-
tzak dira.

Gero, gorde ditugu ere, zenbaitetan, aipamen metalinguistiko eta
izendatze-hitzetan, gehienetan frantses edo arrotz hizkuntzetakoak,
bereziki markatuak direnean hizkuntz kodeari dagokionez. Adib.
greba, prozeberbal etab. Halaber, aipamen ironiko edo besteren
diskurtsoa ironiaz jasotzen edo bestela hari erantzute egiten duen
kasuetan.
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Bestenaz, letrakera etzana gorde dugu sail edo atalen (gazt. sec-
ción, fr. rubrique) izenak aipatzerakoan: Eskual Herria, Zer eta Zer,
Han-Hemenka, Berriak egunka… Bai eta, noski, kazeten izenak:
Eskualduna, Réveil Basque…

7.11. Kakotx arteko hitzak ere ugariak dira, letra etzanez edo ez,
idazleak norbaiten esanak edo aipuak jasotzen dituelarik, edo baita,
letra etzanaz batera, izendatze-hitz berezi frantsesetikakoak (batzue-
tan erran, deitu eta halatsuko aditzek edo delako / direlako bezala-
koen laguntzarekin). Egungo irakurketa ohiturei begira, ohartarazi
nahi diren hitzak kakotx artean eta gainera letra etzanarekin batera
nabarmendu nahi izatea ez baita egoki, elkarrengandik nolabait
bereizi nahi izan ditugu. Hortaz, kakotx arteko hitzak dira: edo nor-
baiten aipuak —batez ere hitzez-hitzkoak, esaldi oso nahiz zati labu-
rrago—, edo izendatze-hitz berezi eta neutroak, nahiz Hiriart-Urru-
tiren iritzi artikuluetan esanahi neutroko hitzik nekez dagokeen.
Ordea, arrotz hitz markatu, ironiazko aipamen edo nolabaiteko enfa-
sidun hitzetarako letra etzana gordetzera jo dugu.

Kendu ditugu, noski, egileak elkarrizketa hasiera adierazteko
darabiltzan komatxoak, horretarako marra luzea baliatzen baitugu. 

7.12. Kendu ditugu ere artikulu luzexketan atalak elkarrengandik
bereizteko diren zeinuak (*** bezalakoak) eta beraz hutsarte gabe
eta segidan eman dugu artikulu osoa.
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I.1. BOZ, LEGE, ETSAI edo POLITIKA ETA ERLIJIOA
Lehen mintzaldi, iritzi-artikulu, propaganda

Lehen atal honetan politika zuzen-zuzenean ukitzen duten gaiak
kokatu ditugu: hauteskunde, lege, etsai, politika nahiz erlijio katoli-
koa inarrosi zuten gertaerak, Eskualdunaren kanpainak eta jokabi-
dea, emakumezkoen eskubideak, heriotze zigorra etab. Bereiz utzi
ditugu gizartea eta ekonomia zuzen-zuzenean ukitzen dituzten gaiak
(II. atala) eta euskarari buruzkoak (III. atala).

Atal honetan batez ere iritzi-artikuluak biltzen ditugu; ez ordea,
horiek bakarrik. Lehen mintzaldia delakoa kazetaren lehen tokian
agertarazi artikulua da. Toki hori gehienetan iritzi artikulu nagusia-
ri gordea da (ez beti, ordea; adib. “Jaun apezpikua bi apezekin tri-
bunalian”, E 1160-7-2, kronika bat da). Hemen kokatzen ditugu
bozetako propaganda artikulu zenbait ere.

1892

Gorrien xedeak
(E 280, 1892-6-3)

Hamabortz urte baditu gorriak Frantzian nausi ditugula. Gorriez
mintzatzean ez gira mintzo baitezpada Errepublikaz. Ezen gorri orde
izan dezakegu, nahi badugu, Errepublika xuri. Eta izaitez, hiruetan
hogoita hamarreko gerla izigarri haren ondotik bortz urtez
Errepublika xuria ukan dugu. 

Halako Errepublika luke ere Aita Sainduak ikusi nahi Frantzian,
gure elgarrekilako bakearengatik. Nahi luke, Errepublikan girenaz
geroz, ar gitezen gure ahal guziez, gobernamendu hunen ezartzera
xurien eskuetan; erran nahi baita gizon zuhur, zuzen eta zinez erli-
sionearen aldeko direnen eskuetan. 

Xede horri buruz deus onik ez baitezakegu ordean iguriki oraiko
buruzagienganik! Guk bakea eskain, bakea galda; galda erlisionea-
ren errespetua eta libertatea; eta heiek beti gerla. Gerla giristino lege-
ari; gerla katiximari eta haren irakasleri.

Beti gerla; eta beti gero-ta barnago. Erran nahi baita gorriak beti
gorri…ago!
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Hori egia dela sinesten ez duenak ikus dezala hemen nolakoak
diren gorrien xedeak. Ezen, eginak egin, badute oraino bertzerik
gogoan. Errana da debrua ez dela behin ere lokartzen, gu bezala.
Gauza bera erran ditake gorriez. Bertze alde elgarren ahaide hurbilak
dire; ez baita geroztik estonatzeko, hoin ongi elgar aditzen badute ere.

Huna beraz zertaz den aipu, egun hautan, gorrien artean. Berak
dire mintzo, eta ez gu oraikoan.

Behinik behin, azken hamabortz urte hautan egin lege tzar guziak
nahi dituzte oso-osoa begiratu, hala nola, eskolak Jinkorik gabe,
burasoek eta heien izenean herrietako buruzagiek  nahi izan, ala ez.
Eta orobat oso begira eta ahal bada oraino garratzago egin  erlisio-
nearen kontra eginak diren bertze lege nahasi tzar guziak.

Apez guzien paga guziak ken; apez ala fraide, ala serora, elizetan,
eskoletan, ospitaletan direneri ez eman gehiago ardit bat goberna-
menduko dirutik. Zertako hori? Adi zazu ongi: Zeren eta goberna-
mendua behar baita izan laiko. Ez eni galda zer erran nahi den hitz
hori: laiko. Ez badakizu zer den oraiko modan laiko izatea, adizu
segida.

Gobernamendua laiko izateko, ez da aski erlisioneko ministroeri
paga guziaren kentzea. Behar dire oraino kendu kurutzea eta bertze
erlisioneko seinale guziak, bai tribunaletarik, bai bide bazterretarik:
oro kendu. Ez eskoletan, ez armadetan, ez ospitaletan, ez eta ere
gobernamenduko untzietan ez da behar gehiago deus, bainan deus,
erlisionearen itxura ere dukenik.

Ez du behar gobernamenduak gure elizez bertze artarik hartu bai-
zik ere eliza horien gozamena enkantean emaiteko. Giristino, protes-
tant ala judu, nork ere emanen baitu diru gehienik, eta heientzat idek
elizak. Bertzeak daudezila kanpo, ixil-ixila!

Hitz batez, eskoletarik bezala, orotarik, emeki-emeki, urrun erli-
sionea, urrun Jinkoaren izena bera.

Emeki…emeki: noiz haste? — Galde zozoa! Ez duzu bada ikusten
aspaldi hasiak girela? Orai artinokoak, etsaiak berak dioenez, deus ez
dire, hastapen bat baizik. Ez ditazke alabainan oro betan egin. Ai,
ahal balitz! Bainan ez: goazin otoi emeki, emeki. Beti aintzina. 

Aurten ez dugu behar jendea sobera asaldatu. Ezen hor ditugu
deputatuen elekzioneak hurbiltzen ari. Bizkitartean  ez baigaudezke
osoki alfer urte oso bat, aurten eginen dugu lege ttipiño hau bakarrik:
hogoita hamar apezpiku gutiago izendatuko ditugu. Erran gabe doa
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ez ditugula berehala bizi direnak hilen; bainan bere baitarik hiltzen
direnean, utziko ditugu hil arau heien tokiak hutsik, ordainik izen-
datu gabe. Geroxago, geroxago kenduko ditugu hundarrak.

Ken ditzotegun arte huntan orori beren bi besoak, erran nahi baita
beren bikario jeneralak. Aurtendanik utz ditzagun pagarik gabe
Frantziako bikario jeneral guziak, apezpikuen laguntzaile lehenak,
errexkiago garaitzeko gero apezpikuak berak eta heien azpiko
guziak. Horra heldu den urte huntako lana.

Gerokoak gero.
Horrela mintzo dire gorriak elgarrekin, ez bakarrik ahapeka, bai-

nan goraki, hanxet Parisen. Horra, bai, horra nolakoak diren zenatur
ala deputatu, ala ministro gorri guzien egiazko xedeak, berek aitor-
tzen dituztenak.

Jendea bet-betan sobera kexaraz beldurrez gorderik dauzkaten
xede tzarrak bertze alde.

Ez bagine giren bezen hotz, beldurti, uzkur eta zozo Frantzian, zer
mustupilakoa behar luketen hartu gorri beltz, barne ustel horiek orok
beren ele zuri eta egitate higuingarriekin, heldu den urteko deputa-
tuen bozetan!

Behin ere baino azkarkiago erraten diotegu gure adiskide guzieri,
ez ditezela lotsa, ez beldur izan, beren eginbidearen xuxen betetzeko,
tenora heldu denean. Bertzetan ere zerbeit ariko dira Jainkoaren
aldekoak. Zernahi gerta, gu eskualdunak, gauden beti erne eta azkar
gure erlisionean. Ez zauku urrikituko orai arte bezala, beti eskualde
hori atxikitzen badugu.

Hogoi miliun 
(E 291, 1892-12-23)

Ez da Frantzia guzian bertze solasik gehiago, Panamako ohoinez
baizik. Gazeta guziak, xuri ala gorri, auzi itsusi hortaz mintzo dire.
Egun guziez heldu zauzkigu xehetasun berriak: judu ohoin batek bere
burua hil duela; bertze bat Frantziatik kanpo ihesi joan dela; minis-
troak ohoineri ez jazarri nahiz kargutik atera direla…

Gero berriz hek berak sartu direla, paperak berriturik. Bo maitea!
Ondoko astean berriz ministro zahar-berrituetarik bati galtzipur-

dia zilatu zaiola, eta zilo hartarik erori, zer nahuzu?…ohartu gabe
ixuri Panamako urre ebatsietarik ez dakit zonbat, burrustan…



102

Gero berriz elgar hitzarturik auzi hori itotzera deramatela, erranez
ohoin guziak agertzekotz, akabo dela Errepublika…

Gero berriz ez dela ez Errepublikarik ez bertzerik; egiak bere
bidea egin beharko duela; berantegi dela haroaren ixilarazteko.

Gorriak berak elgarren artean makur. 
—Arri manddoa! 
—Ixo! Goazin emeki. Arri aintzina!
Batzu gibelerat uko dagotzi. Bertzek aldiz iduri dute lau hatzeta-

rik su dariotela. Norat goazi? Zer behar dugu ikusi? Egun guziez
gero-ta haro handiago.

Zer da berririk? Zer da orai arte ez ginakien itsuskeriarik? 
—Zer den? Zer den… Ez dakizu ongi: Hogoi miliun ebatsi dauz-

kute Panamako ur-bidearen egiteko bildua zen dirutik. Hogoi
miliun! Deputatu eta zenator batzuek elgarren artean ebatsi dituzte
hamar miliun, bertze hamar gazeta-egile batzueri eman diozkate,
zoin gehiago espantu egiteko Panamako lan horren alde. 

—Zer da gero? Aspaldiko errana da: batetako dena bertzeko ere
badela. Aspaldi erraten ginuen erlijione izpirik ez duten gizonek kon-
fidantza guti merezi zuketela. Ez dira Frantziako buraso eta boz-
emaile giristinoak horrela samurtu “jaun handi” horiek hamar hama-
bortz urte huntan egin dauzkuten tzarkeriak ikusiz.

Orai zarete igatzartzen, moltsa hunkitu dautzuetenean? Berantxe
da, ohoin guzien atzemaiteko, eta bereziki galdu diruen gibelerat
itzularazteko.

Noizbait bederen sinets ordean, erlijionerik gabeko gizonenganik
ez dela behar deus onik iguriki!

Hogoi miliun! Handi zauku soma hori. Bizkitartean hori deus ez
da bertze ebatsi dituzketenen aldean. Hogoi miliun horiek agerikoak
dire. Bertze zenbat ez da oraino gorderik? Zenbat ohointza ez dute
egiten ahal, gobernamenduko dirua, zergetarik bildu diru guzia
eskuetan dutenek?

Gorriak, erran nahi baita juduak eta framazonak Frantziaz jabetuz
geroz, Frantziako zorra urte guziez beti handituz joan da. Urte guziez
zortzi ehun miliunez emendatuz, azkenean hogoita hamahiru miliarre-
tara heldua da. Zer dire zor izigarri horren aldean hogoi miliun? 

—Deus ez; tu bat baino gutiago. Gure departamenduak berak
galdu du, eta Panaman soma hortaz hurbil doblea: hogoita heme-
zortzi miliun!
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Halere aski zozoak gira holako gizonen eskuetan uzteko goberna-
mendua. Ditugun hundarrak ebasten badauzkute, gure falta izanen
da.

1893

Hargin-beltzak 
(E 300, 1893-2-24)
Framazonen nazioarteko harreman eta haien jokaera maltzurraz.

Ez dakit non entzuna edo irakurtua dudan lehen aldikotz hargin-
beltz izen hori. Uste dut xuberotar almanaka batean ikusia dudala,
eta biziki xuxen emana iduritu zitzautan.

Baditeke izen hori Xuberon ezagutua den gutartean baino hobeki.
Dena den, beti norbeitek ongi atzemana da, eta ongi litake orotan har
dezan izen horrek.

Guk, Lapurdiko aldean, orai arte, framazonak erraten diotegu
hargin-beltz direlako horier. Franc-maçon erran nahi da frantsesez:
egiazko hargin, edo hargin zuzen, hargin leial. 

Nik ez dakit nondik ateratua duten francmaçon izen hori. Nik
dakidana da, makur eman zaiotela, edo hobeki errateko, ebatsia
dutela…

Berak gezurti diren bezala, gezurrezkoa dute beren deitorea ere.
Ezen framazonak (franc-maçons) ez dire ez maçons, ez eta oraino are
gutiago…francs; erran nahi baita eskuaraz, ez direla, ez hargin, ez
leial.

Hobeki doakote izen edo izengoititzat: hargin-beltzak; eta oraino
hobekiago loakokete debru-beltz izena. Aski beltzak dire, eta ber-
tzalde debru eginak dire. Ez du debruak bere lan tzarretako horiek
baino lagun hoberik.

Harek bezala, ez dute gogoan tzarkeriarik baizik. Hura bezala
badabiltza orotan, gezurra eta maltzurkeria dariotela; tokian tokiko
arabera eginez eta mintzatuz: han hanxet, goraki eta agerian egiten
diotelarik erlijioneari gerla; hemen aldiz gordeka, azpiz, lurpeko mar-
mutza beltz batzuek bezala.

Hain ongi badakite beren jokoaren gordetzen, gordetzea hobe
dutela iduri zaioten herrietan. Hala nola, Eskual Herrian nork eza-
gutzen du hargin-beltz edo framazonik? Non dire ageri? Nehon
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ez…ageri. Ez dute iduri badirela; eta bizkitartean gutienik agertzen
diren tokian baditazke, eta badire. Ez litazke bertzenaz erlijionearen
etsai ezagutuekin diren bezen barna. Ez lukete lege tzarren alde eta
lege tzar heien alde, duten janiza gaixtoa, ez balire zenbeit bederen
egiazki framazoneria eta hargin-beltzeria hortan sartuak.

Ez eni erran hok oro aireko solas batzu direla. Ez, egia da badela
bilkura tzar bat, aspaldiko urtetan ari dena gordeka, azpiz, izilka,
erlijioneari lur hunen gainean indar guziak kendu, erro guziak moztu
nahiz.

Egia da badela bilkura bat Elizako buruzagi guziek eta Aita
Sainduak berak behin baino gehiagotan gaitzetsi eta arbuiatu izan
dutena. Hura da framazon edo hargin-beltzen bilkura, Europa
guzian adarkatua, hemen hargin, Italian ikazkin (carbonari), bertze
herrialdetan bertze edozoin izenekin; orotan xede tzar berekin. Deus
ez du deitoreak erran nahi.

Halakoak ditugu zorigaitzez Frantzian nausi. Gu heien azpiko;
heiek gaduzkate gu fededunak zangopean, lehertuak.

Ahur bat baizik ez dire gure aldean. Nondik heldu zaiote duten
indarra? Ahalgerekin aitortu behar dugu: gure ahuleziatik, zeren bai-
gira gu herabe eta uzkur, etsaiari ihardokitzeko. Eta gero erran behar
da: indar handia ematen diote oraino hargin-beltzei, beren maltzur-
keriatik.

Zakurrak dire. Asmu gaitza dute. Badakite nori nola mintza; zer
erran, zer gorde, zer hitzeman, lausenguz edo larderiaz gu bezalako-
aren biltzeko. Gutienik uste dukegunean ari dire hek gehienik bere
lanari lurpez. Behin ere ez daude lo, ez eta geldi.

—Zer egin? 
—Erranen darotzut. Egon gu gure eremuetan erne. Ahal dugun

guziez, jazar hargin-beltzeri, ba eta heien eskualdea daukaten mutur
gorri, ele zuri eta barne beltz guzieri. Ez da bertze biderik, nahi badu-
gu guretzat eta gure ondokoentzat erlijionea begiratu.

Bat gutiago 
(E 304, 1893-3-24) 

Jules Ferry (1832-1893) irakaskuntzako ministro izan zen bi
aldiz (1879, 1882). 1880ko lege batek frera eta serora eskolemaile-
ak eskoletatik kanpo ezarri zituen. 
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Iduri du egiazki Jainkoa dabilala.
Egun hamabortz erraten ginuen, ez dagola behin ere lo Gaineko

hura; behin ere ez dituela harek ahanzten bere aldekoak, ez eta bere
etsaiak. Erraten ginuen etorriko zela guzientzat haren orena; mentu-
raz guk uste baino lasterrago sarraraziko ziozkatela Harek gaixtagin
buruzagi, judu, framazon eta pagano diren bezalako horier beren
irriak eta trufak.

Egun zortzi berriz aipatu izan dugu nola eta nola leher egin duen
Panamako zauri izigarriak; nola erdiz erdi atzemanak izan diren
ohoinak eta heien aldekoak gezur eta nahaskeriarik itsusienen
erdian. 

Xehetasun guziak orduan ezin emanez, egungo utzi gintuen zen-
beit emaiteko. Eta huna non heldu zarokun Parisetik berri bat oro
baino handiagoa.

Ba, egiazki Jainkoa dabila!
Ferry, zenatorren president berria, hil izan da bet-betan, iragan

ortziralean duela xuxen zortzi egun.
Bihotzeko min izigarri batek ereman du, zenbeit orenik barnean.

Oro harritu dire, berri hori entzutearekin.
Uste zuten alabainan orok, behingo gizon bazela Ferry. Barne

azkarra zuen…iduriz. Gizon gordina zen oraino. Hiruetan hogoita
bat urte omen zituen. Eta horra non den hila!

Erran dugu hemen berean berrikitan zer gizon zen bertzenaz
Ferry hori.

Egun ere badugu xedea xehekiago aipatzeko harek egin lan tza-
rretarik zenbeit. Alta ez da, ez eder, ez laket, gizon bat etsai izanik
ere, hil orduko berehala hartaz gaizki mintzatzea. Bainan zer egin
dezakegu, baizik ere Frantzia guzia egun  hautan, eskualde bat edo
bertze, mintzarazten duen gizon hortaz guk ere dakiguna egia den
bezala erran? Hanbat gaixtoago harentzat, baldin ez badugu deus
onik hartaz aipatzeko!

Kalte handiak egin darozkigu; bainan beretzat du ingoitik zori-
gaitz handiena, hoinbertze tzarkeriaz hobendun Jainkoaren aitzinean
agertu denaz geroz.

Hila hil, guk ez diogu egia baizik zor. Eta egia erratekotz, behar
dugu erran hura bizi zelarik behin ere gorde ez duguna. Huna bi hi-
tzez egia.
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Azken hamabortz urte hautan Frantzian eginak izan diren lege
tzar guzien, eta bereziki eskoletarik erlijionea kendu duen lege
higuingarri horren egile nausia izan da Ferry. 

Duela sei, zazpi urte, eskoletako lege hori ezarri zutenean, bere
burua gehienik, itsuskienik agertu zuena zen Ferry.

Ferry zen orduan ministroen buruzagi. Hura zuten framazon edo
harginbeltz direlako gizon tzar horiek orok beren aitzineko.

Egia da berek ere ez zutela bizkitartean hanbat maite, zeren eta
oroentzat idorra baitzen, bere buruaz itsutuki hartua, eta oroz gaine-
tik, ohore gose errabiatua, orotan  bera nausi beharra.

Tonkineko gerla denbora hartan galdu zuen bere burua. Itsuskeria
batzu egin zituen orduan, eta gezurtto batzu ere erran, gure soldado
gaizoeri han eginarazi huts batzu ezeztatu nahiz.

Bi hitzetan atzemana izan zen; eta orok begietan hartu zuten, gorri
ala xuri, guziek, salbu bere iduriko soraio bakar zenbeitek. Arbuiatu
zuten, iduriz betikotz, guziek. 

Kendu ziozkaten esku guziak; eta gorri-gorrienak hain ziren
orduan asaldatuak, non erranen baitzinuen puskatu behar zutela.

Geroztik hunat erdi itzalean egon da. Bainan maltzurkeriaz zagon,
bere tenorearen begira. Tenore hura bere ustez etorri zaionean, ikusi
dituenean bere adixkide ohiak Panamako saltsa beltz hortan igeri,
berriz altxatu du burua. 

Zer  egin dute bertzek? Ikusirik oro galduak direla edo bederen
higatuxeak, oroitu dire beren buruzagi ohiaz.  Elgarrekin hitzar-
tu dute, nehork ateratzekotz Panamako ohoin zilo hartarik Fe-
rryk dituela aterako. Ahantzi dituzte lehengo makur eta herra
guziak.

Hor ezarri dute Ferry zenatorren buruzagi, geroxeago ezarriko
zutela ministro eta nork daki? beharrez oraino zerbeit gehiago. Ferry
eta Ferry, ez zen hartaz baizik aipu jadanik hiru aste huntan
Frantzian.

Hari zauden gorri guziak begiak eta ahoak zabaldurik.
Krask! Horra non ximixta bezala hedatzen den berria: 
—Ferry hil da!
—Ferry hil?
—Ba, Ferry hil. Hil da Ferry. Ferryk ez du gehiago nehori bidega-

berik eginen.
Berri hori entzutearekin, gizontto batek erraten zuen egun hautan:
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—Egin bezate nahi dutena.  Bil bedite Jainkoaren kontra nahi
badute mila edo ehun mila. Horiek oro baino azkarrago izanen da
azkenean Jainkoa bera.

—Egia handia.
Trufa bedite, trufa Jainkoaz. Nornahi eta zenbat-nahi izan diten,

ez dire aski izanen. Behinik behin, horra bat gutiago…

Mintza garbiki
(E 311, 1893-5-11)

Egun hamabortz, hemen berean, erran izan dugu framazonak,
aspaldiko urtetan azpiz, azpiz, gordeka eta izilka gure erlijioneari
gerla egin ondoan, azkenean beren buruen agerian ezagutarazten ari
direla. Ordu zen!

Erran dugu ere framazon higuingarri heien alde agerian eta
azkarki mintzatzen hasia ginuela Réveil Basque, Berdoly
Uhartekoaren gazeta gorria.

Egia zen, eta ez ditu ukatzen gazeta horrek bere solasak. Ez eiki!
Bere hitzean dago, diolarik: framazonak gu bezen edo gehiago

zuzenak direla; ez dutela xede gaixtorik erlijioneari buruz; heien xede
bakarra dela: elgarren laguntzea. Hori gezurra!

Dio Réveil Basque framazontiar gazeta ahalkegabeak, guk hemen
framazonez aipatu ditugun guziak gezurrak direla.

Gezurra zuk diozu, ziren bezalako nahasi tzarra! Baduzu kopeta
guri errateko framazonak ez direla erlijionearen etsaiak!

Beraz badakizu zuk Elizako buruzagiek baino hobeki,  Aita
Sainduak eta gure jaun apezpikuak baino hobeki, nor diren, eta nor
ez, erlijionearen etsai?

Beraz ez dakite,  zure arabera, ez girixtino argituek, ez apezpi-
kuek, ez eta Aita Sainduak ere, ez dakite zer derasaten, framazonez
mintzo direnean? Itsura mintzo ote dire, zure ustez? Ala gezurti batzu
ote dire oro?

Ez duzu hor harat-hunatik: edo Aita saindua, edo zu, amigo,  nor
ere baitzira Réveil Basque hortan eskuaraz (eskuaraz oraino!) fra-
mazonen alde mintzo zirena; edo zu, edo Aita Saindua, bat edo ber-
tzea gezurrez mintzo zarete. Hauta hor.

Aitortu behar duzu gezur bat ederra erran duzula, erranez ez dio-
tela framazonek erlijioneari bidegaberik egin nahi.
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Edo bertzenaz mintza garbiki. Hots, zoazi, hasian hasi, solasaren
bururaino. Errazu behin goraki: Aita Saindua dela gezurti bat, eta ez
zu. Hauta eta mintza.

Bainan ez; nahiagoko duzu zure irakurtzalei astokeria  zerbeit
erran: “Eskualduna hau; Eskualduna hura.”. Eskualduna duzunaz
geroz, baitezpada begietan, goazin ikus ea zer ihardetsiko diozun
galde huni: egia dea framazonak Aita Sainduaren eta Elizako buru-
zagien ahoz, azkenik berri-berritan oraino gure jaun apezpikuaren
ahoz kondenatuak direla? Bai ala ez? Mintza garbiki.

Egia dea, gure apezpikuaren, Aita Sainduaen eta bertze Elizako
buruzagi guzien arabera, framazonen biltzarreak biltzarre galgarri
batzu direla? Bai ala ez? Mintza garbiki.

Gero jostatuko gira, nahi duzun bezenbat, Réveil Basque; bai-
nan ez otoi kukulauka. Ez da gure adina haur josteta hortan ar-
tzekoa. Framazoneri laket zaiote gordeka ibiltzea; zuri ere ba hole-
tan. Ote zinuke aitortzen duzun baino ahaidetasun gehiago, fra-
mazonekin?

Framazona balin bazira, ager-azu zure burua; errazu egia; hala
ziren ala ez. Mintza garbiki, eta eginen dugu solas.

Morroxko
(Supplément à l’Eskualduna du 1893-8-11, E 324)
‘Eskualduna’ sinatua Hiriart-Urrutik idatzia dateke, ustez. Deputatu sartzeko
bozaldi honetan Orzaizeko erretorak, Diharasarrik galdu eta St. Martin Harriage
Morroxkok irabazi zuen.

Diote zenbeitek Morroxko ere erlijionearen alde dela. Hori gezurra
da.

Aditzen duzu, Hazparneko jaun mera, aditzen duzu ongi hau:
gezurra da zu oraiko boz hautan, erlijionearen aldeko gizona zirela.
Zertako? Zeren eta zu, jauna, erlijionearen etsaien alde baitzare; zu
heien alde, hek zure alde; hek eta zu elgarren alde.

Zu erlijionearen aldeko gizona! Ez duzu gaizki irri egiten hori
sinesten dutenez!

Bainan zaude, zenbeitek bederen jakinen dute behin betikotz zure
berri.

Badazkigu gizon zahar batzu, ba eta asko tokitan putiko  gazte
bipil batzu mutu eta lo egonen ez direnak.

Guk ere, bozak arte huntan zerbeit erranen dugu.
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Arte huntan nahi ginuke irakurtu eskuaraz zure boz-emaileri egi-
nen diozuten letra.

Nehun ezin atzeman dezakegu. Ikusi nahiak gare zer erranen dio-
zuten eskuaraz, eskuara garbiz, zozoak ez diren eskualdun girixtino
zinezkoeri.

Egun ez dezakegu bertzerik egin baizik ere gure irakurtzaleri
begien aitzinean eman, orai arte frantsesez egiten dituzun deklara-
zioneak. Pollitak dire eta garbiak. Baginakien etzinuela garbitasunik
eman ahalko, ez eta nahiko.

Frantsesa irakurtzen dakitenek errexki ezagutuko dute, zoin gar-
biki (?) mintzo zaren:

AUX ELECTEURS
de la deuxième circonscription de Bayonne
CHERS CONCITOYENS, 
Pour la seconde fois, et cédant aux instances de mes nombreux

amis, j’ai accepté la candidature républicaine dans la 2.e circonscrip-
tion de Bayonne.

Je viens donc solliciter vos suffrages pour le scrutin du 20 août.
Vous me connaissez depuis longtemps. Je vis au milieu de vous, je

connais vos besoins, et soyez persuadés que, si j’ai l’honneur d’être
votre élu, tous mes efforts tendront à améliorer, dans la mesure de
mes moyens, le sort des agriculteurs et à sauvegarder au mieux vos
intérêts.

Je crois inutile de m’étendre sur la question religieuse. Vous savez le
respect que je porte à tout ce qui touche à la religion; et je suivrai tou-
jours la voie de paix et de conciliation que le Pape lui-même a tracée.

La loi militaire, ainsi que la loi scolaire existent; mais je tiens à
vous dire que je serai toujours partisan des réformes utiles et confor-
mes aux véritables aspirations de notre pays.

HARRIAGUE-MORROCHKO,
Candidat républicain de la 2.e 

circonscription de Bayonne.

Zaude, Monsieur Harriague Morroxko, zaude. Zure deklarazione
garbi horier ihardetsiko diote heldu den asteartean Orzaizeko jaun
erretorak, ba eskuaraz, ba eta ere, behar bada, frantsesez.
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Argitu nahi denak askiko du hara joaitea.
Esperantza dugu, ba Hazparnetik ba eta bazter herrietarik boz-

emaile multzo bat bilduko direla heldu den asteartean, bezperak
ondoan Kaskondeiko trinketera.

Gomitatzen ditugu adixkideak, etor ditezela ahalaz nonbre handitan.
Bertze guziak ere, erran den bezala, haizuko dire sartzera, eta

mintzatzera, zoin bere aldian.
Han ikusiko dugu, ea nor agertuko den zinez erlijionearen alde,

eta nor erlijionearen kontra.

Igandeko bozak
(E 326, 1893-8-25)
Diputatu izendatzeko bozetan lehen aldian nor pasatu diren. Errepublikano
xurien emaitza hitsa.

Nola joan dire igandeko bozak?
Hemen…orok dakigun bezala.
—Eta bertzetan? 
—Bertzetan ere bardin. Orotan edo gehienetan gaizki, eta asko

tokitan ezin gehiago makur.
Ez ditugu oraino emaiten ahal orotako berriak xeheki. Badire

anitz herrialde, bozetako gudua iragan igandean hasi baizik ez
dutenak; berriz behar dituzte bozak eman, han agertu diren depu-
tatugeietarik batzu ez bertzeak ez direlakotz nausitu lehen aldian.

Herri hetako boz-emailek berriz haste dute beraz gudua buruila-
ren hiruan.

Bigarren bozaldi hori ardurenik dakarren kasua deitzen da fran-
tsesez “ballottage”. Hori gertatzen da maiz, lehen aldian hiru edo lau
edo gehiago badirenean zoin bere alde presentatzen direnak. Hiru edo
lau hetarik batek berak biltzen baditu lehen aldian emanak izan
diren bozen erdiak eta bat gehiago, hura da nausi. Bertzenaz ballot-
tage; hamabortzean berriz haste

Bortz ehun eta lauetan hogoi baziren hautatu beharrak. Heien
erdiak baino gehiago bide erditan gelditu dire, ezin helduz lehen
aldian burura. Bizkitartean oraikotz jadanik ageri da norat dagon
boz-emaile anitzen xedea. Tzarrak osoki nausitu ez diren toki anitze-
tan badute itxura bigarrenean nausituko direla.

Orai arte garaitu dutenak berrehun eta lauetan hogoien inguru
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hortan dire. Hetarik berrehun eta hamabi, gorriak, erran nahi baita
lege tzarren aldekoak, xede gaixtoko gizonak, erlijionearen etsaiak:
batzu bertzeak baino gordexagoak, bainan barnez oro elgarren kide-
koak.

Badire gero berrogoi eta hamalau, xurien eskualde zaharra dau-
katenak, conservateurs deituak. Gero aldiz errepublikano xuriak:
hamahiru. 

Horra beraz orainoko berriak, berri hitsak, eta deus onik igurika-
raz ez dezakeguketenak. 

Aitzineko deputatuetan baziren bortzehun eta lauetan hogoietarik
ehun eta berrogoi bat conservateurs xuri. 

Heien artean baziren berrogoita zenbeit, Aita Sainduaren kontsei-
lua onarturik, errepublikari jarriak zirenak. Goraki erraten zuten
etziotela nahi gobernamenduari gerla egin, bainan ba bakarrik ordre
onaren kontrako lege tzarreri, eta bereziki erlijionearen kontra eginak
edo egitekoak direneri. 

Deputatu hek deitzen zituzten batzuek erdi trufaz, bertzek zin-
zinez “les ralliés”, erran nahi baita errepublika onartzen zutenak,
bainan errepublika xuria, ez oraiko hau dugun bezala, gorria. 

Baziren bertzalde hogoi-ta zenbeit gizon berri, behinere ez depu-
tatu izanak. Lehen aldikotz agertzen zirenak errepublikano xuri
bezala, bertze edozoin bezen errepublikano onak eta leialak, bainan
girixtino osoak, eta girixtino legea Frantzian ezarri eta begiratu nahi
zuketela ziotenak.

Zer gertatu da? Errepublikano xuri hetarik (baitziren zahar eta
berri, oro batean, ehun bat) hamahiru bakarrik nausitu dire.

Bertze guziek erreka jo dute. 
—Nola hori? Eta zertako? 
—Zeren eta etsaiak hek baitzituen orotako gehienik begietan har-

tuak. Gerla bat izigarria egin diote juduek, framazonek eta heiekila-
ko girixtino arnegatuek…nori? Erregetiarreri ote? 

—Ez. 
—Errepublikaren etsaieri ote? 
—Ez, ez, ez. 
—Nori beraz? 
—Errepublika xuria nahi zuteneri; errepublikano katoliko zinez-

koeri; hitz batez, erlijionearen aldekoeri.
Gerla bat izigarri egin diote, hemen bezala, orotan xede eta fede
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oneko gizon guzieri. Guziak edo gehienak, ahalak oro bazterrerat
eman dituzte, eta heien orde sarrarazi beren gogorako batzu.

Mehatxuz, gezurrez eta diruz zernahi erran eta egin dute. Ba eta
nausitu.

Goza bezate beren garaitia. Ez ditugu gure buruak gehienik urri-
kari. Urrikari ditugu boz-emaileak. Urrikari dugu holako gizonen
eskuetan Frantzia.

1894

Lurreko parabisua
(E  347, 1894-2-19; 1. or., 1-2-3 zer.)

Bazter guzietan guziak oro anarxistez mintzo direnaz geroz, goa-
zin mintza gu ere egun anarxistez. 

Nahi duzu jakin zertako derabilaten anarxistek horrenbertze
sarraski eta karraska? Zer xede duten gogoan? Adi zazu…Ez da
errex sinestea; eta bizkitartean egia derratzutala sinesten ahal duzu:
anarxistek nahi gituzte ezarri zu eta ni, eta gu oro lurreko parabisua-
ren erdian.

—Alaxintxo! Ez dituzte alta xede horren araberako itxurak ez eta
ere egitateak! Ifernua ba lezakegukete ezar lur hunen gainean, eta
laster, ifernu gorria, gizon hiltzale madarikatu horiek.

—Ez, gizona, ez. Nik erraten dautzut anarxistak nausitzen direne-
an ez dela gehiago izanen gutartean nehorentzat den gutieneko oina-
zerik; lur hau guzia parabisu handi bat izanen dela.

—Nola hori? 
—Hitz gutiz huna nola. Zertarik uste duzu heldu direla, anarxis-

ten arabera, oraidinoko min eta makur guziak? Heldu dire gizon ba-
tzuek bertzen gainean hartua duten nausitasunetik.

Nausitasun hori arren hartua dute, alde batetik batzuek goberna-
menduaren medioz; eta bertzek bertze aldetik, erlijionearen medioz.
Ez dadila izan gehiago erlijionerik, ez eta gobernamendurik; ez xuri
ez gorri, ez beltx. Ez dadila izan, ez apezik, ez auzapezik, ez minix-
trorik, ez deputaturik, ez jujerik, ez jandarmerik, ez hirizainik, ez
oihanzainik; ez nausirik ez mutilik. 

Nehor ez dadila nehoren gaineko neholere izan, ez nehoren peko.
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Oro nausi; oro bardin; oro nahas-mahas, azindak artaldetan bezala.
Hara anarxisten lurreko parabisua. 

—Eta familia? 
—Fuera familia! Ez da gehiago familia beharrik. Makurbide bat

da familia, gizonen eta emazten artean, ba eta haurren artean ere,
berexkundeak egiten dituelakotz. Bertzealde ontasun jabe edo gabe
izaitea familiatik heldu da. Familia da buruzagitasun guzien erroa.
Ken, ken beraz familia. Bakotxa nahi duenarekin ezkont; edo hobeki
errateko, ez ezkont. Bakotxak nahi duenean nahi duen gizon eta
emazte hura har; nahi ez duenean utz, eta bertze bat bila.

—Eta haurrak? 
—Haurrak biziko dire burasoen laguntzarik gabe. Orok oroen

haurrak haziko dituzte eta artatuko baltsan. Ez dire gaizki izanen,
gaixo haurrak!

—Eta lana? Nor ariko da lanean? 
—Oro, oro; bakotxa bere onetan. 
—Oro bardin ote? 
—Oro bardin! 
—Ez da beraz nehor alfer egonen? 
—Ez eta nehor egon nahiko ere alfer. Orai badire alferrak, zeren

eta lana nekezkoa baita. Bainan ez da ordean hala izanen gero. Orai
higuin bezen laket eta goxo izanen da sarrixago lana. Josteta bat,
atsegin bat idurituko zauku lanean artzea. Zer parabisua!

Lana baino nasaiago oraino eta gozoago izanen da jana.
Alabainan orok alde orotan hainbertze lan egitearekin zer ez dugu
aterako lurraren erraietarik?

Oro elgarrekin lanean ar; elgarrekin jan eta edan eta lo egin: zer
behar da gehiago?

Bainan gaixtaginak nork larderiatuko ditu?  
—Ez da izanen gehiago gaixtaginik. Erlijioneak, gobernamen-

duak, legek eta legezko zedarri ta lokarriek dute gaixtarazten gizona.
Gizona bere jitez ona da; zuzena da. Zuzenak dire eta onak haren
aztura guziak: aztura hek poxolurik gabe beren bidean utziz geroz; ez
dugu zeren deusen beldurrik ukan. Oro bakean, asean, zorion guzien
erdian igerika biziko gira.

Bertze orduz gure lehen burasoek galdu zuten lurreko parabisua.
Bainan deus ez zen hura, anarxisteri esker gozatzera goazin parabisu
berriaren aldean.

Ez otoi irri egin zorokeria eta itsuskeria hauk irakurtzearekin.
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Hauk oro ez dire bakarrik anarxisten solasak. 
Aspaldi du gure nausi framazonak horrelatsu mintzo direla.

Hobekixago moldatzen dituzte eta izartzen hitzak. Bainan heien
lehiak eta egitateak oro batetara doazi. Batzu zakur, bertzeak urde.
Erlijionea kenduz geroz, akabo gizontasuna!

Ministro berriak
(E 366, 1894-6-1)
Ez da lehen mintzaldia, bai 1. orrialdean kokatua, 2. zerrendan). Casimir Périer
da Dupuy-rekin batera hemen aipu dena.

Egun zortzi erran ginuen ministerioa erori zela; altxatu da. Hila
zen, eta piztu da zortzi egunen buruan.

Minixtro zaharrek demisionea eman, eta heien orde berri batzu
jarri dire. Zaharrak ere ez ziren baitezpada zaharrak. Bortz hilabete
zituzten oraino, kargutan sartuak zirela. Laster higatu dire; kargutan
sartu orduko kasik ateratu behar izan dire. Berri haukiek zenbat
iraunen duten, ikusi beharko. Ez dire bertzeak baino hobeak, ez eta
tzarragoak ere.  Oro bardintsu. Casimir kintal bat, eta Dupuy ehun
libera; erran nahi baita eskuaraz: “tantiruri, orok elgar iduri”. Batzu
gorri, bertzeak gorri; bat xuti, bertzea jar: holaxet derabiltzate
Frantziako zuzenak eta ontasunak, eskutik eskura. 

Ezdeuskeria batentzat elgarrekin makur edo alegia makurtuaren
egin; eskuinetik uztartuak zirenak ezkerretik uztar; erdikoak bazte-
rrerat, bazterrekoetarik bat erdirat; aitzinekoak gibelerat, gibelekoak
aitzinerat. Gero sarrixago berriz haste komedia bera. Egiazko kome-
dia. Bainan ez ordean frantsesak erraten duena: “la comédie sans
payer”. Zerbeit ongi gostaten zazko Frantziari ministerio berritze
horiek.  Ez dire urririk sartzen kargutan gure jaun ministroak; are
gutiago oraino dire urririk ateratzen.

Eta zenbat itzulika ez derabilate! Oraiko Errepublika hau jarriz
geroz, hogoi-ta hamalaugarren aldia da Frantziako ministerioa
berritzen dela.

Eta badakizu, adiskidea, mutilak ardura berritzea ez da gauza
ona nausiarentzat.

Ez eta mutilarentzat ere ez baita joko ona, arduregi nausiz kan-
biatzea. Arren, nahiz errana den, buruzagiak herriaren mutil direla,
ministroak Frantzia guziaren mutil, erran horrek erdia ustela du, eta
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bertze erdiaren erdia ere ba. Gu gira, gu mutil; eta jaun horiek nausi,
nahi dutenaren egiteko, gure bizkarraren gainean, ez dea hala?

Bainan erranen dautazu, adiskidea: 
—Zer da ministerio hori? Zenbat ministro dire? Zertako dire

ministroak? Nola dire erortzen hoin ardura?
Galde horier ihardetsiko diotegu ahal bezen garbiki, egun zortzi.

Zer egin?
(E 371, 1894-7-6)
Carnot presidenta Caserio anarxistak hil ondoan (Ik. “Frantzia eta mundu
zabaleko berria” atala), gobernamenduak anarkistak hertsatzeko eta izutzeko
legeak nahi; batzuen arabera, kazeta gaiztoei ere muturreko on bat ezarri behar
zaie.

Murde Carnot presidentaren heriotze izigarriak ikusterat eman
deie, batere begirik dutener, emendatzen ari direla zernahiren egite-
rat ekarriak diren gizonak. Eta hori, ez bakarrik Frantzian, bainan
ere bertze erresumetan; nahiz gutartean hazi horrek bertze edozoin
lurretan baino hobeki hartzen duen.

Alde orotarik bada, jendea  zer egin behar den galdez dago, han-
dituz doan gaitzaren zapatzeko eta ahal bada suntsitzeko.
Gobernamenduak berak elgarrekin aditzeko urratsetan direla diote,
orok batean errexkiago buru eginen dutela ustean etsaiari.

Anarxistak dituzte guziz begietan; hauk dira ere, izaitez, beren
buruak itsuskienik erakusten dituztenak. Zoin-nahi bide orobat
zakote beren xede izigarrietara heltzeko.

Azken egun hautan beraz murde Crispi Italiako ministroen buru-
zagiak galdatu omen dako Alemaniako enperadoreari, egin zitzala
bere ahalak bertze erresumen buruzagienganik ardiesteko batetara
diten guziak, orok batean, bide berez, lege berez, anarxisten hertsa-
tzeko. Enperadoreak ihardetsi dako ministroari ez direla gaixtagin
horiek hala emendatuak haren lurretan; bertze alde, deus onik ezin
ditekela egin Angleterra dagoeno leihorretik harat doatzin gaixtagi-
nen ihesleku.

Angleterran berean deputatu batek galdatu dako gobernamen-
duari eian ez denez anarxisten izitzeko zerbeit egin ordu. Nundik-
nahi harat heldu direla gaixtaginik sordeisenak; ez denez bada beldur
izaiteko barnean duten gaitza, han berekoen artean erain dezaten!
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Ministroak eman du estakuru eder hau; deputatuak galdatzen duena
ez dela gauza bat hain errexa: emeki eta bideari ongi behatuz, behar
dela holakoetan ibili, baldin  ez bada gaitz baten beldurrez gaixtoa-
gorat nahi erori. Horiek oro dira ele hutsak eta ez bertzerik. Ez dugu
bada zeren gobernamenduak elgarrekin adituren direlako ametsik
egin. Sobera dira, hortako, elgarren bekaitzti!

Gurez gure beharko gira ari, zerbeit egitekotz. Bainan nola?
Hortan dire lanak. Batzuek diote behar direla anarxisten eretzean
lege zorrotzagoak egin; hurbilik edo urrunik heiekilakoa daukatenak
behar direla hartu eta eman  behingo itzalean. Behar zeiela halako
beldurra egin, nun ez baitira gehiago higituko. Eleak horiek ere.
Duela zonbeit hilabete eginak izan dira lege zorrotzak; emendatu
dituzte bakearen begiraleak, eta horra nun besta baten erdian, anar-
xista batek hiltzen duen, ez urrunetik tiro batez, bainan  hurbiletik
kanibetaz, ez nornahi, bainan errepublikaren presidenta, Frantziako
gizon guzietarik hobekienik begiratua. Horrek erran nahi baitu ez
dela gaixtaginetarik  begiratzeko aski indarra.

Bertze batzuek galdatzen dute muturreko on bat behar zeiela eza-
rri kazeta gaixtoer. Hola mintzo direnek zerbeit baderasate. Ezin
diteke uka gure kazeta tzarren aldetik  heldu dela, ez den guzia, bai-
nan bai halere izari on batean. Gezurra, tzarkeria eta herra ixurtzen
dituzte egun oroz gaindika, Frantziaren buru batetik bertzera, zer
nahi duzu onik atera dadin holako eraitzatik? Nola nahi duzu goize-
tik arrats, eta biharamunean orobat, aditzen duenak edo irakurtzen
egia gezurra dela, erlijionea diru irabazpide bat, zerbeit dutenak
ohoin batzu direla, nausiak gure gostuz bizi diren gizon batzu,
Jainkoa aldiz eta arima deusik ez, nola nahi duzu holako eskolan
dauden gizonen  artean ez dadin gerta bat edo bertze, eta guti baino
errexkiago anitz, aditzen eta sinesten  duenaren arabera ariko denik?
Anarxistak ez dira bertzerik, beren sinestea  obratzen  duten  gizon
batzu baizik. Bai,  egiazko hobendunak,  egiazko gaixtaginak dira
gezur higuin eta galgarri  horiek jende dohakabeari sinetsarazten
dazkotenak.

Bizkitartean barnago da oraino jaten ari gituen minaren  lehen-
biziko erroa. Errana da hazi gaixtoa errexkiago lotzen dela ezen ez
eta hazi ona. Nolakoa den lurra. Pentze gizenean ihi eta iratze guti
ikusiko duzu, elorri gutiago oraino. Pentze xarrean aldiz orotarik
bata bertzeari gaindika. Orobat irakaspen makur eta galgarri
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horiek hain errexki hartzen badute oraiko jendearen baitan, uste
izaiteko da lurra, erran nahi baita heien gogoa, jadanik xarra dela,
eta belar gaixto horiek behar bezalakoa. Gure Frantzia maite eta
dohakabeko haurretarik zonbatak ez dira Jainkorik gabeko eskole-
tan altxatuak direnak, arimarik ez eta bizi huntarik lekora bertze-
rik ez baliz bezala? Ageri da holakoen baitan zoin-nahi irakaspen
gaizto eta makur lot ditezkela; xuxenetarik aldiz eta onetarik guti
edo batere ez.

Bai, horra minaren erroa; hor eman ez duguno sendagailua, ez
dugu ongi iraunkorrik eginen. Gaixtaginak,  anarxistak berrituko
dira, guk ken ahala baino gehiago. Dugun bada eman Jainkoari bere
lekua haurraren ariman, geroztik bertze makur guziak xuxenduko
dira. Hortarat ote goatzi? Nahi nuke ihardetsi, bai: zorigaitzez egiak
eta itxura guziak bertzerik diote.

Joan den igandean lau jaunek, gobernamenduaren, zenaturren,
deputatuen, eta armadaren izenean egin  dazkote azken agurrak
president zenari, bere azken egoitzalat eraustera zoatelarik. Lau
jaun heien artean zonbat uste duzu izan direla Jainko,  arima, edo
geroko bizitzea aipatu dutenik? Oro,  dautzu ihardetsiko; nola ez
aipa gauza horiek hil bati buruz, eta zer aipa hari buruz ezen ez
gauza horiek? Hala da; hala behar ziteken. Bizkitartean egiak nahi
du erran dezadan lau jaun hetarik ez dela bat izan gauza horietarik
bat aipatu duenik. Bizkitartean bateiatuak dira guziak; guziak giris-
tinoak. Guri dago, guri, hek egiten dutenaren egitea: Jainkoaren
goraki aipatzea, Jainkoaren ezartzea gure haurren ariman eskolan,
eta legean. Horra gure xedea,  gure eginbide behin ere gogotik galdu
behar ez duguna. Ezen gutarik doa azkenekotz  legea, guk ditugu-
naz geroz hautatzen lege-egileak. Eginbide hori betetzen dugunean
eraikiko dugu Frantzia, eta eginen deiegu haren etsaier sendatuko ez
zeien zauria.

Fuera juduak! 
(E 389, 1894-11-9)
Dreyfuss-en auzia zela-eta, Hiriart-Urrutik bi lehen mintzaldi, bortitzak idatzi
zituen juduen kontra: lehen artikulu honetan, Frantziako buruzagiak judu
omen; hurrengoan, juduak ohoin direla, judu nekatzalerik ez dela. Juduen kon-
trakoak anitz dira Hiriart-Urrutiren kazetalanetan, bai eta geroago ere
Eskualdunan eta halaber Aintzina astekarian (1934-1937), Frantziako antise-
mitismoaren eraginez. Ideologia higuingarri, geroago genozida izanen zen
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honen sakoneko iturburua ez ote judu jendearen alderako herra, desberdinak
zirelako?

Zenbat aldiz erran dugu Frantzia guzia juduen eskuetan dela?
Bizkitartean egia baizik ez dugu erran, eta ez oraino egia guzia.

Egia osoki erraiteko, erran behar da, ez bakarrik juduen eskuetan
girela, bainan ba juduen zangopean.

Behinik behin Frantziako ontasunen erdiak eskuratuak dituzte,
ohointzaz; eta hondarrak laster beretuko, haizu balin badire. Eta nola
ez dire haizuko?

Berak dire nausi; zerbeit indar duketen buruzagietan guziez jabe-
tuak dire. Bertze orduz hemen berean aipatu duguna: badire
Frantzian berrogoi eta gehiago prefet eta suprefet judu; badire anitz
deputatu eta zenator judu. Ez du aspaldi ministro bat ere baginuela
judua: Raynal derizalako bordales judu higuingarri bat. 

Eta zenbat bertze buruzagi? Tribunaletan beretan, zenbat juje
juduak? Jainkoak daki zenbat!

Abokat, bankier, negoziant handi dirudun handi guziak edo gehie-
nak hirietan juduak dire, edo bederen osoki juduen eskuko.

Kazeta tzar guziak eta onetarik edo on idurietarik gehienak ere
judukiz beteak dire. 

Bazter guzietarat hedatzen dituzten liburu tzarreria guzien egile-
ak, nor dire? Judu zikin zorritsu batzu. Oxala irakurtzaleak ere
juduak balire oro!

Azkenekotz armadetako aitzindarien etxeak eta buregoak ere
juduz beteak dire. A! Rusian ez da holakorik. Han ez dire haizu
juduak soldado aitzindari sartzera. Legeak debekatzen diote.

Balin bada lege zuhurrik munduan, hori da. Ezen juduek ez dute
behin ere nehon bertzerik jakin, baizik ere bertzeenaren ebasten, eta
ahal badute, beren adiskideen eta ongi-egileen saltzen.

Horrela saldu zuten bertze orduz gure salbatzailea ahur bat diru-
tan.

Geroztik hunat erabili dituzten nahaskeriak, egin eta eginarazi
dituzten lege tzarrak, nork aipa? Hitz batez erran dezakegu, azken
urte hautan egin lege tzar guziak juduen eta framazon juduki batzuen
gogotikakoak direla.

Naket deitu judu konkor itsusi batek eginarazia da ezkontza,
mundu huntako lokarririk sainduena, hausten duen lege higuinga-
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rria.
Apezak eta apezgeiak soldado igortzen dituen legea juduek egina-

razia da. Juduak behar ziren eta hala izan dire, gogoratuko zitzaiote-
nak erlijionearen irakaspen guziak, otoitza eta katixima eskoletarik
urruntzea.

Huna orai azken berria, bertze horien arauerakoa; ongi erakusten
duena, zer diren juduak.

Dreyfus (eskuaraz Hiru-zango) delako kapitain judu batek egin
du lan bat ederra. Frantzia saldu du; eta huna nola.

Pariseko soldado-etxe batean zen, sekreturik handienen artean
bizi kapitain hori. Halako buregoetako sar-jalgia duten aitzindariek
ez dute hango sekretuetarik hitz bat bakarrik ere nehori salatzen
ahal; eta hori gaztigurik garratzenen pean. Eta hori zuzen da; zuhur
da.

Bertzenaz, non gintazke? Gure etsaiek, ba prusianoek, ba italia-
noek eta bertzeek, balakizkete gure berri guziak: zer xede eta zer
indar dugun, gerla bat heldu bada.

Zer egin du Dreyfus kapitainak? Frantziaren ona, bere eginbidea,
ohorea eta oro zangopean emanik, salatu ditu eta saldu prusianoei,
zazkien sekretu guziak.

Zer egin duen agertu denean, preso altxatu dute. Hogoi egun badu
preso dela, jujamenduaren beha. Juduek arte hortan ahal guziak egin
dituzte hobendunaren izena gorde nahiz. Bainan nonbeitik agertu da,
eta ezin ukatuzko heinean agertu gero!

Horra juduen azken egitatea Frantzian. Fuera juduak!

Juduak. Nola bizi diren
(E 390, 1894-11-16)
Aurreko artikuluaren segida. 

Azken aldian erran dugu zer lan itsusia egin duen hor egun hau-
tan Dreyfus deitu soldado aitzindari juduak. 

Soldado batek, eta bereziki aitzindari batek egin dezaken itsuske-
riarik handiena da, bere lagunen saltzea, lagun heiek etsaiari buruz
dituzketen indar eta xede gordeak agertuz. Bizkitartean hori du egin
Dreyfus delako judu kapitainak. 

Biziaren begiratzekotan ere erran behar ez zituzkenak erran ditu
judu zikin horrek, ahur bat dirutan.
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Juduen eskuetan ez diren kazeta guziak egitate higuingarri hortaz
mintzo dire. Bertzeak ixilik daude, nahiz baluketen ukatzeko gutizia.
Bainan nola uka? Hobendunak berak aitortu du egin duen lana.

Ez bide dute gaizki irri egiten gutaz gure etsai alemanek, ikusiz
nolako gizonak ditugun buruzagi!

Ez da hor harat-hunatik: juduak eta judutiarrak dire gure nausi.
Eta juduenganik ez dugu zeren holakorik baizik iguriki.

Erranen dautazu juduen artean ere badirela orotarik, gutartean
bezala. Zuk uste ba; bainan uste horrek erdia ustela du, eta bertze
erdiaren erdia ere ba. Behinik behin, sortzez oro, edo gutiz gehienak
ohoinak dire. Egiazki odolean dute ohointzarako jaidura. 

Lanetik, eta bereziki eskulanetik bizi direnak bakarrak dire. Ba
ote da bat, egiazko langile izena merezi duenik?

Nork ikusi du egundaino judurik itzain, edo hargin, edo zurgin, edo
eiherazain, edo harri-ateratzaile, edo arotz, edo zapatain, edo ilagin?

Hitz batez, judu nekatzailerik nork ikusi du egundaino? Zuk ez?
Nik ere ez.

Are gutiago ikusiko duzu juduen artean laboraririk, lur-lanak bere
besoz derabiltzanik.

Aipatzea bera irri-egingarri da, nork noiz ikusi duen judu bat
iraulden edo ote-epaiten. Baduk hoberik, Manex!

Alfer-lan zerbeit bertze emozute juduei: bankier, edo holako zer-
beit. Lan dorpe guziak guretzat. Lan errexak, eta nehondik ahal
dutenean, lanik gabeko irabaziak juduentzat. Zuzenez bil ez dezake-
tena ebats. Hanbat gaixtoago buluzirik gelditzen direnentzat!

Ez dire halere judu guziak bardin aberats; bainan errumes direnek
ere lehenbailehen aberasteko bideak hartzen dituzte, xuxen ala
makur, axolarik gabe.

Eta hemen erran behar dut gauza bat, solasak berak dakarrenaz
geroz. Asko aldiz ahalgetua egon naiz, herritar eskualdun batzu ikus-
tearekin judu piltzar batzuen aitzinean egoki zut-zuta, geldi-geldia,
iduri zutelarik ez dakit zeri so han zaudela, zozo batzu bezala.

Bertzea trufan eta oihuka, judu batek baizik asma ere ez detzaz-
ken ateraldi nahasi zurruburru batzuekin. Asto eta urde dire haren
ahotik jalgitzen diren elerik ederrenak. Eta gero beti azken hitza bere:
“Merke, merke bankarrota!”. Beretzat eiki merke.

Harritua egon naiz askotan eskualdun gizon eta emazte batzuen
gogoari. 
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—Zenbat untzi hau? Xingola hau zenbana? 
—Hogoi zoz. 
—Nahuka bi sos? 
—Va-t-en donc manger du foin. Sont-ils bêtes dans ce pays! 
Erran nahi baita zozoak baino zozoago girela juduen begietan

eskualdunak. Egiazki zerbeit erran ere baditake. Zer? Judua zuri aho-
taraka ele tzar erraiten, eta zu han hari so, makila besapean tente! 

—Zer egin? 
—Jo muturrean; edo utz bere gisa, eta joan aitzina zure bidean. Ez

han geldi judu haren inguruan, ahoak zabaldurik.
Gelditurik ere, ez eros “lau zozetan” lau ardit balio ez dituen

gauza. 
—Haurrentzat… 
—Haurrei emozute arto eta ogi jatera, zerbeit onik gainean. Berek

atzemanen dute jostagailurik aski etxean berean, zuk juduenganik
erosiak baino iraunkorragorik eta merkeagorik.

Sinetsi nahi ez duenak ez dezala sinets. Bainan egia erraiten dau-
tzuet: ez du aspaldi ikusi dudala holaxet judu bat, behin ere ikusi eta
entzun dudan mutur zikinena (mihia araberan), arratsalde oso bat
jendez inguratua. Paria nezake hogoi libera egin zituela oren laburrik
barnean. Eta zertan? Hogoi zotz ere izaitez balio ez zuketen ezdeus-
keria batzuetan. Bazterretik hari so zagon irriz judusa zantzail bat.

Leihoaren barneko aldetik nindagon harritua, nola ez ziren erosle
gaizoak ohartzen judu tzar harek bere kideko judusa hari egiten zioz-
kan keinuei. Egiazko zozoak!

Horra nola eta noren gostuz bizi diren gure herrietan gaindi, bere-
ziki merkatu egunetan dabiltzan judu errumesak.

Errumesen idurikoak dire edo oraino gehiagokoak, ohoinagoak
eta trufariagoak, judu aberatsak.

Ez da juduek giristinoen apaltzeko eta larrutzeko egiten ez dute-
nik.

Zoazi, galda zozute juduekin ardura zerbeit egiteko dutenei, zer
dioten juduez.

Bertzeak bertze, huna non diren, egun zortzi erran dugun bezala,
Frantziako eta bertze zenbeit herritako buruzagitasun guziez jabe-
tzen ari; asko tokitan, zorigaitzez, jadanik orotaz jabetuak.

Gider guziak emeki-emeki eskuratuak dituzte.
Berak dire otso eta artzain. Eta gu? Gu beti zikiro. Guk irabaziak
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juduek eta juduekilakoek ebats eta irets.
Oroen buruan, merezi dugu. Zertako ez gira gure buruen jabe?

Nola bizi, hala hil 
(E 395, 1894-12-21)
Burdeau diputatuen presidente zena hil.

Egun zortzi eman dugu Burdeau deputatuen president  zenaren
hilberria. Ez ginakien oraino deus xehetasunik, hil zela baizik; ez,
nola hil zen; ez eta noiz nola behar zuten ehortzi.  Orai badazkigu oro;
eta beldurra ginuen bezala, aitortu behar dugu ez direla ederrak
aipatzeko.  

—Nolaz ez? 
—Huna nola.
Beraz hil da Burdeau, deputatuen jaun presidenta. Pagano bat

bezala bizi; eta hil…halaber; pagano bat  bezala.
—Zer mintzo zira? Holakoak eta halakoak izigarriko laudorioak

egin dauzkigute jaun hartaz: baizik eta mintzatzaile ederra zela. 
—Hori egia, eta gero? 
—Buraso langile errumes batzuetarik ateratzen zela.  
—Egia hori ere, eta gero? 
—Buru oneko gizona zela, eta gehiago dena, betidanik buruzko

lanari jarraikia, hots, langilea, gogorki langilea. 
—Eta gero? 
—Gero deus ez; alaxintxo! Ez ote dire zerbeit,  aipatu ditugun

horiek ere?
—Zerbeit ba; bainan egizu so, ea zer duzun hor,  ahoa betez

espantuka artzekorik. Zuk bezen ongi badakit judutiar eta bertze
kazeta gorritiar guziak egun hautan espantuz beterik datozigula.
Hargatik nere xokoan bi besoak kurutzaturik nago (arte dudanean
holaxet nere buruarekin gogoeta egoiteko): ea zer mirakulu egin
duken gizon horrek,  horrenbertze nigar, ohore, haro eta koro eder
ondotik ukaiteko. Barkatu: egin du zerbeit; ez dut aski erraiten: anitz
egin du.

Egin du gorritiarrek beren espantu guziekin derasaten baino anitz
gehiago lan. Lan handiak egin ditu; ez eiki berak bakarrik; bainan
azken hamar, hamabortz urte hautako langileen artean lehenetarik
izan da. Hori guk ere aitortzen dugu goraki.
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Bainan zoazi; galda ezozute ahobero heier: ea zer lan egin duen
jaun deputatuen president zelakoak. Zer eta nolako lanak egin
dituen. Ea jaun horrek eta horrekilakoek ongi ala gaizki gehiago egin
ote duten. Galda,  galda: mintza ditela garbiki.

Bertzenaz alabainan gizon langilea izan ditake ona eta izan dita-
ke zarra. Buru ona duenak ukan dezake barne ona eta ukan dezake
barne zarra.

Mintzatzaile ederrak ere ikusten dire askotan xede makurreko
gizon. Xedeak, xedeak, eta gehiago dena, egitateak nahi nituzke nik
onak ikusi. Zuk ere ba? Eta nork ez? Bertze itxura guziek deus ez
dute erran nahi.

Ez nuke nahi sobera erran; bizkitartean behin ere aipatzekotz,
holakoetan dire behar ikusi, jakin eta erran gauzak xuxen, diren
bezala.

Ifernuko debruen presidenta ere langilea da; nehor ez hanbat
hura baino langileago. Mutil onak ere baditu; oro bere kidekoak; ez
eiki aberatsak, bainan jarraikiak beren lan hari. Eta nolako mintza-
tzaileak! 

Xo!…Iduri zaut ikusten ditudala gure ezagun zenbeit, hau ira-
kurtzearekin gorri samurturik, jarriko direnak. Bertze batzuek irri
zuri bat eginen dute, diotelarik: “To! Norat igortzen deraukun
Eskualdunak Frantziako deputatuen buruzagi zena! Eta noren arte-
an ezarri deraukun! Debruen artean, ifernuaren erdian!”.

Ez gizona, zuk diozu hori, eta ez nik. Bertze alde, zuk baino gehia-
go ez dakit non den. Zuk eta nik dakiguna da, egiazko giristino balin
bazira, eskualde hartarateko bidea hartu duela. 

Oroen buruan, izan bedi ahal duen tokian. Ifernu zolan balin bada
ere, ez da guk igorria. Bera bere faltaz joana da harat. Agian ez; baina
itxura guzien arabera ba; non ez den azken hatsa botatu gabe bere
baitan sartu.

Behinik behin ez du ordu arte, ez eta orduan ere den gutieneko
urrikirik erakutsi; ez apezik deitu, ez eta hitz bat ahotik atera, bere
arimaz axolarik bazuen ala ez.

Bizi zeno ba, bere burua erakutsi du. Gure erlijionearen etsai erra-
biatuenetarik bat izan da beti. Beti? Ba; erran nahi dute zenbeitek,
azken hiru edo lau urte hautan eztitua zela; gauzak lehen baino gora-
godanik eta hobeki ikusten zituela. 
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Goragodanik, ez ditake uka, gorago altxatua zenaz geroz; bainan
hobeki? Ez du hanbat erakusterat eman. Eztitua balin bazen ere,
beregatik zen hala. Gain hartara heltzearekin, oro eztitzen dire. Axala
nolazpeit leguntzen zaiote. Harat geroz, han egon nahi, apur bat oro-
ekilakoa eginez, eskuz ez bada begiz; egitatez deus onik ez eginik ere,
bederen ele ederrez. Bainan hara heltzeko zer ez dute zangopen ezar-
tzen?

Ez da erraiteko baizik; bainan Burdeau zelako jaun hori zer eta
nork egina zen eta altxatua? Juduek eta judutiarrek, framazonek.
Zertako?  Zeren zen herratsua; Jainkorik ez Jainko legerik gabeko
eskolen aldekoa. Frantziako eskoletarik erlijionea, otoitza, katixima
kentzen dituen lege itsusi horren sustatzaile kartsuenetarik bat zen
hastetik jaun hori.

Hori sinetsi balute, oraino garratzago eta itsusiago eginen zuten
legea. Ezen fraide eta apez eskola-emaile heieri jarraikiko ziren hau-
rrak eta haur heien burasoak nahi zituen buruan jo. Legea nahi zuen
ezarri: haren gogorako eskoletan ez sartu nahiz, giristinoki altxatze-
agatik, herriz kanpo joanen ziren gazteak ez zirela berriz Frantziarat
frantses sartu ahalko; ez zirela bederen soldado aitzindari, ez eta
bertze deus kargutan sartu ahalko.

Horra laburzki zer gizon zen Burdeau president zena. Horra nola-
ko lanak egin dituen eta norainokoak ziren haren xedeak.

Nola bizi, hala hil, hala ehortz. Otoitzik gabe, eliza batean sar-
jalgi ere egin gabe, ehortzi dute; arima salbu-eta zakur bat bezala.

Hori deitzen dute “enterrement civil”. Ez zuen, egia erraiteko,
bertzerik merezi “eskola laikoen” egileak. 

Bi gauza horiek elgarrekin ongi doazi; elgar osatzen dute. 
Horra zertako Frantzia barnean, aholkia zibil horietarik egiten

denean, jaun errientek badaramatzaten eskola laikoetako haurrak
ahokia laikorat, ongi apaindurik, lerro-lerro. 

Hemen ez dugu oraino ikusten holako itsuskeriarik. Bainan iraun
bezate oraiko legeek zenbeit urteño…Bizi denak uste ez duenik ikus
dezake.

Ez balin badugu lehenbailehen, eta azkarki, bide makur hautarik
gibelerat egiten, zorigaitz guri!

1895 
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Zola zikina 
(E 401, 1895-2-15)
Lehen  mintzaldia. Eskualdunak “Lourdes et la “Petite Gironde” artikulua argi-
tara zuen, frantsesez, Union Catholique delakoak agertarazia. Hona hasiera: “La
Petite Gironde publie, en feuilleton, Lourdes, le dernier roman de Zola. / Je ne sais
rien qui démontre autant que cette publication le parti-pris où sont nos adversai-
res de tuer la foi dans les âmes” (E 396).

Urtarrilaren laueko agerraldian mintzatu gira hemenxet kazeta
zarrez. Izendatu ere dugu hetarik bat: La Petite Gironde, zeren den
gure erlijionearen kontrakoa. 

—Ba ote? 
—Ba, ba, den gutieneko dudarik gabe. Ez dakit zenbatgarren

aldikotz erraiten dugun egia hori hemen; bainan on gira non-nahi,
nornahiren aitzinean erraiteko: girixtino egiazko batek ez dezake ira-
kur kazeta hori, bere arima handizki kolpatu gabe. Hori hola da, nahi
duenak nahi duena erranik ere. Hortakotz oihu egiten dugu goraki,
beren buruez axolarik duketen guziek adi dezaten. 

Erranen dautazu, kazeta zar haren irakurtzaleetarik balin bazira: 
—Zertako utz irakurtu gabe, nere gogorakoa dutanaz geroz? 
—Zertako! Zarra delakotz. 
—Gorria beraz? 
—Ez nautzu ni mintzo gorriz, ez eta xuriz, ez beltzez. Gorrietan

ere baditazke berenaz baitezpada zarrak ez diren kazetak. Guti ba,
nahi baduzu; ezen etsaiaren aldea daukatenaz geroz ez ditazke izan
hanbatekoak.

Bainan egun hemen gorrien lege eta bertze zer guzietan sartu
gabe, mintzo naiz bereziki kazeta batez. Bat hura da, jadanik aipatu
duguna: La Petite Gironde.

Behin baino gehiagotan trufatu izan da guk sinesten eta sinetsi
behar ditugun egiez, sinestearen arauera betetzen eta bete behar ditu-
gun eginbidez. Beraz gure erlisionearen kontrakoa da; ele gutiz erran
dezadan: zarra. 

Diozu, adixkidea, ez dakozula zuk deus zarrik ezagutzen. Hanbat
gaixtoago zuretzat, ezagutzen ez baduzu! Hortarik ageri da baduzu-
la bertzek argitzearen beharra. Mintzo naiz delako kazeta zarraren
irakurtzeko aztura gaixtorik edo gutiziarik duketenentzat.

Mintzo naiz ere beren haurren erlisioneaz griñarik duten buraso-
entzat, ez dezotela eman, ez eta utz haurrei irakurtzerat kazeta gal-
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garri hori.
Ez naiz orotakotzat mintzo. Badakit badirela Eskual Herrian orai-

no, Jainkoari esker, asko, holakorik deus ikusten ez dutenak. Anitzek
ez dute eskualde hautan bertze kazetarik ezagutzen, Eskualduna bai-
zik; eta zenbeitek hau ere ez oraino.

Bainan zenbat herritan ez da sartua eta azkarki hedatua kazeta
zarra? Zorigaitzez gutartean asko, hainbertzetaraino beretuak ditu
kazeta galgarri horrek, non ez baitute sinetsi nahi deus gaixtorik
badukela. Sinetsi beharko dute bizkitartean, edo beren erlisione hon-
darra zangopean ezarri. Bat edo bertzea: hauta hor.

Frantsesak dion bezala “mettons les points sur les i”; erran nahi
baita: mintza gaiten garbiki.

Azken aldian solas hau bera eskuaraz aipatu dugunean, erran
dugu zer eta nolako liburu zarra emaiten ari zuen La Petite Gironde
kazetak zatikatuz bere zolan, bereziki gazteek eta emazteek jostatze-
ko bezala irakurtzen duten feuilleton delako zolaño hartan.  Hobea
da gorago baino zolan egoiteko; han ere aski gora da eta goregi!
Egileak ere hain xuxen Zola du izena. Egiazko zola, eta zola zikina,
lohiz eta ustelkeriaz betea. Pu zikin! Eta futxo batzuei holakoak
laket! Ba naski! Errozute, utz dezatela bazterrerat. 

—Zertako utz? 
—Kexatuko zaitzu, edo irri eginen dautzute. 
Errozute, egia den bezala: 
—Gizon maitea edo anderea, zeren irakurtzen ari zira? 
—Lurdeko istorioaren. 
—Ez, balinba! Gogo emazu: istorio hori eta horren egilea konde-

natuak dire. 
—Nork? 
—Aita Sainduak, eta harekin elizako buruzagirik handienek. 
—Emazu bakea! Eskualdunean irakurtua duzu zuk hori. 
Eskualdunak erran du, ba; bainan ez da guk erran dugulakotz

behar baitezpada sinetsi…ez eta ukatu. Egia delakotz dugu erran, eta
erraiten, eta erranen. Egia delakotz da sinetsi behar. 

Gure baitarik mintzo bagine, nonbeit hor…nahiz orduan ere, zuk
ala nik erran, egiak beti han duen berekin bere indarra. Errexago da
ihardestea: “Holakoak erran du, zer da hura?” gaizki erran duela fro-
gatzea baino. Bertze deus onik ihardesteko ez duenaren solasa da
hori.
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Oroen buruan, ez gira hemen gure burutarik mintzo. Gu baino
anitz gehiago direnak mintzatu dire lehenik. Guk Aita Sainduaren eta
elizako buruzagien hitza dugu bakarrik hedatzen. Eta daukagu eliza-
ko buruzagiekin, Aita Sainduarekin mintzo girenean, gure hitza nor-
nahirena bezenbat badela…ba eta gehiago. 

Erran du ba, Eskualdunak, berriz erraiten eta beharrez erranen
ere ba oraino: Zola delako gizon zarrak Lurdeko beilaz eta beilariez
egin liburua kondenatua dela, ez bakarrik Lurdeko Ama Birjinaren
baitako sinestea galaraz dezakelakotz bainan erlisione guzia gaizki
derabilalakotz.

Bat banazka gure erlisioneko egia guziak, alegia deus ez bezala,
gezurztatzen ditu, edo bederen ahalaz kordokatzen. Apeztasuna
lohiztatzen du itsuski. Zer ez du zikintzen eta ostikatzen? Mezako
sakrifizio saindua bera ez du eta uzten bere hats pozoindatuaz ko-
tsatu gabe! Eta zuk nahi dautazu erran, deus gaixtorik ez duzula
kausitzen irakurtze hortan! Zaude ixilik; edo aitor-azu ez dakizula
irakurtzen; edo bertzenaz ez duela zure erlisioneak zola osoa, ez eta
garbia.

Bertze alde nork daki erlisioneko gauzetan zer den on eta zer ez,
elizako buruzagiek baino hobeki? Nork daki Aita Sainduak eta hare-
kilako jaun apezpiku jakintsun handiek baino hobeki, fedeari datxi-
kizkon liburuetan zer den egia, eta zer gezurra? Zerk dakarken ari-
mentzat ondorio gaixtorik, nork daki?

Ez beraz hau gure gain eman.
Eskualdunak eskuaraz erraiten duena erran du frantsesez ere,

behin baino gehiagotan. Gauza bera erranen dautzute edozoin min-
tzaiaz, xuxen mintzatu nahi diren guziek. 

Aski erran ote dugu, gor edo itsu ez direnen buruan sarrarazteko:
Elizak zartzat kondenatu liburu bat zatika emaiten duen kazeta bat
ez dezakela irakur gure erlisionean sineste zinezkorik duenak? 

Ez da hor harat-hunatik. Batzuek eginen dute atx; bertzeek irri;
bainan zabal-zabala eta idor-idorra behar dugu erran egia: jakin
zazue bekatu mortalaren penaren azpian debekatua dela (beharrik
gabe eta elizako buruzagien baimenik gabe) irakurtzea, elizak kon-
denatuz geroztik, liburu bat. Erlisioneko gauzetan deus dakienak
hori badaki. 

Nahi dut hortan ere, bertze eginbide guzietan bezala, ez direla oro
bardin hobendun. Ez jakinik edo bertzela, hein batez arinago ditake
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baten hutsa baino bertzearena. 
Bainan bertze guzietan bezala, hortan ere mortala egin errex. Zuk

ez uste? Uste ala ez uste, hori hala da. Arrazoinik batere gabe ortzi-
raletan gizen egiten duten giristinoek (?) ere ez dute uste orok, bai-
tezpadako bekatu handi bat egiten dutela. Ba ordean egiten. 

Nolanahi meza saindua igandeetan huts egiten duten guziek uste
duzu…uste dutela?

Batek hau uste, bertzeak hura ez uste, holaxet emeki-emeki bago-
azi, kasik guhaur ohartu gabe, erreka zolaraino. 

Garbiki, zenbeit aldiz nere buruarekin gogoeta nago: halako egun
batez oro protestant bilaka baginte, zer egin ginezaken gehiago.
Ezen protestanten erlisione guzia hortan da: hek ere beren ustez, gu
bezala, girixtino dire; bainan bakotxak uste duen hura sinetsiz eta
eginez. Eta gu? Ez ote gira hartarat ari? Batzu harat ari, eta bertze-
ak han. 

Bizkitartean ez dugu horrela ikasi gure katixima; hau har, hura
utz ari denaren erlisionea, ez da katolikoa. Gure erlisionea behar da
hartu, den bezala, Jainkoaren  eta elizaren manamendu guziekin.
Osorik har edo utz.

Aita Sainduak eta haren izenean elizako buruzagiek zartzat dau-
katena guri on balin bazauku; ez balin badugu axolarik elizak beka-
tu mortalaren penaren azpian debekatzen daukunaren egiteaz…tirrit
ez du balio gure erlisioneak. 

Alta badute zenbeitek espantu oraiko Aita Sainduaz! Gizon argi-
tua dela, zuhurra dela,  bakea nahi duela; hau dela, hura dela; ez
dakit zer eta zer oraino…Errepublika…Xo, xo…Errepublikak ez du
hemen deus egitekorik. 

Hain ona, eztia, zuhurra eta argitua denaz geroz Aita Saindua (eta
hala da), egin beraz eta sinets haren erranak oro.

1897

Zorigaitz ahulari
(E 503, 1897-2-5)
Aberats gorriek beren seme-alabak serorategi eta eskola pribatuetara bidaltzen
eta bizkitartean jende apalari eskola laikora igor ditzatela manatzen.

Aspaldi gauza bati ohartua nitzaio: aberatsen haurrak eta kargu-
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dun handiskoen haurrak ikusten ditut hamarretarik bederatzietan
girixtino eskoletan altxatzen; eta erromesenak aldiz, bereziki gober-
namenduaren eskuko diren kargudun ttipi, edo hobeki errateko, kar-
gadun apal gaizoen haurrak, nahi eta ez, erlisionerik gabeko eskole-
tan dabiltza. Nahi eta ez, beren buruez osoki nausi ez diren erromes
eta gobernamenduko mutil xehe xume guzien haurrak, behar dire
ibili eskola otoitzik gabekoetan, katiximarik gabekoetan. 

Idek begiak eta so bazterretarat: ikusiko dituzu, aberatsen hau-
rrak, jaun eta andre handien umeak, mutiko ala neskatxa, non eta
nolako eskoletan? Serorategi, fraidetegi edo apeztegi batzuetan. Eta
hemen, ez naiz mintzo bakarrik  buraso aberats, jaun eta andre handi
jainkotiarren haurrez; ez naiz mintzo bakarrik politikazko guduetan
erlisionearen aldea daukaten aberatsez; xurien alde direnez. Heiek
nahi lituzkete haur guziak halaber girixtinoki altxatuak ikusi: bere-
nak bezala bertzenak ere.

Mintzo naiz ordean aberats gorriez, legezko urrats guzietan, hala
nola bozetan eskola erlisionerik gabekoen alde diren aberatsez.
Mintzo naiz gobernamenduko bereko buruzagi azkar eta gora diren
hoitaz.

Berek berentzat erlisione guti ukanik ere, edo batere ez…haurrak,
beren haurrak nahi dituzte ongi altxatu. Non dituzte holako auzapez
gorriek beren alabak? Hamarretarik bederatziek seroren eskuetan;
etxetik ibilki serorategian edo han egoki gau eta egun “pensionnai-
res” goxo-goxoa. Eta herriko-mutilaren eta oihanzainaren alaba?
Hura non da? Jaun auzapez gorriaren edo harekilakoen manuz, esko-
la laikoan. 

Soldado aitzindari, jandarme aitzindari, guarda aitzindari…
kapitain, jeneral eta bertze; perzetor eta inspetor eta kontrolor eta
ingeñadore handi hoitarik gehienek non dituzte beren semeak esko-
latzen? Fraide edo apez etxe batzuetan. Eta guarda xume batek, fak-
tur edo pieton gaizo batek, bidetako harri xehatzale batek eman
dezala bere mutikoa freretan (frerak diren herri batean), laster han
dituzke lepotik lotuak, bi, hiru, lau buruzagi, batzu bertzeak baino
zorrotzago:

—Aita, emazu haur hori zure onetan errientaren eskolan.
Bertzenaz, kuidado! Gal dezakezu ogia; edo buruzagiek hor harat
igorriko zaituzte, zalu, ezin bizizko herri txar zenbaitetarat. 

—Bainan haurra nerea da, nahi nioke nere erlisionea eskolan ika-



130

sarazi. 
—Ez da erlisionerik ez bertzerik. Har edo utz; eskola laikorat igor

zure haurra, edo tokia huts, lana gal, ogia gal.
Egun guziez ikus dezakezuena da, bi eskola diren herrietan. Arren

errazue, zuzen ote da hori? Hori dea legeari buruz oro bardin izaitea?
Riches et puissants du jour, elle est jolie, votre égalité!

Barkatu, eskualdun irakurtzale maitea; jaun handi hoiekin frant-
sesez behar da mintzatu. Izanik ere berak sortzez eskualdun, ez dute
konprenitzen eskuara.

Bizkitartean erradazue: zuzen da hori? Zuzen dea, kargudun apal,
ahulen haurrak izan diten erlisionerik gabeko eskoletan, bortxaz,
burasoek nahi ala ez? Eta denbora berean, legea ororentzat lege edo ez
lege delarik, zuzen dea buraso aberatsen haurrak, jaun handien hau-
rrak, buruzagi handi hoien haurrak izan diten eskola girixtinoetan?

Ez dut erran nahi aberatsek, jaun handiek, aitzindariek gaizki egiten
dutela beren haurrak girixtinoki altxatuz. Urrun da! Bainan aberatsen-
tzat on dena ez ote litake bardin on, eta are beharrago, pobrearentzat?

Kapitain edo jeneral edo auzapez umearen arimak baino gutiago
ote du balio kantonier umearen arimak? Zertako eta zer zuzenez des-
bardinkeria hori?

Nahuzue nik erran dezazuetadan egia? Hori da hogoita zenbait
urte huntan derabiltzaten itsuskerietan itsusiena. Ez daukat baden,
ez baditaken deus, hori baino dorpeagorik. Ez daukat deus baden, ez
baditaken, hobeki erakusten duenik zoin makurra den eta zoin gal-
garria eskoletako lege hori.

Legeko gizonek berek beren haurrentzat ez dute nahi. Eta bizki-
tartean jende xumearentzat ba; kargudun azpitikako apal hoientzat
ba. Zertako beraz hori? Zer beharrez eta zer zuzenez?

Baditazke kargudun apaletan eta bertze buraso erromesetan, hun-
taz axolarik ez dutenak. Ez dire gutiago urrikalgarri heien haurrak.
Gaixo haurrak! Eta gaizo burasoak, baldin gauzak begi argiz ikusten
badituzte. Heientzat dezakegu erran egiazki: zorigaitz ahulari!

Hamar urte
(E 509, 1897-3-19)
Réveil Basque itzalirik, Eskualduna aitzina beti halere: “Azkenik itzali denak biz-
kitartean haizea bere alde zuen iduriz.”

Hamar urte baditu beraz Eskualdun kazeta hunek Eskual Herrian
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agertzen dela.
1887an, martxoaren 15ean agertu zen lehen aldikotz.  Hamar

urte! Zerbeit da gizonaren bizian. 
Zerbeit baino gehiago ere bai, hau bezalako kazeta ttiki baten

iraupenean. Bakarra da ezik orai arte gutartean agertu izan diren
eskuarazko kazetetarik, bakarra Eskualduna Eskual Herrian adin
huntarat heldu ahal izan dena. Eta oraino badirau.

Bertzeak itzali dire; sortu-eta laster hil…hil, lastozko su batzu
bezala. Azkenik itzali denak bizkitartean haizea bere alde zuen idu-
riz. Ez baita ordean haizea aski gar egiteko; behar baita bertzerik,
bereziki luzara.

Eskualdunak badaki, sortzetik hunat bi xuri-beltxen berri; bai eta
lau gorri-beltzen berri ere.

Zenbat gorabehera, zenbat itzulika ez ditugu ikusi azken urte
hautan? Etsaia nausi; zuzena garaitua; legeak makur; zergak beti
goitituz joaki. Noraino eta noiz arte goazke ote horrela?

Bagoazi beti. Gorago erran duguna, eta gutarik batek hemenxet
egun zortzi frantsesez erran duena, irautea ere zerbeit da.

Ororen gatik, ez baitaukute oraino bizia kentzen, dohatsu gu, ez
dea hala?

Dugun beraz erran behialakorekin “Bizi naiz eta bizi gogo ere
oraino”. Agian luzaz, Jainkoak nahi duelarik! Hari dago gure espe-
rantza guzia, eta gero adiskide onen laguntzari. Hel dazkigula eta
jarraik beti, bihotz onez, Eskualdunaren hastetikako adixkideak.
Heiek hasi zuten lan bera deramagu beti; xede berak ditugu beti:
lehenik erlisionearen aldea gure indar oroz atxikitzea; eta hori beti;
lehen bezala orai bezala gero.

Burasoak nahi ditugu lagundu beren haurren girixtinoki altxa-
tzen. Xede horri buruz aita-amak beti oroitaraziko ditugu beren egin-
bideez, bai eta beren zuzenez, izanikan ere zuzen hek lege tzarren
pean ostikatuak.

Bat bezala bertzeak, lege tzar guziak oro bardin etsai ditugu. Ez
gira ixilduko hoik xuxendu arte. Xede onez beteak direla diote hor
gizon batzuek. Agian ba! Ikus eta sinets. Lege makurrak xuxentzea,
bakotxari bere zuzenean bihurtzea baizik ez diotegu galdatzen gure
nausiei. Emagutela bakea, egiazko bakea, herrazko egitateak utzirik.
Deus ez dugu bertzerik galdatzen.

Anartean gure ahal oroz Eskual Herriaren ona bilatzen dugu.
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Ahal oroz eskualdun girixtino familiako bakea, lana, zuhurtzia,
zoriona ditugu nahi azkar ikusi eta irankor.

Herritar gaizoak, eta bereziki zuek, laborari maiteak, ez otoi
ahantz eskualduntasunaren errorik azkarrenak direla: erlisionea eta
sor-herriaren, sor-etxearen amodioa.

Amodio hori bihotzean ez duenak axola guti duke bai bertzez eta
bai bere buruaz. Deus ez da hura: ez girixtino, ez eskualdun, ez gizon.

Erran gabe doa, laboraria beti bere egitekoetan argitu nahi dugu-
la. Betidanik eta gero-ta gehiago eskualdun laboraria dugu, lehen eta
azken, gogoan. Darraikigula, eta bihotz onez har ditzala guk gure
aldetik bihotz onez eskaintzen diozkagun argiak.

Jainkoak digula orori behar duguna. Eskualdunari digola gurekin,
eta gure ondotik…ondokoekin, bizi luze!

1898

Bozen ondotik bozez. Zenbait egia 
(E 582, 1898-8-12)

Bozen ondotik bozez mintzatzea, bereziki zortzi edo hamabortz
egunen buruan, iduri du dela zaldi hilari gibelaldetik zaldarearen
emaitea…ez dea hala?

Xuxen edo makur, bozak behin iraganez geroz, nor da kexu
bozez? Nork du axolarik? Nehor guti da kasik oroit ere bozetako egu-
netan ikusi edo entzun, erran eta egin dituenaz. Egia errateko, ardu-
raz ahanzteko hobeak dire…hobeak litazke bederen boz egunetako
solasak eta egitateak, baldin ahanzten ahal balire. 

Guk ere zin-zinez nahiago ginituzke ahantzi, eta ez hemen ondo-
tik aipatu, haizu balitzauku ixilik uztea. Hain dira nardagarriak, eta
hein batez lotsagarriak, bozaldi bakotx asko tokitan ikusten ditugun
harat-hunatak, non azkenean etsitzeko bailiteke bozetarik behin ere
deus onen, deus zuzenen ardiesteaz, baldin ez balitz beti gaizki zuze-
naz eta ongiaz etsitzea.

Ez du hanbat eskerrik bozak aintzinean zuzenaren alde mintza-
tzeak, zeren diren gutiz gehienak diren bezen gor eta itsu. Are  gutia-
go zaitezke mintza ondotik. 

—Zertako? 
—Zeren eta zuzenaren alde alferretan boza eman duketen askok
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sudurrera ihardetsiko baitautzute: “Behar ederrez jarrarazi gaituzue
holakoaren eta halakoaren begietan! Jakin baginu nor nausituko zen,
ez ginituen gure buruak agertuko, egin ditugun bezala.”.

Eta aldiz makurreko alderat eman dutenek ez dute nahi ondotik
entzun gaizki egin dutelako aipurik; ez eta solas hortarako hitz erdi-
rik ere. Debruak hartzen ditu holakorik derasakozutenean. Emozute
bakea…eta bortz sos.

Horiek oro horrela dire; badakigu. Eta bizkitartean ez gaduzke
ixilik. Gure eginbidea da mintzatzea.

Dugun beraz mintza laburzki eta garbiki, egiari doakon bezala.
Utz ditzagun aipatu gabe gudurik izan ez den tokiak, nahiz balitaken
batzutaz zer erran; mintza gaiten bakarrik bi boz-galdatzale ziren
tokiez; xuri edo gorri, on eta tzar; bi gorritarik bat bertzea baino gaix-
toago ziren tokiez gaiten mintza.

Hitz gutiz argitaratuko ditugu hiru egia, hiruak aspaldidanik eza-
gutuak, bainan beti oroitgarriak.

Lehen egia: tzarreko aldea daukatenek beti su gehiago dutela, kar
gehiago bana bertze ezen ez oneko aldea daukatenek. Xuriak ikusiko
dire bozak aintzinean itsu eta nagi, erdi lo; hau eta hura egin gogo; ez
dakit nork eta nork lagunduren dituztelako ustekariz beteak; beren
eskuko dituzten boz-emaileak azkarki atxikiren eskutik; hemendik
hunenbertze, handik harrenbertze bozen biltzeaz dudarik ez; hots,
gaina dugu…Eta gero? Gatuak mihia jan, hortzak hautsi, zangoak
moztu, barnea hoztu. Ele ederrak eta xede onak oro haizeak ereman.
Boz-biltzale bat edo bertzeren gain geldi lan guzia, lehertu arte.

Arte hortan etsaiak oro elgarri eskuz-esku, orok bat eginez. Eta
nola? Beren alde duketen laguntza bat galdu gabe; oro bil. Bil eskui-
netik, bil ezkerretik. Lausengu eta mehatxu, egia eta gezur, jazar-
kunde, beltzuri, zimiko eta milika, jo aintzina. Errexki dukete horre-
la gorriek gaina!

Bigarren egia: Bi gizon direnean, hautura, beti gobernamenduak
tzarrenari esku deratxikola. Bat xuri, bertzea gorri dire ba? Izanik ere
xuri hura errepublikanoa, gorriari gobernamenduak esku: bi gorriren
artean, lege tzarren alde denari; erran nahi baita, gorrienari. Zoazte
gero galdatzera nondik nola mila sorgin datorken, bozaldi guziez,
orotan ez bada ere anitz tokitan beti zalditik astora goazin. Orgak
ezker uzkailtzera doazinean, egizozue indar ezker alde, ikusiko duzue
norat eroriko ziren, zure orgekin. 

Hortan du bada egiten oraiko gobernamenduak egiten duen gaiz-
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kirik handiena: beti makurrerako aldea baitauka bozetan. Hori dugu
ikusi, ez lehen aldi, oraikoan ere, bai Donapaleoko, bai Ustaritzeko,
bai Baigorriko kantonamenduan. Nor ere baita beti agertu gure erli-
sionea kolpatzen duten lege makurren alde, hura zen eta da goberna-
menduko buruzagien gizon. 

Prefeta eta suprefeta beren alde izanez geroz, ez dute axolarik;
deusen ez nehoren ez dire beldur. Haur tzar batzu bezala derabiltza-
te zaharoarekin boz-emaileak aintzinean. “Bota hunat bozak gober-
namenduaren alde…edo sarri bizkarrean panpak eta ipurdian
zaflak.” Atx!

Hirugarren egia: hau orotako handiena eta hitz larriz hemenxet
Eskualdunaren irakurtzale guzien begien aitzinean eman behar dugu-
na. Hau da: ez da gehiago bozemailerik. Erran nahi baita, ez dela
gizonik gehiago, beren buruen jabe direnik. Bertze orduz bozak emai-
ten ziren bakotxak nor ere baitzaukan gizonik zuhurrenarentzat, eta
haren alde. Ala deputatu, ala zenator; ala konseilu jeneraleko ala
arrondizamenduko, hauta zinezakeen gogoak emaiten zauntzun hura. 

Bainan orai? Orai boza eman lehen jinari edo azkenari, zuzenari
ala makurrari, giristinoari ala  juduari, ala debruari,  ez  dute oraiko
gizonek axolarik. Zer doakote alabainan? Arno zorta batez tripa
betez geroz, bardin zaiote nornahi hor harat igor. Hainbertzetaraino
dire soraiotuak; hots, eskuetarik joanak, non herri batean giristino
herri batean judu edo protestant bakar bat balin bada, izanik ere
gizon exkaxa, gizon txarra, jaidura gaixto guziak ororen jakinean
nausituak dituena, herriko gizonek hari emanen baitiote boza, baldin
zerbeit laguntza prefeturatik hari esker ardiets uste badute.

“Norat joanen gira prozeberbal bat dukegunean?” Hori dute ani-
tzek beti estakuru, bozaren gaizki emaiteko. Aski zeie hori. Diren
bezalako ez-azolatuak!

Solasa hasiz geroz, goazin bururaino, gogoan dugun guzia erran
arte.

Donapaleon eta Ustaritzen bi gorri nausitu dire: bat konseilu jene-
raleko, bertzea konseilu arrondizamenduko. Nahiz anitzez gizonago-
ak diren Hiribarren jaun notaria eta Etxekoin jaun medikua; halere
bizkitartean Pradet eta Ithurrart bi jaunak, beren itzal guziekilan,
bederen sortzez eta zerbeit gehiagoz katolikoak dire berenaz, nahiz
asko zeretan gure etsaien alde.

Halere gaizki egin dute heien alde boza, zer ari ziren jakinean,
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eman dutenek. Bainan ororen buruan bata ez bertzea ez dire judu, ez
eta protestant. Bainan Lévy?

Lévy d’Abartiague delako jaunxkila Orzaizen bere burua dena-
rentzat ezagutarazi duen hura giristino katolikoa ote da? Hala ez
bada, nola du bildu Orzaizen eta Bidarrin bildu duen bezenbat boz?

Nola zaio Lévy etorkiz judu eta  berenaz protestant denari
Bidarrin eta Orzaizen familia hoinbertzetaraino emendatu, non bi
herri hoitan majoritatea bildu baitu? Eta noiz? Bere herrian, herriko
buruzagien batasuna hautsi nahiz, herriko elizaren argitzeko eta
edertzeko lan batzu gibelatu nahiz zernahi kixkilkeria zerabilan den-
boran. Noiz, Orzaizen eta Bidarrin orok haren berri zakiketen den-
boran!

Bego Bidarrai, zeren den zorigaitzez orok ezagutzen dugun beza-
lako auzapez nahasi baten zangopean, soka lepotik. Bainan Orzaize?
Bainan orzaiztarrak zer gizon bilakatzen ari dire?

178 boz gizon ezdeus, protestant gaixtagin bati Orzaizen!
Orzaizen, Eskual Herriko herri buru-kaskoz azkarrenetarik batean?
Nahi dut halere Lévy ez dela nausitu. Bainan ez da hori. Arno

zorta bat eta ele legun, zenbeit haur-irrintzina ergel aski balin badire
orzaiztarren erdiei eta gehiagori buruen galarazteko, ez dugu zeren
aipa Eskual Herrian gizontasunik. Akabo fini!…non ez dituen hutse-
an direnak itzularazten ahalgeak. 

1900

Un “Million” sans emploi
(E 659, 1900-2-2)
Lehen mintzaldia. 

Nork nahi du Million bat? Omen da bat, enplegurik gabea. 
—Non da?
—Ez hemendik lehen auzoan; bainan orizue, hanxet, Lyoneko

hirian. Burdinbidez edo bertzela, egungo eguneko errextasunekin,
laster hemen litake, balin balitz hartzale. Ote da ordean?

Ez da jostetarik. Adi zazue. Dakizuen bezala, iragan igandean,
zenaturren izendatzeko bozak ziren. Ez ahal da izan aspaldian bozik
haro gutiagoz joan denik. Bereziki hemen, Eskual Herrian eta
Biarnon, askok ez bide dakite bozik izan dela ere. Ez bailitake hobe
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baizik; ixiltasunean eta makurrik gabe bozkatzea, baldin hautu zuze-
nak, onak baloazi.

Jainkoak daki ordean nor eta zer gizonak jarri diren hor
Frantziako buruzagi, zenator handi!

Guk ere badakigu ba, zenbeiten berri. Gure kaltetan ezagutzen
ditugu engoitik aspaldi nolatsukoak diren. Bainan egin dezatela
beren aldia. Ikusiko dugu noiz arte iraunen duen hein hunek. Gu
hemen lo egonagatik, nonbeit norbeit noizbeit ernatuko ahal da
balinba! Ja boz hautan ikusten dugu han-hemenka gorri tzar zenbei-
ti bizkarrezurra hautsi diotela boz-emaileek. Hala nola baitire lurre-
an lau hatzez gora gelditu erlisionearen etsai higuingarrienetarik
biga: Ranc, hatsa herra darion gizon gaixtagin bat; eta berriz Lyonen
Thevenet minixtro ohia, bere denboran saltsa onetan ezpainak ongi
milikatuz erabilia,…hots, Panamako lizafin jaleenetarik bat, erlisio-
nearen etsai berezia; bainan araiz bazterrak asexeak zituena, boze-
maileek ferafutro igorri dutenaz geroz.

Ez dire bakarrak; bertze batzu ere igorri dituzte boz-emaileek
ederki perrak kendurik larrerat. Bertze hainbertze eta gehiago hala-
ber igorri beharrak utzi…bertze aldi arte.

Bainan orotako bitxikienik gelditu dena da, frantsesak dion beza-
la “le…bas du dos entre deux selles” hanxet Lyoneko hiri berean,
gorago aipu den Thevenet haren laguna; hau ere ministro ohia.
Delako Thevenet justiziako ministro zen bertze orduz; eta hau aldiz?
Ez gira ontsa oroit. Zera behar zen izan eiki: “ministre des finances”.

Ezen izenak ez du bertzerik emaiten. Million du deitura jaun
horrek.  Zer izen ederra, eta aberatsa!

Ederki egin zuten izen hortako minixtro bat “aux finances” ezarri
zutenek. 

—Ederkiago eginen zuten, ez balute kendu. 
—Errazu, uste duzula. Nork daki? Alabainan izen ederra ukana-

gatik, naski ez baitzen hura ere guzien gogorakoa.
Horra non den lurrean, enplegurik gabe. Lyondarrek hura baino

eta Thevenet haren kideko laguna baino nahiago izan dituzte zena-
turtzat hautatu, bertze bi gizon…gizonagoak. 

Doazila elgarrekin bi adixkide xaharrak, besoz beso. Ez da
Thevenet bietarik urrikalgarriena. Million batekin debrua izanik ere,
bizi ahal ditake den goseena ere. 

Bainan Million bera? Zer behar da bilakatu? Behazue bada ez
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denetz dohakabe gelditzen gizona! Iragan astean edo bederen berri-
berritan oraino zenatur zen. Ez bakarrik zenatur, bainan denbora
berean deputatu. Biak bazauzkan eta orai biak gal! Ez denetz nigar-
egingarri. Zalditik astora baino beherago erortzea da hori. Atzo bi
alki gorri ederrak eta beroak, batetik bertzera nahi zuenean aldatze-
ko ere. Egun, bi alkien erdian, erdiz erdi, jarri behar, on bazaio,
larru-has lur hotzean! Gizagaixoa! Eta gehiago dena negu minean,
adin hortan. 

Bitxi da bertzenaz gizonari nahigabea nola gerta dakiokeen,
gutien ustean. Gure jaun Million, duela zenbeit hilabete deputatu zen.
Ohore handi hori beretzat eskas zitzaiolakotz nahi izan zen jarri zena-
tur. Eman zuten Lyondarrek zenatur.

Gizonki behar zukeen zenatur izendatu eta berehala deputatugo-
aren demisionea eman. Bat hartzearekin ezen nor bera denak, bertzea
uzten du.

Ba, bainan ez baitzen hortarik ari jauna. Bere baitan egina zuen:
“Zenatur lagunek ez banute beren artean atxiki nahi, s’ils m’invali-
dent, deputatu geldi nitakek.  Gauden hola-hola zenatur-deputatu,
bietarik bat bederen geldi dakidan esku.”

Zorigaitzez anartean bere burua soberaxe erakutsi du. Ixil eta
geldi egon balitz, utziko zuten halaber. Bainan ezin egona lotu zaio-
nean, jazarri zazko bertzeak ere. Nahi bazuen eta ez, deputatu demi-
sionea eman behar ukan du. Eta gero sei hilabete barnean zenatur-
goako berriz bozetara joan direnean, bozemaile berek, tout douce-
ment, kendu diote zenatur-alkia. Eta orai hara non den, non jar, non
bere…zera koka ez duela. Frantzia guzian ez da aipu nehon ezin
kokatuzko Million hortaz baizik.

Errepublika berria
(E 697, 1900-10-26)

Berri handi bat badugu Frantzian egun hautan: Errepublika
berria behar omen dugu.

—Egia ote da? 
—Ez dakit; agian ba! Ezen oraiko huntaz asexeak gira. Hain da

zahartua eta oraino are gehiago tzartua. Holetan berritu nahi dauku-
te. Hobe hori segur; ordu zen norapeit berri zezaguten.  Ez da oraino
berritua; bainan berritzearen beharra baduela ezagutzea eta goraki
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aitortzea ere ja zerbeit da.
Eta nork du aitortzen, nork du oihu egiten, orai dugun Errepublika

hau gehiago ezin jasanezko heinera tzartua dela? Ez dezakegula hola
iraun, gaizki goazila; biziki urrats makurretan dugula gobernamen-
dua, eta geroari buruz oraino xede gaixtoagoak dituela, nork dio? Nor
da mintzo? Nor da errenkura? Nori zaio, ez dela izan aspaldiko urte-
tan Frantziako minixterioa orai den baino esku galgarriagoetan?
Waldeck-Rousseau, Millerand eta heien lagunak, zernahi tzarkeriaren
egiteko aiher diren gizonak direla, nork erran du? 

—Ez guk, ez, oraikoan; bainan gure ohiko etsaiek, eta jaun minix-
tro direlakoen ohiko adiskideek. Jaun deputatu gorriek berek. Ez
orok eiki, bainan gorrien artean zuhurtziarik eta gizontasunik gehie-
na dutenek.

Heien artean ikusten ditugu lehen lerroan, beren buruak goraki
agertzen dituztela, gure deputatuetarik biga: Jules Legrand
Baionakoa eta Harriage, Hazparneko jaun auzapeza. Ez dezakegu
erran, zenbat atsegin dugun,  hemen erran ahal izaitea, bi jaun hoiek
beren hitza ederki badaukatela. Hitzeman zuten biek: erlisioneari
bidegabe egiteko xedea zuketen legeen eta gizonen etsai izanen zire-
la; ez zutela onetsiko, ez eta beren bozez lagunduko, horrela xede
gaixtodun minixtrorik.

Hitzeman eta hitza atxiki.
Ba bertze zenbeitek ere hitzeman zuten, eta hitza…jan; eta ez aldi

bat; anitz aldi. Hemen bezala Frantzia guzian, hamarretarik zortziek
aspaldi ahantzia dute, zer hitzeman zuten, boz eske zabiltzalarik.
Bakarrak dire, beren hitz hartan xut xuxen eta azkar dagozinak.

Ohore hitzeko gizonari! Bere itzalak badituzke; iragan gorabehe-
retan; bere hobenak ere ba. Bainan zerbeit hitzeman ondoan, hitz
hartan dagona, nornahi izan dadin, gizon bat da.

Holetan gure bi deputatu hoik eta hoien lagun batzu mintzo dire,
Errepublikaren  berritzeaz. Ez mintzo bakarrik; bainan iduri dute
beren indar guziak xede horri buruz egiten dituztela. Ez lukete, ez
dute nahi  omen gehiago deus egitekorik,  jazarkundezko eta herraz-
ko, tzarkeriazko gizon heiekin. Errepublika nahi dutela diote, bainan
zuzena, zuhurra, ona…hots, Errepublika berria.

Eta zer nahi dute egin, zer dute ja eginik edo bederen egiten hasi-
rik, Errepublikaren berritzeko?

Jadanik huna bi urte hurbil, jaun hoiek ikusiz minixtroak gaizki
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ari…ez diotela bozik emaiten. Zerbeit da minixtro tzar batzuei boza-
ren ez emaitea. Arren bi urte hurran huntan minixtroak makurrago,
eta gure gizonak xuxenago doazi. Noiz arte? Zaude! Behin orai arte.

Bereziki jaun Harriage bozaren zuzenki emaite hortan ederki
dago. Erran behar da, ez dela gaitz, oraiko minixtroak baino xede
hobekoa izaitea; ez dela zeren mila espantu egin, bi urte huntan
deputatuen bilkuran bozetara doazin zerak ikusiz, oneko aldea dau-
katenez. 

Hain dire tzarrak hainbertzetaraino framazonen esku piltzar bila-
katuak egungo minixtro hoik, non aski baita kasik bozaren xuxen
emaiteko, bi begiak hets eta, minixtroak norat baitagozi, bertze alde-
rat emaitea. 

Bainan ez da gutiago egia, hoi bera ere handi dela egungo egune-
an. Zenbat ez da, hortako ere ez denik? Urrunago joan gabe, horra
non duzuen Eskual Herrian,  Pradet, Donapaleoko jaun deputatua,
eskualdun giristinoek deputatutzat izendatua; ele zuri asko emanik
orori, eskuin eta ezker. So egizue, edo galda dakitenei; galda berari,
ea zoin aldetarat eman duen ardurenik boza. Behin edo behin  xuxen
eman badu ere, galda: ez duenetz anitz aldi gaizki eman; ez gu juje;
bere lagun deputatu errepublikano herritarrak juje.

1901

Nola joan dire?
(E 735, 1901-7-26)
Lehen or., erdian kokatua. Kontseilu jeneral eta arrondizamenduko bozak. Gudu
gaitza Miarritzen eta Uztaritzen; hemen D’Arcangues nausitu, hala ere.

Nola joan diren iragan igandeko bozak, bana bertze, Frantzia
guzian, ez dakigu oraino xuxen; ez da ere behin jakitea errex iza-
nen.

Alde batetik, anitz baziren berritu beharrak, batzu kontseilu jene-
raleko, bertzeak arrondizamenduko: Frantzia guzian hoitarik direnen
erdiak. Orotako berriak ez dire berehala batetarat biltzen ahal.

Eta bertzalde, gobernamenduak nahi dituen bezala nahasten ditu
batzu bertzekin “les résultats généraux”.  Hunenbertze edo haren-
bertze gorri nausitu direla erran, ahal bezen espantu handi eginez;
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onerakoetan ezin gordezko izen ezagutuenetarik zenbeit eman, berak
hautatuz hek ere; eta gero n,i, ni, fini. Ez galda gehiagoko xehetasu-
nik, urrungo bozez. Ahal bezala eta pozika baizik ez dugu egia jakin
ahalko: eta noiz?

Hemen hurbilekoetarik errex da ikustea zenbat itzulika, maltzur-
keria eta gezur derabilan etsaiak. Hala nola tzar anitzen artean sar-
tzen ditu, han hemenka, gu bezalakoen gogoaren atzemaiteko, gizon
ezti, maltso zenbeit, bere baitan egiten dutelarik: “Gureturen ditiagu
gizon gaizo hoik lausenguz edo nolazpeit. Ez bazauzku jarraiki nahi,
bota bazterrerat sarrixago. Anartean badiagu holako zenbaiten
beharra, jendeari begietara errauts emaiteko baizik ez balitz ere.”

Maltzurrak dire, maltzurrak alimale hoik; hoien esku-makila hor
dabiltzan zenbaitek baino malezia gehiago dute papoan.

Gero hau ere ba: boz aintzinean erranen derautzute, boz hautan ez
dela politikarik; tokian tokiko arabera badoazkela boz hauk; batzu
xuri, bertzeak gorri izaiteak deus ez duela erran nahi boz hautan,
deputatuen eta zenaturrenetan bezala. Bozak joan dire ba? Hara
berehala mila espantu: gobernamendua nausitu dela berriz ere; berriz
ere gobernamenduaren politika onesten duten gizonak direla izenda-
tuak izan. Zorigaitzez askorentzat egia da, bainan ez beti ororentzat.

Hoik oro hola, gudu gaitza izan da hor igandean zenbeit herritan.
Hemen Eskual Herrikoa deus ez da, bertze anitz tokitakoaren alde-
an. Bizkitartean hemen ere kantonamendu batean, Ustaritzen eta
inguruetan, hemendik hurbil orobat Miarritzen, bazterrak harrotu
dire. Zer kalapitak, eta zer harat-hunatak, batzu baten, bertzeak
bertzearen alde gau eta egun aitzinka elgarri tarrapatan lasterka.

Miarritzen aspaldi leporaino aseak dire Forsans delako axuant
framazon tzar baten egitate itsusiez. Ja azken aldian boz bat eskastu
zitzaion kontseiluan sartzeko. Delako boz eskas hura ez zuelarik
bazuela, gezurrez sakatu zuten bera iduriko batzuek berekilan barne
kontseiluan.

Geroztik hunat eta lehenago ere Miarritzeko jaun auzapeza,
Mouren deitua, bere axuant nahasiarekin makur zela zaukaten orok,
edo bederen hotz, biziki hotz. Zer gertatu da? Nolazpeit hor biak
elgarrekin baketu dire. Oro harrituak ikusiz auzapeza kontseilu
arrondizamendukoan sartzeko, axuantarekin zoala besoz beso, boz
eske. Zer egin dute bertzeek? Kontseiluko gizon eztienetarik bat,
axuant tzar delakoarekin deus ikustekorik nahi ez duena otoiztu
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dute, ager zadin bertzearen kontra. Ez da oraikoan nausitu; bainan
atsegin da oraidanik ikustea Miarritzen, Legrand deputatuaren
herrian, eta naski apur bat hari esker, errepublikano gaixtoei azkar-
ki eta zinez, goraki, bihurtzen, lehengo xuriekin bat egiten dutelarik,
errepublikano ezti zuzen batzu. Dirauketela oraiko xede onak, etsaia
osoki behin betikotz garaitu arte!

Gutitarik egin du, ez baita Ustaritzeko kantonamenduan ere,
Miarritzen bezala, gizontasunarekin batean erlisionea etsaiaren zan-
gopean gelditu. Ederki behartu zaio Nicolas d’Arcangues gure adix-
kide jaunari, hamabortz, hogoi egun hautan egin duen indarra.
Behartu zaizko ere, edo hobeki erran dezadan, behartu zaizku zenbeit
herritan jaun hori ezagutzen dutelarik, dakitelakotz ez dabilala bere-
gatik, eta ez dela ohore gosea; ba, behartu zaizku jaun on horren eta
gure laguntzaile buru azkarreko gizonak. Ez luke bada iduri, bainan
gogotik eta zorionekin aitortzen dugu: badire oraino gure Eskual
Herri maitean gizon zenbeit, administrazione deitu mamuaren beldur
ez direnak. Gizon erneak eta zaintsuak badire oraino, beren buruaren
eta ponetaren jabe direnak. Bertze hainbertze beldurrez, edo ez dakit
noren ahalgez bezala koropilaturik dagozinean, holako batzu ikuste-
ak altxatzen derautzu bihotza.

Gizon azkar hoitarik atzeman ditu d’Arcangues jaunak herri
guzietan kasik. Bere herrian lehenik, auzapezetik haste. Gorri ba,
errepublikano ba, bainan etxekojaun egiazko, eta herriko buruzagi,
herritarrari deus zor ez ziolarik, halere, gizon ontzat ezagutzen due-
lakotz, bihurtu nahi izan ez zaiona. Bertzeak bertze, gero zer izanen
bada ere nahi ginuen erran, balitz bazterretan holaxet beren buruen
jabe egoiten lakiketen gizon anitz, ez ginintazkela giren heinean.
Zorigaitzez anitzek nahiago dute, edozer baino, suprefetaren mutil.
Suprefetak  zernahi galda, eta heiek hura egin. Ez baitire ahalge ere!

Ahalge ba! Nonbeit han dabiltza! Sobera eder zeie noizetik noize-
ra jaun suprefetaren mahainean jarri direla, eta bazkaldu, erraitea.
Bakotxak bere gogo eta gostu.  Guk beti gizonago daukagu, jaun
hoier behar orduan “Ez jauna” erraiten dakiena.

Baginuke boz gudukaldi hortaz asko xehetasun oroigarri emaite-
ko. Bi hitzek dauzkakete oro: d’Arcangues jaunak paria nezake hogoi
egunez hor gaindi zabilalarik, gezur bat ez duela erran; halakoa
baita.

Hortakotz ere, aditzen ginuen ez zela nausitu ahalko; ez baita
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egungo egunean egiaz garbiki mintzo dena, deus hanbatetarat biltzen
ahal.

Bertzeak aldiz eta haren  aldekoek erran eta  egin ez dutenik ez
da. Baheaz ura hitzemaiten zautzuten. Eta zenbat mehatxu eta lar-
deria, jende ahularen izitzeko!

Halere zuzena behin bederen nausitu. Agian hunek zenbeit gogo-
eta on eginaraziko deie zenbeiti, bertze aldi batetako.

Baginuke beharra, Ustaritzeko kantonamenduan  bezala, orotan
ere.

Hor beheraxago emaiten ditugu gure adixkideak bere boz-emailei
igortzen  daizkoten eskerrak. Badakigu bere aldetik ahalak eginen
dituela zuzen bidez egin dezaken ongiaren egiteko eskualdun bere
herritarrei.

Zer den haizu eta zer ez
(E 749. 1901-10-25)
Loi d’Association delakoak kezka handia sortu fraide eta seroren etorkizunari
buruz. Gobernamenduak kontrolatu nahi, “urka-bilurra lepotik” ezarriz, ez ber-
tatik komentuak hetsiz.

Holetan ez da gehiago haizu izanen, hemendik harat Frantzian ez
serora ez fraide, gizon edo emazte zenbeit elgarretara bil eta elgarre-
kin bizitzea. Bainan haizu da eta haizuko, behin ere baino haizuago-
ko, edozoin etxetan emazte ala gizon, zahar ala gazte, gauaz ala egu-
naz, noiznahi elgarretara bil, ateak hets eta han elgarrekin josta,
dantza, oihu eta garrazia eta bertze zernahi, on eta tzar, gogora jinak
oro egin; haizuko da hori, eta ja aspaldian haizu da; behar litaken
baino haizuago.

Lohikeria eta hordikeria baizik ez darraikoten eta darioten bil-
kurak haizu dire, bide zabalean ez bada, bederen itzalean, etxe bar-
netan. Ahal bezen garbi elgarren arimen zaintzeko, begiratzeko,
elgarren ahalaz ongirat sustatzeko bilkurarik ez; hetarik ez da
haizu. 

Ez da haizu otoitz egiteko elgarrekin bizitzea. Otoitz orde, solas
eta kantu itsusi tzar zikin zernahi erasteko elgarretaratzea eta bizi-
tzea nahi bezenbat elgarrekin hanxet, baltsan eta saltsan: o! hura ba,
haizu da, nahi bezenbat.

Haizu da edozoin zokotan ostatu galgarri bat eginik, aita familia-
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koen harat biltzea eta berei osasuna, loa, ohorea, bizia dituzten
guziak oro galaraziz, haur gaixoak, emazte dohakabeak zorrez itorik
nigarretan, hertzeak hutsik eta triparen zola hotzik ezartzea, haizu
da; bainan ez da haizu hiri bazter batean, ez eta oihan baten erdian,
nehori den gutieneko bidegaberik egin ez dezoketen tokian, fraide
edo serora etxe baten altxatzea. Zer diot? Inguruetan ongi asko egi-
nik ere, fuera, fuera! Ez haizu komentu batetara bildurik, han egoi-
tea!

Ez da haizu, ez kapera bat, mezaren emaiteko, ez eritegi bat,
beharretan direnen laguntzeko, nehor ezartzea, fraide edo serora
baten izena edo itzala bera harat hurbiltzen bada. Haizu ba hargatik,
arimentzat ala gorputzentzat izurritea eta usteldura gaindi doazkoten
egoitza batzuen atxikitzea.  Hiri hoitako berri dakitenek, hala nola
soldado zirelarik, hor gaindi, asko zokomoko usaindu, gaztearentzat
lerrakor bezen galkor diren hetarik nahi direnak oro haizu. Eta ez da,
egungo egunean, hirietarat joaitearen beharrik; non-nahi, den herri-
rik ttipienetan, bertze orduz holakorik bazitakela ere nehork ez zaki-
ken tokietan, ez direa ikusten, han hemenka, batzu erdi kuku, ber-
tzeak agerian, nehoiz nehon haizu behar ez litazken bezalako kafia
eta ohantze tzar batzu? Hek eta holako zer guziak oro haizu. Ez haizu
ordean, munduko erokerietarik ihes, bere lohipean ezin jasanez,
komentu batean sartzea; eta hori zertako? Bere buruari eta bertzei
kalte egitea litakelako estakuruan!

Eta gorago aipatu…hitz erdika baizik ezin aipatuzko kafia tzar
hek ez dire ote nehorentzat galkor? Ez ote deie heiek nehori bidega-
berik egiten? Diren bezalako ahalgegabeak! Kopetaren ukaitea da
gehiago, erraiteko komentuak galkor direla, bertze hainbertze zurru-
burrukeriaz nehor hanbat errengura ez denean! Aitor, poxolu dituz-
tela komentuak, ongia gaizkiak beti poxolu eta itzal duen bezala; bai-
nan kaltekor, bainan galkor? Trufatzea da, horrela mintzatzea; eta
trufa baino musika gehiago oraino. Garbiki gero.

Zer ez da bertzalde haizu Frantzian? Haizu da senar-emazten
arteko batasunaren haustea. Bada lege bat “moyennant quelques
petites conditions” hauspen horren errexteko “tout exprès” egina.
Hori haizu; hori ongi; horri darraizkiola, bertze zenbat holako! Ez
ordean haizu fraidek eta serorek saindukiago bizi nahiz egiten dituz-
ten botuen egitea. 

—Zertako? 
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—Hortako; juduek eta framazonek hala nahi ez dutelakotz.
Erran gabe doa framazonek elgarrekin egiten dituzten biltzarreak

haizu direla. O! hek ba; hek onak, hek ez eiki nehorentzat galkorrak.
Fa! baduk hoberik!

Egun hautan aipu dena, hor beherago Eskualdunaren berriketa-
riak diona, haizu da langile tzar edo zoro dohakabe batzuen buruak
beroaraztea, zernahiren egiterat lehiarazterainokoan, odol ixurtzea
barne. Harmak eta oro saltzen diozkate; berek saltzen buruzagiek,
edo arartekoen medioz erosterat uzten, greba izigarri batzuei buruz
indarretan  jar ditezengatik araiz.

Minixtroari galda zozue, zer ari den. Surat olio botatzeko denetz
minixtro. Ihardetsiko dautzue: “Ez dela haren egitekoa, nahi duenak
nahi bezenbat harma eros dezan…Ez dela zer horri buruz  legerik.”

Legerik ez!…Hasteko,  gezurra hori. Eta bertzalde, badakite, nahi
dutenarentzako legea atzemaiten, edo berri egiten.

Hitz batez, huna: erlisionearen  kontra doa gauza bat? Haizu.
Erlisionearen alde doa? Ez haizu. Egungo gizonen politika guzia hor-
tan da. 

1902

Emazteak boz-emaile
(E 764, 1902-2-7)

Aspaldiko solasa da: emazteek behar lituzketela, zuzenez, gizonek
dituzten esku edo dretxo berak, etxeko zeretan bezala, herriko goiti-
beheiti guzietan; hala nola bozetan.

Diote zuzen litakela, zeren eta gizon bezenbat emazte baita orotan
bana bertze: lur hunen gainean erdiak gizon, erdiak emazte izaki eta,
zer litake zuzenagorik (diote beti, huntaz mintzo direnek) baizik ere
batzu ala bertzeak bardin izaitea?

Ala ez ote da emaztea, bai buruz, bai bihotzez eta bai, hots, jen-
detasunari doazkon guziez gizona bezenbat?

Ala ahulago delakotz gizona baino emaztea, daukagu petik, eskla-
bo bat iduri? Hartako litake eta legeaz den baino lagunduago izan
behar, berenaz ahula delakotz. Hala nola senar-emazten arteko zere-
tan, legeak asko aldiz emaztearen aldea dauka; non ez diren ezkon-
tzean bertzela elgarri buruz hitzartuak, senarra orotaz nausi izanen
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dela edo hola, bana bertze, bietarik batean denik ere ahulenari da-
txiko legeak esku. 

Zertako ez halaber, bozetako eginbide hortan? Hortan emazteak
osoki ez balire bezala utziak dire bazterrerat. Alta baluketelarik hor-
tan guk gizonek bezenbat ikusteko. Ezen gu bezen ongi hunkituak
dire bozen ondorioez, on ala tzar, emazteak.

Guri baino esku gehiago huntan ez emanik ere, zertako ez bede-
ren bardin, guk bezala? Osoki bardin ez ezarririkan ere, zertako utz
eskurik batere gabe? Gizon bakotxak boz bat, eta mila emaztek
batño ere ez; ez eta baten erdia, ez laurdena ere! Erradazue: ez dea
murritz, hori?

Ba naski, eta naskirik gabe, murritz baita, eta motz; ez dea hala,
Maria? Iduri zaut ikusten dudala senarra, hemen hau irakurtzearekin
xutitzen, kexu-kexua: “To, ez ginian deusen beharragorik! Hola-hola
ere bakerik ezin ukanez etxean lanak ginintikan. Eta orai, bertzen
gainera gerlapide hau behar baginu, non ginintazke? To, semea; so
egizak zer derasaguten. Eta gero berehala, xuhurra baduk, bota
surat, bere egile mihi luzearekin, kazeta gerla-pizle hori. Nik dazki-
dan zenbait eskurat eror baladi hau, zer kalapitak eta buruhaustea!
To, ez zakiat nor den erbi hunen altxarazlea; bainan hau handitzen
ikusi behar baduzue oraiko gazteek, nik hitz daiat ez dagozila gure
hauk baino egun eta urte hobeak sarrixagoko, zuentzat!”

Semeak irri: ez ahal dela balinba holakorik izanen!
Irri, behar bada, zuek ere huni, adixkideak, nor ere baitzarete,

gizon ala emazte, zahar eta gazte…irri? 
Ez da hor irririk, ez jostetarik. Solasak ekarri duelakotz, hori hola

erran dugu, ez baikitazke gu ere futxo hemen beti nigarrez ar, eta zin-
kurinaz. Bainan, trufak apart, zinezko solasa da, ja zenbeit urte hun-
tan guti edo aski aipu dena.

Bertzalde, ez da hau huntakoa bakarrik. Ezen bertze asko zeretan
ere, norapeit,…nola erranen dut?, gizontzen ari zauzku emazteak; ez
baita gaitz oraiko gizonen heinera heltzea. Baditugu ja emazte medi-
kuak. Ez emaginak, ez bakarrik, bainan egiazko medikuak; medi-
kuntzako behar diren guziak ikasiak dituztenak; ba eta ere jaun
medikuen titulu eta etsamina guziak oro iraganik ederki, andre medi-
ku jarriak baitire.

Badire eta ere andre abokatak. 
—Uste nuke, orizu; eta zalu mintzatzeko, titulu eta etsamina
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beharrik ez dutenak. 
—Behar edo ez, izaki ordean. Legeak oro erien puntan ikasirik,

edozoin abokat bezen argituak diren batzu badire; edo bederen bada
bat Frantzian, haren izena ere bainakike, ahantzia ez banu. 

Bertze zenbeit ere omen dire bidean, abokatgoari buruz ikasten
ari. Orduan izanen dire auziak ikusgarri… bazterretik.

Zer derasat: mediku eta abokat? Ez dakiguia izan direla, eta badi-
rela oraino andre batzu, edozoin gizonek bezen ongi, ez bakarrik
etxalde bat, bainan erresuma osoak nola erabil nehork erakustearen
beharrik ez zutenak eta ez dutenak? Hala nola Victoria zena, berro-
goi-ta gehiago urtez Angleterrako erregina izana. Emazte bat da
holandesen erregina oraikoa. Espainian ere ba, erregegeia adinetarat
heldu arte.

Horrenbertzetako balin bada emaztea, nolaz ez herri ttipi baten
buruzagitzat, auzapez edo bederen kontseiluko…gizon?

Izaitez, lege hori hanxet Norte-Ameriketako herri batzuetan ja
kokatua da. Noiz du? Bizpahiru urte, aipu ginuela hemen emazte bat,
hango herri batean auzapez bezala izendatu zutena, berehala ostatu
guziak hetsarazi omen baitzituen. Atx!

Hoik oro hola, ez da erran behar, dorpe da holakoetan ez uztea
emaztei deusetako eskurik. Bederen bozkatzeko paperño hura, beren
gogorako gizonen izenak dauzkan hura herriko-etxeko untzi hartarat
ezin sar, hots, ja gorago erran duguna, murritz da.

Diote, hori ez dela beti hola izanen. Badire ja kazeta batzu, hor
emazteen alde zerbeit egin dadin galdatzen dutenak. Bada bat, ja,
egile guziak emazteak baititu. 

—Zer? Kazeta egile ere, emazteak? 
—Ba, ba; uste dut kazeta delako hura deitzen den Le pain edo zer-

beit holako. 
—Hobeki egin lezakete, ogi edo arto, beren lan hek hobekixago

egitea. 
—Ez dut erraten ezetz; bainan nola den. Ez da errateko baizik

anitzek huntaz osoki hartua dutela gogoa.
Emazteen aldea daukan zer hori deitzen dute “le féminisme”. Ezin

ukatuzko egia da, goiti doala; ez jakin non geldituko den.
Uste balute tzarrek hortarik berentzat zerbeit onik jali, laster egin

lezakete hor legeño bat, bertze zenbeit egiten dituzten bezala. Ba, bai-
nan ez baitire fida emazteari; beldur baitire badela naski oraino
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emazte tzar baino on anitz gehiago. Eta orduan non litazke? Beldur
horrek dauzka; erraten ba, behar litakela bozetan emaztea gizonare-
kin bardin: ez ordean egiten  holakorik. Beldur, beldur…

Bozak… bozak 
(E 775, 1902-4-25)
Boza errepublikar moderatuei emateko deia.

Eskualdun hau eskuratu gabe ja gure irakurtzaletarik zenbeitek
boza emana izanen dute. Norentzat? Agian orok zuzenarentzat. Ja
errana dugu hemen aski garbiki noren alde ginen. Hanbat gaixtoago
sinetsi ez gaituenarentzat!

Boza emaitekoa dutenek, oraino ere denbora baita hautatzeko,
nori eman? Den gutieneko dudarik ere gabe, eta ele gutiz, erranak
erran, emozue boza zoinek zuen tokietan:

MORROXKO-HARRIAGERI,
LEGRANDI,
PRADETI.

Morroxkoz ez da den gutieneko dudarik. Gure etsairik handienen
etsaia da. Bera delakoan eta, Legrandek bezala, kontrariorik ez due-
lakoan, kargudunen eta ororen bozak bil ditzazke. Emozkiogun gure-
ak ere. Gure bozek sarista dezatela bere gizontasunaz. Boza, boza
orok jaun horri. Merezi du; eta kuraia berri bat emanen diote gure
bozek. 

Legrand jaunari eman ote dakioke konfiantza berearekin boza?
Gure ustez ba; zeren osoki elgarrekilakoak baitire, Legrand eta
Morroxko; biak errepublikano zuzenak; bakezko, batasunezko gober-
namendu azkar baten ezartzerat ariko direnak; eta ja xede horri
buruz beren ahal guziak egin baitituzte biek. Egintzetarik da ezagun
gizona biziki hobeki, agintzetarik baino. 

Zinez mintzo gira gero gu hemen. Batak ez bertzeak, ez daukute,
heien alde mintzatzeko ardit bat eman, ez eta hitzeman. Bertze
laguntzaleak ez bazazkote gostatzen gu baino gehiago merke jaliko
dira. Ez ditugu eta bata ez bertzea mintzatu ere; milesker bat bera ez
du Eskualdunak igurikitzen bi jaun hoienganik. Eta gero, ororen
buruan, ez dugu hoien ohoratzea gehienik gogoan, bainan ba herria-
ren ona. Herriak diozkate sarrixago jaun hoieri eskerrak zor izanen,
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atzoko eta egungo urrats onean balin badoazi beti. Agian ba!
Nola erranen dut? Morroxkori baino artoskiago, urratsa zaluago

eginez, eta behar den paperño hura ponetean edo eskuan tinkiago
atxikiz, zoazte bozaren emaitera Legrandi.

Morroxkori boz bat; ez zaio gaitzituko bakotxarenganik batteko
hura baizik ez ukaitea. Bainan (hau irakur otoi, xoko batera joanik ixil-
ixila): Legrandi, nehundik ahal baduzue, emozkiotzue bi boz bako-
txak. Bat ixilik, eta bertzea…krik, haren ondotik, nehork ikusi gabe.

Bainan otoi gero, gu ez sala; preso joan behar baikinuke.
Zertako Legrandi preferentzia hori? O!…kontrarioa duelakotz

biziki tzarra; framazon hutsa; berak egun hautan goraki errana, hala
dela. Legrand aldiz xakur eta gatua elgarrekin bezen makur frama-
zonekin. Bon signe, mon ami!

Eta Pradet?

Bertzerik ez denean, hauta ona hori ere, dautzuete zenbeitek erra-
nen. Bota beraz horri ere boza. Guk hemen gehixago erranen dugu,
gaizkiak entzunen baditugu ere adixkide zenbeitetarik. Ja norbeitek
heldu dauku solas hau, gutaz aditu berria: “Zertaratuak giren Eskual
Herrian! Pradeti bozaren emaiteaz mintzo Eskualduna, kasik alde.
Bertze batek erran dauku, idorregi mintzatu girela jaun hortaz. Ez da
ez bata ez bertzea.

Egia dena da: beldur izan girela jaun hori makila bi buruetarik
atxiki nahi luketenetarik ote zen. Hala-hula zoan, iduri ez zakiela
norat egin, eskuin ala ezker.

Holatsu zabilana hor gure auzo, Biarno hortan, Barthou deitzen
den minixtro ohia, ohore gose eta egarri batek iretsia daukana, erori
da osoki ezker.

Pradet jaunaz ere beldur bera ukaiteko zen. Bainan eskuin hartu
du; eta ja bolta huntan onerako solasak ditu eta urratsak.

Zer nahuzue guk erratea? Ala pena erakustea, jaun hori Legrand
eta Morroxkoren urratsean jartzen ikustearekin?

Frantsesak diona “la verité avant tout”. Norbeit osoki segura
denean, erragun osoki segura dela; dudakoa denean, dudakoa dela. 

Dudakoa oraino erditsutan izanik, onean finkatzeko itxurak
dituenean? Hartan gira jaun Pradetekin. Bertze biak baino gutiago
dugu elaire. Erran nahi baita, bertzeak biziki guti, eta hau batere 
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ez.
Halere bide beti egiari, edo egia uste denari. Bertze hauiekin batean

joanez, iduri luke jaun Pradet ere xuxen doakela. Sarri ikus hori.

Paperak

Dela kazeta, dela osto pakant, dela franximan, dela eskuara, zer-
nahi paper, xehe eta larri, hor jinen zaitzue egun hautan etxera. Har
eta bil oro, eta altxa, untzitegian, gora. Papera on da beti etxean
ausarki ukaitea.

Denbora galtzekorik balin baduzue ondoko egunetan, jostatzeko,
badukezue behingo zer irakur. Bada bereziki eskuarazko bat, irriz
ustelgarria, Guillard framazonaren alde, Legranden kontra mintzo
dena. Bitxia da; buru-buztanik gabea. Zer eskuara, eta zer lotogra-
fa!: “Basen nik samaria, bisiki maltzoa. Suk ikuzi behar. Egin da
saldi umea; saltseko suri. Sato hunat gisona; suk eta ni es da nehoren
beharrik. Goasin biak sintsurra buzti.” Urratzeko da, garbiki.

Nongo errient kaskoinak egina ote da?
Irriak irri, gure oroitean, ez da izan holako boz gudu samurrik. Su

dariote bi aldetarik anitz tokitan. Kasik oro errepublikano; bainan
batzu erlisioneari gerlarik nahi ez diotenak; bertzeak egundaino
baino hisia, janiza, herra tzarragoan.

Gero-ta gehiago iduri du, haizea oneko alderat doala. Burua Parise,
eta hegiz hegi itzulian sukarrak hartua bezala Frantzia guzia, barnean
duen pozoina goiti edo beheiti aurdiki nahiz, eta ezin zapart egin.

Sukar guzietan bezala, barnea du gaizkienik. Hertzetan min.
Kasik alde orotarik berri onak; foltsua ez gaizki; bainan tripako min
bat izigarria. Ez dakit futxo bertzela nola erran Frantzia barne hori,
erditsu hori dela diotenaz, galduena. Noraino barna ote?

Nonbeitik beti eri da biziki Frantzia; eta sendatu nahi, eri guziak
bezala.

Batzuek diote, etsitzeko heineraino eri dela. Nork daki?
Guk dakiguna da: Jainkoak senda ez dezaken eritasunik ez dela.

Eleak ele, egizue otoitz gero ta gehiago, azken egun hautan. Hel daki-
gula Jinkoa!

Egundaino ikusi ez dena, emazteak ari dire anitz tokitan boz bil-
tzen. Hemen ez dugu holakorik oraikoan ikusiko engoitik naski.
Bainan bertzetakoek ere gure laguntzaren beharra duketela oroituz,
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egizue otoitz eskualdun emazte onak; eta eginaraz, ahal duzuen
bezenbat, zuen haur gaixoeri. Ba eta gizontto hoieri ere.

Jainkoari urrikal dakion Frantzia.

A! Zer putikoak!
(E 780, 1902-5-30)

Esku onetan da ba, Frantzia! Garbiki, bertzek bertze, ohoin ba-
tzuen eskuetan.

Oraiko minixtro hauien adixkide handia, duela zenbeit urte bera
minixtro izana —ministre de la justice, s’il vous plaît—, Humbert
deitu jauntto bat joan zauku egun hautan hor harat ihes, Frantziako
lurretarik kanpo…joan balin bada ere oraino. Ezen batzuk diote,
Pariseko inguruetan dela gelditua, ministroekin araiz hitzarturik, ez
dutela preso altxatuko.

Bertzek aldiz diote, joana dela egiazki bere familia guziarekin
ihes, Angleterrerat, Ameriketarat, nork daki norat? Dakiguna da jus-
tiziak ezin atzeman  dituela, ez jaun handi hura, ez haren lagunak.

Zer zuten egin? Azken aldian Asteko berrietan eman duguna, 56
millions zituzten ebatsiak. 

—Nola, nola? 
—Deus ez, hots; berrogoi-ta hamasei milion eskuratuak zituztela,

ohointzaz. 
—Non mila sorgin atzeman dukete hoinbertze diru? 
—Jende buru ahulen sakelan. Harrigarri da, zenbat  ohoin eta

jende enganatzale den bazterretan. Bainan oraino harrigarriago dena
da zenbat jende zozo den; zenbat buru ahul, sineskor, gezur-iresle!

Eta ez gutartekoetan bakarrik,  bainan jende eskolatuetan kasik
bardin; ohoinen zakurkeria guziak badazkiketela iduri luketenetan
bardin. Hala nola baitire bankier eta notari, abokat handi, dirudun
edo beti dirua eskuetan derabilaten jakintsun hoik, iduri luke nehork
ez lituzkela ohoin-saretan atzeman behar; bederen ez errexki. Iduri
ba;  ez baita ordean hala. Hortarik asko baita gu bezala noiznahi
atzemanik. 

Behinik behin Humbert delako jaun ohoin ministro ohiak eta
haren alabaño batek…amarrain eta xarbo, ba eta izokin ederrik atze-
man dute; atunak bertzalde.

Ehun milion liberako primantza bat ukana bazutelako estaku-
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ruan, gezurra sinetsaraziz,  arditik ez zutelarik, eta primantzaren
etorkia bera nondik zuketen, ez norenganik, nehork ez zakielarik,
sinetsi futxo anitzek, egiazkoa zela primantza hura.

Nehori ez gogoratzea  ere da handi, bederen paperak behar zituz-
tela ikusi. Nehork ez du galdatu paper zirelakoen ikustea. Burdinazko
untzi handi bat erakusten zuten,  erranez: “Orizue, hor dira gure
paper eta titulu guziak: hetsirik daukagu beti gakoz untzi hori, bar-
nekoetarik zerbeit gal bagineza, makur-bide bat edo bertze gerta
lakigun beldurrez.”

Gezurra zen osoki. Untzia ideki balute, hamar sos  ez zuketen bar-
nean  atzemanen; eta ehun miliun diruren tituluak han zirela sinesle
hoinbertze izan direla sinestea ez da errex. Eta holetan futxo bizki-
tartean egia.

Egia beraz:  alegiazko ehun milionen  gainera eskuratu dituztela
maileruz berrogoita hamasei miliun; erdia baino gehiago. Eskuratu,
ebatsi, hor harat beren aintzinean igorri gehienak à l’étranger eta
hondarrak berekin eraman. 

Panamako behialako ohointza famatu hura bezalako bat da hau.
Zer diot? Han gehiago ebatsi zuten; bainan bederen harek itxura zer-
beit bazuen. Lan bat bazen han hasia; langileak ari ziren lurraren
zilatzen, itsasbide baten egiten. Bazen lan-xede bat egiazkoa. Lana
gaizki hasi; dirua esku tzarretarat erori. Bainan hemen deus ez zen
holako xederik. Zertako zoan, ez eta norat zoan dirua, nehork ez
zakien. Fritsik gabe batzu ziren maileratzaile. Eta halere anitzek
heien gezurrak sinetsi. 

Nola ez zituzten sinetsiko? Bazen eta jaun handi bat, Pariseko eta
Frantzia guziko justiziaren buruzagi handienetarik bat, berme beza-
la jarria, Humbert delakoa eta haren alaba, suhia, ahaide guziak elu-
rra bezen xuri zirela, nornahik bere  dirua heien eskuetan emaiten
ahal zuela, bi begiak hetsirik. Hura berme. Haren letra batzu era-
kusten zituzten orori. Eta haren izena irakurtzearekin, orok sinesten
zuten alabainan, jende zuzen batzu zirela Humbertar hoik oro.

Delako juje jaun handi harek Jaquin du izena. Jakin balute zen-
beitek, hura zer putikoa zen eta den! Iduri zuzentasuna bera zela,
zuhurtzia bera, justizia bera, leialtasuna bera; eta gero hor agertzen
da gure jauna,  esku-azpiz ohoin tzar batzuekin bat egina zela.
Burutik joan dire oro, samurrarekin.

“Hizen bezalako Jaquin! Hi zer putikoa hizen guk lehenago ez
jakin!”
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Bazakiten  ba, framazonek; bazakiten gure minixtroek zer barne-
ko gizona zen Jaquin. Hartako ezarria zuten ere zen tokian: justizia-
ko lehen eta goren buruzagietarik…ohoinen amigo bat!

Hartako ere zuten ezarria, jaz eta aurten, Frantziako fraidei eta
serorei ja ebatsiak dituzten edo ebastera doatzin ontasunen buruzagi.
Haren eskutik behar ziren oro iragan eta kasik haren burutarik beza-
la. Aztapar onetarik!

Bertzalde lege berri bat hor zenbat ere baitute zorrotz egina,
komentu guzien emeki-emeki hesteko eta husteko; urka-bilurra lepo-
tik emana baiteie  komentueri, soka-lasterra ministroak nahi arau
tinkatzeko gisan; haren eskura emana zuten, Jaquinen
eskura…urkatzeko lan hori. Ba eta harek hartu gogotik; eta bilurra-
ri zenbeit itzuli eman, bere baitan egiten zuelarik: “Ai, putikoa, jos-
tatu behar nuk ederki! Sakelak ongi betez, ikusiko ditiagu serora eta
fraide guziak, batzu bertzen ondotik, kordokan. A! zer pesta!”

Ba, bainan pesta finitu gabe jin baita biharamuna, uste gabean!
Jakin balute gure ministroek, heien Jaquinek hoinbertzetaraino gal-
tzak beteak zituela: bertze bat atzemanen zuten. Eta berak ere, jakin
balu, zeri zagon, egonen zen gordexago. Nonbeitik hala beharra! Bere
izen hura han eman izkribuz, berme zakielarik nor zituen aitzineko-
ak. Hor demisionea  eman behar ukan du. Zu eta ni aspaldian preso
gintazke, miletan gutiago eginik. Jaquin, karga utzirik ba,  bainan
gehiagoko gaztigu dremendenaren beldurrik gabe, itzal onean dago,
edo iguzkitara, papoa zabalik. Nola zaion.

Ez da jandarmen beldur, ez, Jaquin. Ezinbertzea jin baladi ere,
preso altxatu behar izaiteko, segur bizpahiru egun aitzinetik jakina-
raz lezokete, doala, zer berri den Angleterran.

Hoik orok halere gure bizkarrean elgar aditzen. A! Zer putikoak!
Halere atsegin da ikustea, zenbeiti bederen artetan sudurretik odola
dariotela, eta gibeletik herrestan darraikiotela haro bat izigarria: “Au
voleur! Au voleur! Arrêtez le voleur.”

1903

Fraide irakasleak
(E 823, 1903-3-27)

Ez da gehiago Frantzian haizu fraide irakaslerik. Eskola-egile
fraide guziak oro barreiatu behar dire. Utzi behar dute beren fraide-
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goa; beren eskola etxeak oro hustu beharko dituzte, eta hetsi.
Gobernamendua jabetuko da etxe hoitaz orotaz, eta salduko ditu,
nahi dituen bezala. Akabo mutikoen eskola giristinoak! Noizkoa da
berri hau?

Aste huntakoa. Egundaino ez da Frantzian holako tzarkeriarik
odol hotzean egiten ikusi. Badakizue nola, iragan urtean, legea ezarri
zuten: beharko zutela fraide eta serora guziek, Frantzian egoitekotz,
gobernamenduari galdatu baimena edo permisionea. Baimen hori
galdatu ere gabe egon dire, eta beren baitarik, ixil-ixila, barreiatu,
bizpahiru fraide konfrario, hala nola jesuistak; baitzakiten galdatzea
bezen segura zutela, ez ukaitea baimenik. 

Alabainan zertako galda baimena, eman gogo ez duenari?
Halere anitz fraide eta serorek galdatu dute baimena, manatua

zitzeien bezala. Ez nahiz eta estakururik eman etsaiari, erraiteko,
zertako ez ziren sumetitzen legeari. Galdatu balute umilki baimena,
ukanen zutela nehork ez zezan erran, orok kasi galdatu dute. 

Gobernamenduak hitzemana zuen galde guziak banazka ikusiz,
ahal zituenak oro gogotik onetsiko zituela.

Eta zer egin du? Baimena galdatu duten guziei eza eman. Eta
nola? Ez ditu nahi ukan galdeak banazka entzun, ez ikertu ere. Ja!
Zertako? Denbora galtzea litakela, ororekin elekan artzea, denak oro
zaku berera bota, eta fuera surat.

Gaizki diot; hiru zakutan eman ditu fraide guzien galdeak: bate-
an eskola-emailenak; bertzean apez fraide predikarienak; bertzean
eskulanetik bizi direnak. Lehen aldi beraz fraide irakasleak. Hoik
ditu oro kondenatu Frantziako lurren hustera, eta beren eskola
guzien hestera. Hala nola Lurdeko ondoan baitire betharramitak, lau
eskola-etxe baitituzte departamenduan, bat Betharramen berean,
bertzea Oloronen, bertzea Orthesen, bertzea Baionan; oro hets.

Gero bertze fraide batzu, hauk apez ez direnak, Donibane-
Ziburun, Donibane Garazin, Bastidan eta Miarritzen baitituzte esko-
la-etxeak; oro hets. 

Eta gu hemen baino anitzez gehiago hunkituak dire Frantzia
beherean lege tzar huntaz. Baionan, Hazparnen, Maulen, Dona-
paleon, Kanbon eta Ustaritzen diren frerek ez dute baimena galdatu,
ustez eiki ez zuten galdatzerik ere, ja legez onetsiak eta ezagutuak
zirelakotz. Ikusi behar sarri, ez duenetz hoientzat bereziki zerbeit
debrukeria berri pentsatuko etsaiak. Zertako ez, nausi deno?
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Aski goraki dio, bi urte gabe, bat ez dela izanen, ez mutikoen, ez
neskatoen eskola giristino bakar bat gehiago Frantzian. Erlisionearen
itzala bera suntsituko dutela diote, ahoa betez, gobernamendu tzar
hunek eta hunekilakoek. 

Ba, eta baderamate beren saila azkarki. Horra holetan fraide
eskola-emaileak, baimena galdatu duten guziak, baimenik gabe.

Fraide apez predikarien aldi da gero; bardin-bardina baimenik
gabe geldituko direla ikusiko duzue. Gero esku-lanetik bizi direnak,
chartreuse edari hura egiten dutenak, nehori hobenik egin gabe,
nehork ez duenaz geroz heiek baizik egiten hura. Gizon komentu bat
ez dute utziko xutik. Oro garbi; oro huts eta hets, eta ebats. 

—Gero? 
–-Gero emazte komentuen aldi; seroren aldi gero. Fraideak bezen

begietan dituzte serorak, edo gehiago.
Gero herrietako apezak; gero azkenean oro…non ez duten arte

huntan berek bizkarrezurra hausten.

Lege eta lege
(E 830, 1903-5-22)

Legea lege; sumeti oro legeari; legeari ez dakiola nehor jazar; legea
nausi. Legearen kontra ez egin deus; goazin legetik; legetik ez doana
gaizki dabila. Ez ditake deus; deus ez da behar egin legearen kontra;
ez da haizu, gaizki da legeari uko egitea. La loi, c’est la loi. Et tout
est dit.

Bi hitzetarik bat, hori dute mihian beti egungo eguneko gizonek.
Legea! Burua goiti altxatuz, oilarrak kukuruku egiteko altxatzen
duen bezala, hitz eder hori dariote ahotik egun oroz, egunean zonbat
aldi. Zernahi erran dezozuten, hau edo hura gaizki zautzula zuri, zalu
tapatuko zituzte hitz horrekin: “legea da”.

Egungo nahaskerietarik edozoin aipa zozute; berehala ihardetsi-
ren dautzu jaun edo jaunskila batek: “legea da; ez da hor harat-huna-
tik”.

Hau lege, hura lege, oro lege dituzte. Bertze lanik ez dutela erran
zinezake, lege egiten eta lege zain baizik. Oro baino gehiago da legea.
Zer diot gehiago? Legea da bakarrik ororen buru, esku, zango, gider.

Gizona deus ez da legearen aitzinean; are gutiago lur baten, etxe
baten jabea. Ororen jabe dena, legea da.
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Burasoek uste zuten, orai arte, zoin beren haurren jabe zirela. Uste
ba: ez baita ordean hori. Norenak dire beraz haurrak? Legearenak.

Erlisionea nahi zinuten herriko eskolan? Ba nik ere; ba bertze
anitzek ere. Legeak ez baitu nahi ordean.

Herrian herriko gizonak nausi edo bederen gobernamenduarekin
batean, elgar adituz, hobekienera, nahi zindukete; eta zuzen litake.
Nahi badu ba. Ea zer dion legeak. Legeak dio, nehork nehon deuse-
tako ez duela gehiago eskurik, jaun prefetak eta haren mutil suprefe-
tak baizik. Bego legea.

Zer da makurragorik, fraide eta serora guzien kasatzea baino?
Deus ez du erran nahi, lege denaz geroz.

Haurrei berriz orai, eskuara baizik ez dakiten eskualdun haurrei
apezek frantsesez behar erakatsi otoitzak eta katixima, zer astokeria!
Nahi badu ba. Legea da.

Erraten dautzuet, gogora jin tzarkeria guziei, bati bertzearen
ondotik, eman izkiribuz gainean hitz hori: legea, guziak iretsaraz le-
tzazkegute. 

—Zoazi buruz behera ur handirat. 
—Itoko niz. 
—Ito zite; legeak hala nahi du.
—Urka zazu zure emaztea. 
—Zertako? 
—Hartako; legeak nahi duelakotz.
Hoik bezenbat bada, eta hoik baino ere handiago, legez egungo

buraso giristinoei galdatua zaiotena: beren haurren arimak deus onik
ikasiko ez duten eskola galgarri batzuetarat igortzea.

Legea, dioten bezen gauza minbera balin bada, gauza ona, gauza
handia; orok buru-has poneta eskuan baizik izendatu ere behar ez
ginuken gauza errespetagarria balin bada legea,  zertako bada hor ari
dire lehengo lege zahar guzien hausten karraskan?

Ala lehengo legeak ez ote ziren lege? Lege baziren, zertako hauts?
Hauts bazitazken, zer derasate hor, ez dugula guk eskurik, hoiek
egun ezarri legeen bihar berriz hausteko? Zertako ez?

Beren lege zurruburruekin! Garbiki, zozoak gauzkate arras.
Bertzalde beren legeen aitzinean gu oro belauniko atxikarazi nahi

ginintuzketelarik, so egizozute berei. Zangopean derabiltzate oro, ez
bakarrik lege zaharrak, ohiko lege zuhur, zuzenak,  bainan berek atzo
egin lege nahasiak berak nolanahi derabiltzate, piltzar puska batzu
bezala. Legeak mana gauza bat, eta heiek bertze bat egin.
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Combes minixtro tzar delakoak  baditu horrela zenbeit hilabete
huntan eginik Jinkoak baitaki  zenbat buruberokeria, berak bere
lagunekin bizpahiru urtez hor ezarri lege berri-berrien kontra erdiz
erdi baitoatzi.

Legeak ba, legeak! Ongi axola dute, harek eta harekilakoek lege-
ez ala jazko haizeaz!

Elgarren artean irriz ase onik egiten ahal baitute, legez eta legez
mintzo direlarik.

Hainbertzenarekin heldu zeie bilkuraren erdira Combes ministro-
aren seme, chartreuza on zaiolako hura, lasterka,  hats-hantua: 

—Aita, ori, lege bat. 
—Erakuts-ak.
Paper hori, mutzi, zahar, zikin bat; dena zilo, bipiek jana, hitzak

pusketan doi-doia dauzkala. Orai duela ehun edo berrehun urteko
lege noizpeiko zahar bat; aspaldi ahantzia, utzia bazterrerat, ez on
izakiz; edo higatua.

Napoleon handi zenaren denborako legea; aitzinagoko errege zire-
nen lege; erreboluzione ikaragarri haren denboran gizon-hiltzale
ohoin tzar batzuek egin legeak, bardin (hek ere, hauien iduri lege-
egile, desegile, berregile handiak baitziren). Ez da hoientzat on ez den
legerik, tzarra balin bada.

Urteak eta mendeak dituela hila izanik ere; hila, ehortzia eta
aspaldian usteldua, bardin zeie. Usainduago eta nahiago baizik ez. Ea
itsuskeria berri zerbeiten egiteko estakuru baduketenetz.

Holako noizpeiko lege galdu batzu dituzte lurpetik jaliak orai,
kapera guzien hetsarazteko; ba eta diosesako misionest eta hoien
kentzeko; ez uzteko, ahal badute Hazparneko misionestak berak ere
gure elizetan predikatzera.

Ikusi behar, nahi lituzketen guziak oro eginen dituztenetz; ala
norapeit azkenean atzartuko denetz jendea.

Anartean ikusten duguna hau da: legea, gauzetan den berenaz
hoberena, beharrena, zuhurrena, egundaino ez dela izan piltzarkiago
erabilia, orai den baino.

Eta nork du piltzarkienik erabilki legea? Legeaz eta legeari doa-
kon errespetuaz gehienik mintzo direnek.

Azkenean hainbertzetaraino desohoratuko dute beren legea berek,
non ez baita Frantzian deus izanen beltzuri eta etsai gehiago ukanen
duenik, nola legea eta lege-egileak.
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Action Libérale
(E 852, 1903-10-23)
‘Eskualduma’ sinatua.

Asteak eta hilabeteak ditu Action libérale delakoaz Eskualdunean
mintzatu nahiak ginaudela. Luzatu balin badugu, ez ginauden bate-
re ahantzirik, ez eta ere hoztasunez; bainan edozoin zerez bezala,
huntaz ere mintzatzeko tenorea nahiago ginuelakotz iguriki. 

Ez zauku laket hemen aireari mintzatzea, gogora jin edo bazterre-
tarik entzun guziak berehala tarrapatan hedatuz, balikunbalde, itsu-
ra, noiznahi, non-nahi, nolanahi.

Garbiki badire, ogi bihia otarrean erain lezakezutenak, lurra itzu-
li ere gabe; edo neguan eraiten dena, bardin udan; edo hemen beha-
rra, hanxet.

Gu ez gira bada hortarik ari; baitakigu (eta nork ez daki, zentzu-
rik duen ber?) destenor ala des-lur bota hazitik bihi on guti jalitzen
dela; eta mahats goizegi bildutik ez dukezula zuk, laboraria, arno
onik. Ez dea hala?

Beraz holetan Action libérale horren Eskualdunean aipatzeko,
tenorearen beha ginauden. 

Jin da tenorea, etorri da; bederen daukagu jin dela. Hala balin
bada eta ez bada, goizago huntaz mintzatzea goizegi zitzauguken.

Orai ez. Dugun beraz ikus hitz horiek zer daukaten barnean.
Action libérale: zer dugu hori?

Hori, hazi on bat, biziki ona; ditaken hoberenetarik. Ez da berri-
berria: ja badu bizpahiru urte horren hastapenak. Kazetetan ere guti
edo aski aipu da hori aspaldixkoan. Bainan erran behar da, orai arte-
an haro baino lan gehiago egin dute horren hedatzalek.

Hartakotz da ere deitua izen hortaz: action. Nola erran eskuaraz?
Action, agir, erran nahi da: artzea, zerbeit egitea, higitzea norapeit, ez
egoitea lo, geldi-geldia.

Zer ari dire hortan direnak? Bigarren hitzak erakusten du: Action
libérale: Frantziari nahi liokete libertatea eman; egiazko libertatea. 

Xede horri buruz, ez dute nahi, ez gerlarik piztu, ez errepublika
kendurik, bertze lehenagokoen eskuetan ezarri Frantzia. Batere hola-
korik gabe, huntan berean, hunek oraino, oro batean ezin kenduz,
utziak dauzkun libertate hondarrei lot bi eskuz eta xuti. Berma gizo-
nak gure buruen zaintzeari. Ez egon lo, ez eta ikaran, etsaiaren bel-
durrez.
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Altxa burua; bil elgarretarat: elgar bila, ea non diren gizonak; zai-
netan odolik dutenak; elgar ezagut, argi, susta, lagun. Esku eman
elgarri. Ororen indarrak batean ezar, azkarrago izaiteko.

—Zeri buruz hori? Zertako?
—Zertako? Ez ote da beharrik?
Ez ote da ordu norbeit norapeit azkenean higi dadin, ez baditugu

nahi gure zuzen guziak, eta oroz gainetik gure erlisionea ostikaturik
ikusi?

Bai ala ez, ja aspaldian eta bereziki azken urte hautan, oraiko minis-
tro izigarri hauk nausi jarriz geroz, derabiltzaten tzarkeria hauk, eta
hauien ondotik egin gogo dituztelakoak ikustearekin, erran duguia
hamarretan, ehunetan, miletan elgarri: “Hau da mendea! Eta futxo
nehork deus ez egiten, etsaiari eskuen kentzeko! Oro uzkur, oro beldur!”

Bai ala ez, bihotzetik, zinez, mintzo girea, erraiten dugunean,
berantetsiak gaudela, eta hots, kasik etsituak bezala: “ez denetz
bada, xuri edo gorri, norbeit agertuko, zuzenaren aldea, gizontasuna-
ren eta erlisionearen aldea finki, azkarki hartuko duena?”

Nahi girea, gu eta gurekilakoak, gure haurrak, gure familiak, oro
jali framazon alimale hoien aztaparretarik, bai ala ez? Ba. Ez da
hala?

Gauza bat egiazki, zinez nahi duenak nahi du ere hartaratzeko zer
ere baita on, eta hura egin.

Eri girenean badakigu erraiten “Eri dena sendatu nahi”. Eta hori
derasagularik, zernahitara gaude. Dudazko sendagailu, ba eta kano-
rerik ez duten batzutara bardin. Dela mediku, dela beila, dela jendek
erranikako erremedio, dela azti…

Zer? Eta Frantzia denean eri gurekin, gu bezala, gure eritasun
beraz; eta gehiago dena, gu bezala bertzeak ere sendatu nahi (ezen
alde orotarik zinkurina bera da) deus ez dugula eginen!

Lo egonen girela, lo, zutik, bi besoak kurutzaturik, etsaia karras-
kan ororen porroskatzen ari delarik! Gu, ziri batzu bezala, guziak
bardin ziri, nehork deus egin gabe?

—Zer egin ordean? 
—Huna zer. Badire Frantzian Action libérale delako bilkura on

hortan ja sartuak ehun mila gizon baino gehiago. Armada bat ja; eta
egun guziez emendatuz doazi. Batzutan baino hurrikiago bertzetan;
bainan orotan abiadura zerbeit bada. Ez da departamendurik, bat ez
da, guti edo aski abiadura harturik ez duenik Action libérale horrek. 
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Erran gabe doa, ez dela orotan bardin errexki hedatzen ahal; toki
batzu bertzeak baino galduago dire. Bertze batzu aldiz uzkurrago,
hilago. Hala nola gurea.

Halere, ez baita beharra bezalakorik, hasiak dire, bertzetan beza-
la, hemen ere, gogoak ernatzen. Huna non ja Paben eta hor Baionan,
gure auzoan, ehunka badiren gizonak, gizon gazteak oro kasik, eta
gizon bipilak, lanetik bizi direnak kasik oro. Eta hedatu nahiz ari, eta
hedatzen.

Eskual Herrian bereziki nahi lituzkete izen anitz, anitz bildu, eta
erroak azkarki egin.

Gero zernahi gerta, bozetako egunak heldu direlarik, balukete
kuraia gehiago, elgar lagunduz,  nori buruz indar egin jakiteko.

Hobeki balakikete ere, nor hauta, nor ez, elgarren berri eta elgar
argituz, bertzen berri ere hobeki jakinez.

Zenbat bertze ondorio on ez dakarzke batasun horrek, asko
behar-ordutan, azkarrak ahuleri laguntza emaiteko? Bainan aski
egungotz.

Hasten baizik ez dugu solasa, nonbeitik behar baitzen hasi. Egun
zortzi sartuko gira zenbeit xehetasunetan.

Anartean, otoizten ditugu oraidanik Eskualdunaren adixkideak,
edozoin herritan, jaun hoitarik heldu bazeie izen edo laguntza galdez,
ez dezotela beltzuri egin. Ez dute segur merezi.

Bego hortan egun; gerokoak gero.

A bas les Tyrans!
(E 860, 1903-12-18)

Duela zenbeit hilabete, asko xehetasunekin emana izan zen kazeta
Eskualdun huntan, frantsesez: nola Mauleko jaun suprefeta, Second
deitua (naski Combes delakotz egungo eguneko tirano higuingarrieta-
rik lehen, eta Second araiz bigarren), zoalarik Atharratzen barna, hix-
tuka, oihuka, trufaka, fueraka, eta diotenaz, oraino zerbeit gehiagoka
ereman zutela xuberotar bipil batzuek beren aitzinean, hiritik han
harat bide puska batean; irriak eta larderiak barna omen baitzituen,
musika hura entzutearekin, xuberotarrek eta baxenabartarrek aspal-
dian merke sal lezazuketen suprefet gaixtagin nehon ez daukenak. 

Orotan fuera eta fuera goraki, azkarki aditzea merezi luke den
bezalako nahasi ahalgegabeak; egundaino ez  baita izan Eskual
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Herrian kopeta hortako, eta hoin barne tzarreko suprefetik, ez bertze
kargudunik nehor. 

Haur tzar batzu balire bezala derabiltza oro, edo nahi lituzke
bederen erabili, bere aitzinean; zaharo bat eskuan bezala dabila, jo
hara jo huna; hau larderia, hura jo, edo trufa. Nor ere izi uste baitu,
hari jazar, gizontasunaz ala egiaz, ala zuzenaz, ala jazko haizeaz bar-
din axola duelarik. 

Baginu odolik zainetan, eta eskualdun zaharren makila gotorrak,
buru kasko fierrak, bularrak, ixter-zainak ez balauzka nik dakita nola-
ko beldur edo uzkur halako, ezin sinetsizko batek hartuak, hormatuak,
bereak aditu eta ikusi behar luzke jauntto harek, zenbat ere baita
suprefet, gure larderiatzeko framazon tzar batzuek hunat igorria! 

Ez du ez, Maulen berean ere, ez eta nehon hanbat adixkide handi-
rik —gero-ta gutiago—, beren buruei zu erranaraz dezaketen gizonen,
ez eta, on bazaio, emazten artean ere; deus onik diren guziak bertze
aldeaz itzultzen omen zaizko dagon tokian eta dabilanetan, beldur
ikaran dauden batzuz, eta bera iduriko galdu batzuz bertzeak. 

Ez aski oraino; ez eta hurbilik ere aski. Merezi bailuke, ez dakit zer.
Gure jaunaren azken lan onetarik bat. Jakin du nonbeitik, beti

baita orotan bat edo bertze, holakoei gezur edo egia, orotako berrien
salatari, jakin du hanxet Iholdin, serora gaixo batzu beren eskolatik
kanpo emanaraziak baititu, badirela muble batzu (bi ohe eta lau
kadira naski, mahain bat eta baxera zenbeit ere ote?)…serorek eba-
tsiak. Behazue ohointzari lotuak orai serorak; funtsian, ez baita
handi, hek diren bezalakoentzat. Baia ba! Samurtu da gure jaun
suprefeta. Odolak burura jauzi egin dio. Alabainan nork jasan
ohointzarik Frantzian, Combes ministro zuzen hura eta haren ondo-
tik Eskual Herrian Second duguna direno nausi?

Ez dute nahi jaun garbi hoiek ohointzarik…bertzek egitea.
Beraz gure jaunak seroren ohointzaren berri entzun dueneko, igan

da zaldirat, edo jo du telegrafa edo telefona. Iholdiko auzapezari
manu igorri dio: berehala, bere onetan, herriko kontseilua bil dezala
eta elgar hitzar dezatela, eta zalu gero, serorei auzi baten egiteko
herriaren izenean, suprefetaren manuz.

Zer egin du auzapezak? Bilarazi kontseilua. Hortaratuak gira:
bihar manu jin balakiote gure Eskual Herriko auzapezei, beren
buruak urka ditzaten edo aurdik ur handiari behera, zenbatek umil
eta biribil ez ote lezokete obedi?
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Dena den Iholdiko jaun merak bildu holetan kontseilua. Lehen hi-
tzetarik berehala jakin dute, makur zabilala suprefeta; baizik eta sero-
rek edo seroren izenean heien eskudunek eskola-etxetik jali-ta herrian
adixkide batzuen baitan altxatu mubleak, ez zirela jaun suprefetarenak,
ez herriarenak, bainan ba serorenak, Ustaritzeko komentuarenak.

Den bezala igorri diote berria suprefetari. Beltzuri bat ederra egin
ahal baituke, jakitearekin!

Alabainan harri batez bi xori hiltzen zituen jostetan; eskura heldu
zitzaion parada, bi tzarkeriaren egiteko: serorak ohointzat pasaaraz,
eta gero Iholdiko auzapez eta kontseilu xuria, debrua baino gehiago
ezin ikus ditzakena, haita-haita, marche…en avant, arch!…bazera-
matzan aitzinean. Zer pesta mera xuri baten medioz serora beltxen
desohoratzea, eta nork daki? menturaz preso igortzea serorak!

Tronpatu da oraikoan, ez baita lehen aldia; ez agian azkena ere.
Zer zautzue, gehiagoko zuzenik gabe, tzarkeriaz, aiharkundez

horra herri bateko gizonak, herriko auzapeza, ororen aitzinean, haur
tzar batzu bezala noiznahi, nun-nahi zernahi lan tzarretara manatzen
dituen suprefet bat. Ezen Iholdiko gertakari hori edo holatsuko asko
egun guzietakoak dire. Ez da holakorik baizik.

Gogora jin tzarkeriarik handienaren egiteko aiher dire. Eta ez
bakarrik berek egiteko, bainan eginarazteko, ahal badute. Atrebitu
diren bezalakoak! Ez dela jendea noizpeit azkenean jazarriko, bihur-
tuko gaixtagin ezin jasanezko tzar hoieri?

Combes eta Second eta bertzeak ez igorriko Atharratzetik bezala
eta zaluxago, finkixago, Frantziatik urrun!

Hoien zangopen egoki Frantzia hoinbertze denbora huntan!
Ez altxatuko deus onik diren guziak hoien kontra!
Fuera tiranoak! Atsegin hartuko du Frantziak leher egiten duene-

an hoien eta holakoen nausitasunak. A! zer xixtuak Frantzia guzian,
eta Eskual Herriko mendietan zer irrintzinak!

Hartaratzeak emanen baitauzku lanak. 

1904 

Azeriak
(EO 16, 1904-4-22)

Gizontasuna ken, eta ken girixtinotasuna, gaineratiko guziez gu
baino gehiago dire gure etsaiak. Orobat dugun aitor, hala baita.
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Eta zertako uste duzue nausituak ditugula, baizik ere, gu baino
gehiago direlakotz, ez baitezpada nonbrez, ez ukaitzaz, ez indarrez,
ez jakitatez? Ba ordean tzarkeriaz! Han dituzte zakurraren jaidura
tzar eta maltzurkeria guziak. Zer diot? Azeriarenak.

Bereziki ohointzako asmu bat gaitza; eta beren xedetarat heltze-
ko…azpi-joko bat harrigarria. Heldu direnean, ausik eta trufa; ordu
arte lausengu eta pereku; zangoak herrestan, buztana lurrari, beha-
rriak beheiti; begia legun, mihia ezti, bi eskuak milikatzen daitzute-
la.

Hortzik ez aztaparrik ez dutela erran zinezake. Hain dagozi biri-
bil; eta bizkitartean atzar eta erne. Haro guti balin baderabilate, nik
hitz dautzuet, ez daudela lo. Ez alafede, lo ez. Gu baino bi tantoz
atzarriago dire, ba eta jarraikiago beren lanari.

Egun hautako lana huna zer duten, ez baitute lehen aldia: eztiki-
ño gu giren bezalako oiloen luma ezpainez perekatzea, minik egin
gabe.

Beti, bainan beti, nahi baduzue, gauza huni ohartuko zarete, zeren
beti eta betikoa baitute: bozetako egunak hurbiltzearekin, azeriak
bezen zail eta zalu, bainan bildots batzu bezen ezti dabiltzala ikusiko
ditutzue. Egundainokoa dute. 

Zoin egun da egun? Larunbata? Igandea? Izan bedi edozoin egun.
Emazue beharri eta begi: ea nor nun ageri den egun hautan gure etsai
gaixtoenetarik, bertze asko aldiz bezala, gora mintzo, xurien kontra,
tzarren alde oihuka zernahi ahotik dariola. Ja! Ez duk peilik, putil. 

Idek-azue framazon kazeta okaztagarri hoitarik bat; nahi duzue-
na; frantsesez ala eskuaraz dadin mintza, batetara doa. Egun oroz
edo aste oroz bertze denboretan blasfemioz eta urdekeriaz beteak
direnak, segur ikusiko ditutzue, boz egun hautan…zoin eztiki, zoin
legunki, eta zoin garbiki mintzo!

Ezagutzen ez duenak erranen du: “Zer? Hau, kazeta tzarra? Gure
erlisionearen alde da eta kasik. Bakea nahi du; batasuna ororen arte-
an. Kurutzefikak tribunaletarik kentzea ortzirale sainduz gaizki egin
duela gobernamenduak dio; edo huts eginik egin dukela, oroitu gabe.
Ez gaixtakeriaz. Fa!

Kazetetan bezala, bardin eztiki, legunki, hots, giristinoki mintzo
zaitzu non-nahi: ostatuetan, zure etxean, orotan.

Emozute solas bakeaz, herriaren onaz, elgarren jasaiteaz, lagun-
tzeaz. Orok oro lagun eta jasan, zer da ederragorik?
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Erraiten dautzuet, ez dela holako azeririk.  Eta gu?
Noiz ukanen dugu ote guk zuzenaren aldea daukagunek, tzarrek

tzarreko alderat duten abileziaren laurdena?

Berdoly 
(E0 28, 1904-7-15)
Martial Henry Berdoly abokatua (1844-1905), Mauleko suprefet izana, gorrien
diputatu hautagaia: Harispek gainditua (1885) eta gero L. Etxeberrik (1889,
1890); bi aldiz diputatu (1893, 1898), ondotik zenator (1900).  Réveil Basque
kazeta hasi zuen (1896). Artikulu hau doluzko kurutze batekin agertarazi zuen
Eskualdunak.

Otoi barka, egun Eskualdun Onaren hastean lehen hitz, larri-
larria ontsa agerian ezartzen badugu gizon galdu higuingarri baten
izena. Merezi du. Zor diogu aspaldian ere, bainan behin ere baino
gehiago aste huntan, ohore berezi hau gure eskualdun zenator ohora-
garriari. Eskualduna ez da: ba ordean eskualdunek izendatua.

Ohoragarria ere ez, alafede, berenaz den gutienik, zahagi zahar
batek baino sentimendu gehiago ez duen gizona. Bizkitartean ez da
hor harat-hunatik. Ohorez hantua daukagu ja aspaldixkoan Berdoly
hori, orok dakigun bezalakoa, guk eskualdunek, Xuberoko eta
Baxenabarreko boz-emailek igorria da Pariserat Berdoly zenator.  Ez
dugu zeren uka.  Gurea da; gure izenean emaiten du boza beti lege
tzar guzien alde,  guk manatua balitz bezala.

Zuzen da beraz Eskual Herri guziak jakin dezan gure Berdolyren
azken  egitatea, orainoko guziez handiagokoa.

Iragan astean, zenatorren bilkuran bozak eman dituzte serora eta
frera eskola-emaile guzien kontra. Guziak, batzu bertzen ondotik,
lehenbailehen beharko direla kendu. Barreiatu beharko direla, dese-
gin, ezeztatu osoki eskolatzaile frera eta serora guziak, ja hor harat
joanak diren kaputxin, franziskano eta beneditanoak bezala. Oro
ken. Giristino eskola bihi bat nehon ez utz hoien eskuetan.

Fraide eta serora hoiek dituzketen ontasunak, lurrak, etxeak, pus-
kak: oro ebats; orotaz jabe gobernamendua, oraitik harat nahi due-
nean; berari iduri zaionean; bihar, etzi, geroxeago, edo egun berean
bardin. Bakarrik luzamen izpi bat utziko diote,  han hemenka, esko-
la Jinko gaberik oraino aski handirik ez den tokietan, haur guzien
kokatzeko. Bainan hortaz berak juje, berak nausi.
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Ez dute nehori urrikariz emaiten luzamen hori; nahiago lituzkete
oro batean ito, urkatu. Bainan sobera lan aldian ez nahiz hartu, batzu
bertzen ondotik dituzte holetan kendu gogo.

Deputatuen bilkuran ja pasatua zen lege hori. Huna non den pasa-
tu zenatorren aitzinean ere. Deus ez du orai eskas jaun de Loubet
Frantziako framazonen mutil obedientaren sinadura baizik. Den
bezalako gizon funtsgabe, ezdeusak sinatuko du, bertze guziak beza-
la, lege izigarri hau ere. Zer ez du ja sinaturik? Eta zer ez lezake orai-
no sina?

Gizon ezti, on bat dela berenaz Loubet erranen daukute gero. Eta
guk bardin sinetsiko. Zenbat eskualdunek ez dute sinetsi, edo alegia
sinetsiarena egin, Berdoly gaizoa xede onez betea dela; mutur gorri
aire bat ukanikan ere, bihotz ona duela? Ongi asko egiten ere? Eta
holako.

Obretarik da ezagun gizona zer den. Berdolyren obrak engoitik,
debrua izanik ere, ezagutuak ahal dire. Beti tzarrenaren alde duela
boza eman erraitea aski da. Bainan orotako handiena egin du, iragan
astean, azkena.

Zenatorrek boza eman dute serora eta fraide eskola-emaile hon-
darrak, orai arte gobernamenduaren baimena zutenak eta oro arront
kendu behar direla. Batzu frera eta serora gaixoen alde, bertzeak
kontra. Kontrako aldea da nausitu. Alde baino 60 boz gehiago joan
dire kontra.

Pabeko Cassou eta Haulon Baionakoa, nahiz deus hanbat onik ez
diren, eta nahiz edozoin zeretan gobernamendu tzar izigarri huni indar
emaile diren, oraikoan oroitu dire beren buruak, beren haurrak eta
beren boz-emaile adixkide anitzen haurrak seroren eta freren eskuan
iraganak zituztela. Oroitu dire Haulon eta Cassou, zenbat ere baitire
bertzenaz orotara jarriak, ezaxolatuak, soraiotuak, zoin ontsa ikusiak
diren gutartean frerak eta serorak; zoin diren atxikiak eskualdun eta
biarnes girixtino burasoak beren haurren girixtinoki altxatzeari.

Eta Combes beltzak, nahi badu, egin dezotela beltzuri. Hanbat
gaixtoago, gertatzen dena gerta, beren gogoetak ontsa eginik, biek
boza eman dute freren eta seroren alde.

Gure Berdoly behar zen bakarrik, bere boza, den gutieneko bar-
neko kilikadurarik gabe, tzarrenenarekin bat emanen zuena.

Mauleko, Baionako, Miarritzeko, Donapaleuko, Hazparneko,
Kanboko, Uztaritzeko frera guziak oro ken ditzaten eman du boza
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Berdolyk. Zenbeit hilabeteren, edo menturaz bizpahiru urteren luza-
mena utziko badeie ere, bihardanik ezarri ditu bere bozaz Berdolyk
frera guziak oro Combes tzarraren eskuko.

Angeluko eta Uztaritzeko serora guziak bardin; zoin beren herrie-
tarik oro fuera kanpo. Ez haizu nehon eskola emaiterat; ez eta beren
komentuetan elgarrekin bizitzerat ere. Fuera, barreia, haiza,
Frantziako lurretarik urrun igor oro.

Horra zerentzat eman duen boza Berdolyk. Berdoly dela Berdoly,
zer diote Berdolyren boz-emailek? Hura den bezalakoa beren bozaz
jaun deputatu behin eta gero jaun zenatur handi izendatu dutenek,
zer diote beren gizonaz?

Hango edo hemengo eliza zaharraren berritzeko zenbeit diru pozi
ardietsi badu ere bere kidekoenganik (begietarat errauts emaiteko),
nork ez du ikusten haurren arimetarik erlisionea, baitezpada galara-
zi nahi duten gaixtaginik handienetarik dela gure Berdoly?

Noiz atzartuko dire Berdolyren boz-emaile buraso eskualdunak?
Noiz dire guziak altxatuko beren haurren arimez griña dutenak,
Berdoly edozoin eskualdun bilkuretan agertzen delarik, oihu egiteko:
“Fuera Berdoly! Kuku framazonen esku-makila!”

Oloronen hor gure auzoan, Barthou minixtro ohi gaztea gure
Berdoly tokiloaz bertzerik dena, nahiz bardin tzarra, bederen bi
zangoek goiz-arrats beti xutik daukatena, fueraka, oihuka hiriko
kontseilutik kendurik, orai kontseilu jeneraletik eta sarrixago depu-
tatugoatik kentzera baiteramate…hek baino gutiago izanen ote gira
gu?

Gu baino erlisione gehiago behar ote dute erakutsi biarnesek?
Pullitak ginintazke ordutik!

Gerokoak gero, ez dugu zeren orok segurik espantu handirik egin:
eskualduna hau, eskualduna hura.

Behinik behin, bertzeak bertze, Berdolyren boz-emailek burua
apaltzen ahal dute, non ez diren haren iduriko bilakatuak.

Jinkoak eta Eskualdun Onaren irakurtzaleek barka dezagutela,
izen horren aldean eman badugu hilen kurutzea.

Ez da hilik; eta agian bizi den baino hobeki hilen da Berdoly!
Anartean, ahalge onik emaiten dauku; kalte onik egiten. Eta gure
izena bera, gure eskualduntasuna belzten du itsuski.

Gure ohorearen dolumin zinezkoa deremotela herritar irakurtzale
guziei Eskualdun Onak.
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1905

Biba Guichenné!
(EO 43, 1905-10-27, ‘E.O’)
‘E.O.’ sinatua. Bidaxuneko kantonamenduan Mendiondok 1524 boz, Guichennék
523; Ezpeletakoan hark 676, honek 956; Hazparnekoan hark 336, honek 1676;
Labastidakoan hark 399, honek 892; Donibane Lohitzunekoan hark 1160, honek
1741.

Oroit zarete, zer zion iragan egunetan Eskualdun Onak. 
Bortz kantonamendutarik lauetan aise, gainez gain, nausituko

zela Guichenné. Nausitu dea ala ez? Bidaxunen bertzeak irabazirik
ere nahi bezenbat bertze guzietan galduko zuela. Galdu duea, ala ez?

Nahiz ez ginakien xuxen (nola jakin?) bi, hiru milaz ala gehiagoz
garaituko zuen Guichennék, baginakien beti, eta goraki erraiten
ginuen: milaka boz gehiago bilduko zuela, etsaiak baino. Zenbat du
eskas, bi miletara heltzeko? Guti biziki. Gutiago anitzez oraino zuke-
en Mendiondo, prefetaren eta framazonen gizonak, ez balire anitz
lekutan boz-emaileak enganatuak izan gezurrez, eta indarrez, edo
mehatxuz bortxatuak. Beren buruen jabe izan balire orotan, eta jakin
balute orok ontsa zer egin. 

Eta azkenekotz gu eskualdunak bezen xuxen eta azkar egon bali-
re kaskoinak; araberan gu bezenbat izan balire, ahur bat boz ez zuen
biltzen eskualdun ohi bidaxundarrak. Mehainen eta Makean gertatu
dena zen bardin gertatuko segur orotan: boz-emailea bere gain utz,
edo ez utzi nahirikan ere etsaiaren aldekoek, argi, lagun, susta azkar-
ki burudun zaintsu norbeitek, zortzi ez bada hamabortz egunez herri
bat ikusteko da itzulia, ifrantzikatua.

Holako zerbeit da naski gertatu Beskoizen ere; ba eta ere hein
batez Saran. Ordu baitzen!

Hiru herri hoitan ala non-nahi, biba beldurti ez diren eskualdun
gizonak!

Atzo norbeitek Hazparnetik igortzen zaukun atsegin zela ikustea
herri handi hori, Morroxko zenaren herria, zoin ederki agertu den boz
hautan; hiru, lau bozaldiz hor, lerroan. Lehenik ontsa, gero hobeki;
gero aitzina batere ez gaizki, eta azkenean ontsa eta hobeki baino ere
ontsago eta hobekiago.

Biba Hazparne nahuzun bezen gora; errepikatuz oraino, nahi
baduzu, adixkidea. Bainan ez erran goregi bazterretan hunat
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Eskualdun Onerat igorri daukuzuna: “Biba eskualdunak! Kuku kas-
koinak!”

Bakotxari berea badoako.
Bana bertze kaskoinek baino puskaz hobeki eman dugu boza

eskualdunek. Halere orotan orotarik. Ezpeleta eta Lekhuine bi herri
eskualdun dire. Beha nor den batean eta bertzean nausitu: framazo-
nen ala erlisionearen aldekoa.

Hendaiaz ez giten mintza, eskualdun bezenbat arrotz, edo gehia-
go baita han. Ez eta Saraz, lehengo heinetik huntaratzea bera zerbeit
baita saratarrentzat; estekan denarentzat lehen koropiloen haustea
baita lanik handiena. Bego Sara.  Jaliko da.

Bainan biba Bastida eta Ahurti…eta Bergouey! Hiru herri kaskoin
horien artean 200 boz hurbil gehiago eman baitazkote Guichenneri.

Bardozen 161 boz 261en kontra. Otsoaren ahotik hezur bat ere
on. Bada hemen hezurraz bertzerik. Holako tokietan bere buruaren
jabe egoiteko gizontasunik aski dutenak araberan bertzetakoak baino
gizonago dauzkagu.  Merezimendu gehiago baizik ez dute.

Har bezate huntarik beren parte ona beskoiztarrek ere.  Zuzen da.
Bidaxunen? Zer mirakulu gertatu da han berriz? 540 boz

Mendiondok; eta Guichennek 40 baizik ez? Orok zioten ehun bat
bederen hari zaudela. Hango berri zakien baten arabera, behar zituen
150; anitz adixkide baduelakotz Bidaxunen Guichennek; eta bertze-
ak etsaia frango. Hango auzapez izanagatik Mendiondo eta hartakotz
ere zioten bazterretik so egile bertzenaz berei bardin zitzeienek eta
orok: ehun, berrehun arte hori Guichennerentzat izanen zirela segur.
Pariatu nahi zauntzuten.

Eta zer bilakatu dire beraz berrogoiez gaineratikoak? Urtu ote?
Ala untziak iretsi? Edo saguek jan? Haizeak ereman? Deusetaz ez da
estonatzeko egungo egunean.

Beharbada jakinen da zerbeit; eta beharbada, deus ez.
Jinkoak daki! Bardin hango barrokietako langileak aspaldi alfer

baitaude, lana hitzeman ote deie burrustan izanen dutela; edo alfer
haziko dituela oro, arnoz asean, egun hautan bezala? Bardin. Holako
bat hitzemanik dago bazterretan! Hitzemaitea eta hitzaren atxikitzea
biga baitire ordean, Manex.

Ororen buruan ez da bitxi, nola kurutzatu diren hor bozak?
Eskualdun izenekoak eskualdunetarik baino boz gehiago kaskoineta-
rik; hek iduriago delakotz ote? Bertzeak aldiz eskuara gutiño dakie-
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larik, eta kaskoinez aiseago solas egiten ahal, kaskoin boz gutiago;
eskualdun leher eta zapart! Horrek erran nahi du barnez, gizontasu-
nez eta bertze asko zer eta zer onez eskualdunago dela. 

Bertzalde hunen frantsesa lapurtarrek hartuagoa dugu bertzearen
uskara baino. Eta gero non dago? Nora joan, beharrez, haren min-
tzatzera? Bidenabar Ainhoatik, Urruñatik ala Makeatik…Bidaxune!!

Irringarri ere bada, eta ez luke aipatzea balio, ez balute berek,
egun hautan, hortaz atxikia beharrien hausterainoko burrunba bat:

“Eskualdun maiteak, emozue boza zuen anaia eskualdun garbi,
eskualdun ezti, eskualdun egiazko bati. Zuen amaren, amaxoren eta
amañoren mintzai goxoa badaki. Ez duzue, hari eskuaraz, buruz
buru, zuen bihotzminen erraiteko, ararteko beharrik izanen.”

Holako pertolikeriez beteak zabiltzan Bordaleko eta Tolosako
gazeta gorri tzar batzu. Jou! Ongi axola ahal baitute eskuaraz eta
eskualdunez!!!

Beharrik ez baititu nehork sinetsi. Ez gira eskualdunak zenbeitek
uste bezen zozoak. Biba gu; bainan biba gurekin eta gu baino gorago
gure deputatua, Guichenné!

Aitortzen ahal dugu, etsaiak mendi bat espantu bere hartaz eginik
ere; gureaz bertze mendi bat gezur eta nahaskeria metaturikan ere,
lan errexa ginuela, hau denari esker, hunekin garaitzea. Guk guziek
bezenbat egin du Guichenné izen horrek berak. A! sarri maiatzean
balitz berrehun bat holako!

Hoberen beharrak tzarren
(EO 49, 1905-12-8)
Haurren giristinoki altxatzeaz; errientak, etsairik handienak.

Deusetan ez da egiago, politikan baino, azkenak oro ahantzaraz-
ten dituela. Hainbertze badugu ikusirik azken hogoi-ta zonbeit urte
hautan: lege makur, ohointza, jazarkunde tzar eta bertze. Hainbertze
eta hainbertze! Eta nolakoak?

Egunak joan, egunak jin, gero eta beltzagoak; nor da mintzo ira-
ganez? Zer diot iraganez? Aldian aldikoez ere baginu griña? Bainan
ez; burua akit beldur ginintazke, baldin, etsaia zernahi jukutria tza-
rretan ari zaukularik, aldian bati baino gehiagori behar baginio atxi-
ki gogo eta begi.

Bi, hiru, lau, hamar, hogoi itsuskeria egin dauzkularik betan
etsaiak; bati baizik ez gitzazkola ohartzen iduri dugu.
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Iduri baino gehiago, aldian bat baizik ez dezakegu ikus; ez aipa,
ez eta sendi  ere. Bat bakar hura, mementoko hura edozoin izan bedi:
bertze guziak oro ahantzarazten dauzku; ez balire bezala.

Zerbeit badela, edo ote den zerbeit, mintzo? Aita Sainduarekila-
koaren hausteaz, apezen pagaren kentzeaz, “loi de séparation” dela-
ko azken lege hortaz?

Ez dut erranen hori dugula mementoko bihotzmina, ez eta ere
sabeleko mina; ez sabela ez eta (are gutiago) bihotza ez baititugu
oraino hanbat erituak. Bainan,  hots,  emagun “loi de séparation”
hori dugula mementoko ahamena, ele bazka.

Zerbeitez ele egin behar, eta hortaz eginki…horren ondotik bertze
bat jin arte. Orduan alda; bota hori bazterrerat, jazko haizeak dera-
mala. Zer izanen bada ere bertze hura, lot hari, harek ere bere aldia
egin arte.

Apezen bizitzekoa zertarik jaliko dugun, zer bilakatu behar diren
elizak, mintzo girelarik (harrituak  edo harritu gabe, nolazpeit beti
guk orai bakarrik hoi gogoan; hortaz gaudelarik eleketa elgarrekin,
etsaia bertze zazpi aldetarik ari zauku gaixtakerian. Hori baino ani-
tzez handiagoko bidegabeak dagizku. Noiz?  Orai, egun hautan; atzo,
egun, bihar eta etzi bere lan tzar guziei beti aitzina hura.

Gu bati beha, begiak eta ahoa zabaldurik.
Hala da gero hori. Ala ez duzue uste?
Ea nor den mintzo ja fraide eta seroren kasatzeaz. Heieri beren

lur, beren etxe, zituzten guzien ebasteaz, nor mintzo den.
Nor mintzo den erlisionerik gabeko eskolez. Otoitz eta katixima-

ren kentzeaz gobernamenduko eskoletarik; eta gero gure gostuz egi-
nik eta hainbeste gostaiak ginintuen eskola libro, gure haur gaixo-
entzat ginauzkan eskola giristinoen hesteaz, nor den kexu. Baduk
hoberik!

Ez, ez; ea elizak orai berean ebatsiko dauzkuten eta aurdikiko; ala
hemendik bospasei urteren buruan,  hatsa harturik.

Ea gure apezak oilo saldan biziko diren, ala xardina idorrean.
Hori dugu mementoko solasa. Ez otoi bertzerik aipa.

Anartean non-nahi, hiri handi ala mendi zokoetan herri ttipi,
Frantzia guzian —ez gutienik Eskual Herrian—, egun guziez, jaun
errientak ari zaitzu, hatsa pozoina dariotela, erlisioneko egia guzien
kontra. Zernahi baderasate. Haur gaixoek oro adi; beharrik ez orok
oro konpreni, asko ele erdi, piko eta haurren adimenduaz gorago edo



170

beheragoko ateraldi, beharrik ez baitituzte haurrek konprenitzen
oraino! Bainan pozoinak emeki-emeki bidea eginen du. Eta behin
hedatzen hasiz geroz, nehork uste baino fiteago.

Hori da, hori egiazko zauria; zauri guzietarik saminena buraso
giristinoentzat.

Apezen gorputzeko hazkurria baino miletan gogoetagarriagoa,
haurren arimen hazkurria.

Hazkurri orde holetan pozoina baitemakote haurrei. Eta nork?
Haurren altxatzaleek!

Nor ere behar bailitazke burasoekin bat, heien ondotik haurren-
tzat hoberenak, hek bilakatzen ari haurrentzat tzarrenak.

Gero-ta gehiago.
Zer zautzue? Bardin munta du, adixkideak. Hori ez bazautzue

ikaragarri, ez dute gure ele guziek tu bat balio.  Eliza guziak aurdik
eta zola iraulirik ere bardin munta duke, behin erlisionea, Jinkoaren
beldurra eta amodioa haurren bihotzetik kenduz geroz.

Giristinorik ez den tokian ez da izanen, ez apez, ez eliza beharrik.

1906

Gu gure hatzean
(EO 3, 1906-1-19)

Harritzeko da, zenbat behar den ikusi eta entzun egungo egune-
an, bereziki zure ahalaren arabera zerbeit onik egin nahiz lanean ari
zirelarik; bertzeak bazterretik zuri so, bi eskuak sakelan, ea aitzur
ukaldia xuxen emaiten duzun aldi bakotx, ala makur.

Nonbeit hor oraino, geldirik uzten bazituzte, batek eskuin, bertze-
ak ezker, tirabiraka lotu gabe ororen gogora zer nola egin ez dakizu-
la.

Batzuen arabera, Eskualdun Ona barea bezen hila da, eta mal-
tsoa; hortzik ez, etsaiaren ausikitzeko; ez koskatzeko adarrik. Balin
badu ere, bare kurkuilak bezala, sar-ateraka erabilki adarrak; den
gutieneko haize hotzak izitzen. Hots, odolik ez, zainik ez.

Iduri beldurrez ikaran gaudela omen, edo lo. Holatsu zaitzu min-
tzo eskuinetik.

Itzul ezker. La musique change.
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Mihi gaixto, beti kexu, beti orotaz errangura; sekulan deus ez gure
gogorakorik. Oro beti makur doazila. Gizon publikoen solas ala
urrats guziak makurrerat har. Ez dugu oraikoa.

Hau hemen hola erranikan ere, zagote trankil, ez gira buruko ilei
lotzekotan oraino: zer den mende hau! Ja urte lerro bat badu, holako
baten berri badakigula. Oro entzun, ahalik hobekiena egin, eta ja,
arri, mandoa!

Bainan ez da erraiteko baizik, azken ofizioa dela gurea, nahiz
baden leher eta zapart “azken ofizio”. Hau bat; alafede baietz.

Beraz egun zortzi, zenbeiten gostuko zorrozkiegi mintzatu gira
hemen Pradet  jaun deputatuaz eta haren azken egitateaz: baizik eta
eskuratzen ahal zituen boz-emaile guziei emanarazi deiela boza
Catalogne lege tzar guzien aldekoaren alde. 

Bat baino gehiago bihurtu zauzku eta zoin beren tokietan zerbeit
eta norbeit direnetarik: “Zer derasagun? Hek bezala, Pauen izan
bagine bozaren emaiten, eta han ikusi baginintu batzuen eta bertze-
en harat-hunatak, d’Ariste  xuriarentzat boza eman dutenak berak
nola mintzo ziren Pradetez! Erran gabe doana, hobeki eginen zuela,
bera lege tzarren kontra izaiteraz geroz, eskualde bera daukanaren-
tzat artzea boz biltzen; eta ez gure zuzen guzien ostikatzaile den etsai
batentzat. Bainan, denik ere, Catalogne  baino makurragoa zela
Faisans, prefetaren esku-makila; prefetari jazartzeko, hobe zela
Faisans  aurdikitzea, Catalogne  altxatuz. Prefetari jazartzea zerbeit
dela osoki gurekin ez den gizon batentzat”.

Deus ez ele, edo ele ahul biziki, gure arabera. Gizonak behar du
izan, behar du agertu alde bat edo bertze, eta ez biak dauzkala.
Eskuinaz deputatuen bilkuran berak bere boza erlisionearen alde,
beti ez bada ardura; gero ezkerraz laguntza zenator sartzeko
Catalogne delakoari, hunek bizkitartean osoki bertze aldea daukala-
rik, deputatuen ganbaran boza, kasik beti makur, azken huntarat
gero eta makurrago eman duenari, eta emanen orai zenatur bezala!

Ez balin bada hoi, makila bi buruetarik atxikitzea ez dakigu zer
den. Gehiago dena, zuelarik Pradet jaunak nori eman boza gizon-
kiago, giristinokiago!

Jinkoa! Ongi axola dute hein hortakoek giristino legeaz! Lehenik
guhaur, gero adixkideak igan ahal bezen gora, ohorez ohore; eskuin
eta ezker aldizka edo betan bermatuz bi eskuz xurien eta gorrien biz-
karrean. Bil, bil ohore; bil, bil diru, edo ahal bezen guti xahu. Orori
ele eder, azkarrenari azkenean esku, izanik ere den tzarrena.
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Jinkoak eta harekilakoek egin bezate berenaz berek ahal dutena.
Nere Jinko ni nihaur, diote beren baitan halakoek.

Holakoek Frantzia salba framazonen aztaparretarik!? Badute
bertze lanik, aski abilki ororekilakoa ezin eginez, dagun maiatzeko
bozetan kontrariorik ez ukaiteko. Orduan alabainan diru pixka bat
xahutu behar, zoin gehiagoka, kontrarioaren garaitzeko.

Mementoko lanik minena dute gure jaun Pradetek  eta hura iduri-
ko xuri-gorri, gorri-xuri andana batek, gobernamenduarekilakoaren
egitea. Ezin egin, beren buruak diren baino gorriago erakutsiz baizik.
Behar dela oraiko ministroekin alegia gorri erranen dautzute. 

Zer gizon fermuak! Eta kasik hoberenak orai holako batzu! Indar
baten egiteko tzarren kontra, zoazte holakoen gainean kondatzera.

—Higi beraz hortik —derasagute bertze batzuek—. Pradet  jaun
deputatua behin apur bat xuxen ibili ondoan, berriz egundaino bezen
makur balin badoakigu, lagun tzarrekilakoa ez duenaz geroz hautsi
nahi, dugun bila bertze bat, hobea. Hori ez da guk behar bezalako
gizona.

Aitor dut ez dela hala ez eta Legrand  ere, nahiz hunek itzuli gehi-
xago duen eta salboin gehixago, ez delarik erlisionez bertzea bezen-
bat ere.

Xoilki, badea hoberik? Balin bada, ager bedi. Ager bera bere bai-
tarik edo agerraraz bertzek. Nehor ez deno, gu hemen Eskualdun On
huntan, orai arte bezala, gure hatzean gaude: xuxen doana xuxen
doala erranez, makur doana makur doala. Beti egia.

Munduko lan guziak oro, eta orotarik handiena, gaixtoena, gizo-
nik ez den lekutik Gizon baten jalgitzea eman lezakezute zenbeitek
gogotik gazeta egile dohakabe baten bizkarrera. Tira hor!

Barkatu, jauna. Gure ahalaren egiteko, borondate onez beteak
gira; bainan ez gira gizon-egile.

Nor da hutsean? 
(EO 7, 1906-2-16)
Ez da lehen mintzaldia. Imitorioetako zalaparten hobendun nor den? Oihu egite-
ko mementoa iritsi da, kazetagilearen arabera.

Gerla dugu holetan; gerla gorria Frantzia guzian, erlisionearen
etsaiek, orai arte zernahi tzarkeria eginik, elizez eta orotaz jabetu
nahi zauzkulakotz orai.
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Alegia gure onetan ari, deus ez dadin gal baizik ez dutela nahi
erranez gezurra, beren izenean ezarri nahi dauzkute oro: elizak eta
elizetako zer guziak, azken teilatik azken alkiraino.

Beren izenean behin ezar eta…bospasei urtez hola utz, geldi-geldia.
Gero ebats. Lurrerat aurdik edo sal enkantean, zernahitako, nor-

nahiri, arte huntan ahalaz indarretan jarririk.
Sail izigarri horri zaitzu lotuak azkarki, orai ororen buruan.

Zenbeit bare hil itsuk edo barne ilun egosi epelek erranen dautzute
ba: “Fa! Ez da, ez da deus holakorik izanen. Buru ahulen eta aho
beroen erasiak dire hor handienak.”

Eta bizkitartean, ezti mamula zuri batzu hola mintzo zaitzularik,
so egizu nola zazkoten ari gibeletik buhaka, kitzikan, zihikan; “en
avant, va,  pousse toujours” bertze batzu, debrua gogoan, ariman,
gorputzean, mihian, hertzetan, bihotzean eta beren egintza ala xede
guzietan dutela.

Hauk oro, aspaldian, gibeletikako sustatzaile madarikatu heien-
ganik datorzkigu.

Eta beti aitzina doazi; eta joanen aitzina beti, haizu direno.
Berek diote garbiki, goraki: ez dutela barkatuko, erlisionearen

azken erroa moztu, karrakatu, ezeztatu arte.
Zozoak baino zozoago behar ginintazke  beraz izan gu, holako egi-

tateak ikusiz, holako ahopaldiak entzutearekin, ez baginintu sines-
ten.

Ez da estonagarri, Frantziako jende giristinoa norapeit azkenean
asaldatua balin bada ere.

Ez alafede, ez da estonagarri.
Estonagarriago da orai arte nola egon den jendea hoin itsu eta idu-

riz hoin ezazol. Hots, iduri lo, edo hila.
Estonagarri dena ere, hau da: nola mirakulu, oraiko orenean ere,

batzu piztuak, altxatuak, su pindarra dariotela ikusten ditugularik;
bertze batzu zoin dauden ixil eta geldi oraino, deus ez balitz bezala!

Batzu erotuak, odola burura joana balute bezalakatuak —ez baita
mirakulu!—, bertzeak han, egundaino bezen ezti eta maltso.

Herri batean, ezkila joz, herriko jende guzia bil eliza aitzinera edo
barnera; oihuka, ez dutela nahi beren elizaz gabetuak izan; ez orai, ez
gero; ez izaitez, ez izenez.

Debruak daramatzala framazon tzar hoik, beren imitorio eta boti-
ga guziekin. Fuera! 
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Auzo herrian berriz bardin jende ona delarik, bardin atxikia erlisio-
neari, bardin ohartua gauza hauieri orori; eta ez batere  putrunagoa
berenaz jendea, deus ez, edo hain guti non ez baita deus badenetz ageri.

Nondik heldu ote da hori? Nor da hor hutsean: zalapartaka dabilt-
zanak ala ixil eta geldi daudenak?

Batzu edo bertzeak hutsean direla erranen dautazue, ez da hala?
Garbiki gogoak emaiten daukunaren erraiteko, nehor ez da hor

oraino hutsean; erran nahi dut hobendun, gezurtiak eta nahasiak bai-
zik. O! hek ba.

Lehen lehenik gobernamendua; hura ba hobendun da, eta hoben-
dun handi. Deputatu eta zenator tzarkeria hauien guzien egileak,
hobendun. 

Hobendun azkenik berritan hauien egile tzarrenetarik bati, edo-
zoin estakuruz, Catalogne delako zenator berriari boza eman edo
emanarazi dutenak. Non ez diren zozoak; eta ez  lukete zozoek bozik
behar.

Hobendun oraino eleketari tzarrak, hatsa gezurra eta itsuskeria
dariotenak.

Erranez, hauk oro deus ez direla; dakitelarik zuk eta nik bezen
ontsa, zer diren hauk, eta norat garamatzaten.

Hortan geldi…hobendun direlakoen lixta…pour le moment.
Geroak zer eginbide dakarkiguken, ez dakigu. Orai arte beren

buruak agertu ez dituztenek dituzte menturaz hobekienik agertuko,
bihar edo etzi. Ez ditzagun otoi kondena lehen oihua eta lehen urrat-
sa oraino egitekoak dituztenak. Ez eta eztiki mintzo direnak ere,
xuxen mintzo diren ber.

Ez dugu orok jite bera, ez eta jauzte bera. Hanbat gaixtoago edo
hanbat hobe, hola da; eta hola izanen, mundua mundu deno!

Ez dea ja eder eta bihotz-altxagarri, Frantzia guzian ez baita ez
apezpiku bat, ez erretor, ez bikario bakar bat, ez eta fabrika bateko
president bat, erran ez duenik gora ez bada apal: “Ez dugu onesten
imitorio hori. Zuzen kontrakoa da?”

Hori bera biziki handi da. Bainan anitz eta anitz hiritan, eta anitz
herri ttipitan, izan baita dakizuena, ez guri erran hek direla hutsean,
hobeki eginen zutela, geldi eta ixil, etxean egonik, harorik gabe.

A! mais non par exemple! Daukagu: mementoa dela, oihu egite-
ko, ez, gutartean zenbeitek nahi luketena: “Fuera eztitasuna!” ba
ordean: “Biba bizitasuna!”.
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Ohoinak
(E0 50, 1906-12-14)
Kazetagilea, Larresoroko seminarioko irakasle zela, handik kanporatua izan zen,
jendarmeek besotik hartuta, irakasle eta ikasle guztiekin batera. Hona zer dioen
apezpikuak, handik bi astera argitaratu gutunean: “Hilabetearen 10ean (…) lege-
ko gizon bat jin zitzaukun erraitera apezpikutegitik lekuak beharko gintuela hustu.
(…). Handik bi egunen buruan, (…) bertze manu bat: hets gintzala Baionako
Semenario handia, bai Larresoroko eta Oloroneko Semenario xumeak. (…).”.
“Elizaren ontasunez jabe baditeke gobernamendua, orobat egin dezake edozoinen
ontasunez.”.  “Elizatik kanpo emaiten dituzte bere buruak, bai biziko, bai hileko
(…) elizako gauzez jabetzen direnek.” (“Jaun apezpikuak apezer eta fededuner”,
E0 52 1906-12-28).

Ohoinen eskuetan gira; ohoinak ditugu nausi Frantzian. Badagozi
hogoita bortz ohoin preso, gure jaun deputatu, zenator eta ministro-
ek baino ohointza gutiago eginik.

Ohoinak direlakotz, legea bera, legea, gauzetan den zuzenena
berenaz, behar bederen litakena zuzen, ohoin bilakarazia dute. Legea
ohoin! Ez baitire beren buruez ahalge, bertzeak bertze!

Ebats komentuak; ebats giristino eskoletxeak; ebats orai azkenik
apezgaien altxatzeko zernahi gostarik egin semenarioak. Oro ebats
berehala: semenario handiak ala ttipiak oro.

Ebats herrietan elizarenak ziren apez-etxeak; ebats arimentzat
utzi meza sariak; herri gehienetan baitire  hilek utziak, edo hilentzat
biziek meza batzuen emanarazteko edo bertze zerbeit ongirentzat;
eskola, eri, pobre laguntzeko diru batzu; kapitala gobernamenduaren
eskuan, intres ttipia emanik ere, seguragorik ez ahal zelakoan, oro,
oro, oro ebats gure ohoinek, legez edo alegia legez; berek egin legea
ere den baino tzarrago eginez berek, ondotikako “décrets, circulai-
res”, buztaneria zirtzil zantzail batzuez. 

Ororen gainera orai apezgeieri aterbea ken; fuera kanporat seme-
narioetarik beren buruzagiekin, deus gabe, zituzten guziez gabeturik
apezteko eskolatzen ari ziren guziak. 

Ebats etxea, ebats laneko alkiak, liburuak, jateko untziak; lo egi-
teko matalaza bera ebats azpitik haur eta istudiant gazte gaixoei. 

Buluzirik, larruturik ezar oro kanpoan. Bertze nonbeit, ahal duten
bezala bizitzeko, berriz elgarretara biltzerat ez haizu, non ez duten
ehun mila formalitate, zerga berri, patenta berri, zernahi despendio
berri egiten lege berriaren uztarriari jartzeko.
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Gosek hil ditzan, edo diru xahutzeak lotsaraz; edo berak ez lotsa-
turik ere jendea dadin akit, beti emaiten; beti ororen  laguntzen; beti
etsaiak bata bertzeren ondotik egin zilo guzien tapatzen…ahalak oro
baderamatzate.

Hoinbertze gosta behar bada erlisionea, ez baditake burutziarik
egin, azkenean debruak daramala  utziko duela jendeak, ari dire hola
framazonak, jo, jo, jo aitzina tira ahala tira.

Komentuen ondotik, herrietako eskoletxeak; eskoletxen ondotik
semenarioak.

Semenarioen ondotik apez-etxeak; apez-etxeen ondotik, elizak. Ez
dituztela elizak hetsiko mintzo baita jendea; berek hala diotela: ez
dutela elizen hetsteko xederik; zertako ez? Bainan gaizo ardiak gu,
zertako sinets guk otsoen erranak?

Erran zuten komentuek aski zutela baimenaren galdatzea: salbu
jesuistei eta ez dakit bertze zoini ere, bertze guzieri emanen zutela
baimen hori “l’autorisation”. Hara, non diren oro lurrean, errainak
hautsirik. Bat ez baita “autorisation” eskaintzen zutena ardietsi due-
nik. Ebatsi ba etxeak, lurrak, kaperak, zituzten guziak. Deus ez
eman, ez deus utz; oro ken, oro ebats.

Erran zuten: elizen eta elizari doazkon apez-etxe, semenario eta
bertze guzien imitorioa egitean, ez zutela xede gaixtorik. “Pour con-
server les  églises…et le reste” ari zirela. Pour voler ba; horra non den
froga. Ez baita holako argirik, itsuei ere begien idekarazteko.

Apezek deus ez zezaten ebats ari zirela zioten. Zer kopeta!
Ea nor den ohoin orai hor: apezak ala bertzerik.
Eta horra nolako gizonei dioten gure izenean beren boza eman

besogainka, egun izigarri hautan…vote de confiance en règle gero,
duda-mudarik gabe, eta ez behin bakarrik, hiru, lau alditaraino; ez
tronpaturik, jakinean, odol hotzean, holako alimalei boza gure
Eskual Herriko hiru deputatuetarik biek.

Bi horien izenak ditzagun eman berriz hemen, eta ez egun azken
aldikotz alafede ezetz. Deitzen dira jaun hoik: Legrand eta Pradet.

Larresoroko Semenarioa
(EO 50, 1906-12-14)
Agitazio-idazkia. Berezia da, letra etzanez dago, besteetatik bereiz.

Tzarkeria gaindi doa burrustan. Leher eginen ahal du noizpeit
balinba!
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Anartean izanen baitire lanak.
Ez giten izi; ez lotsa.
Gauden azkar.
Fuera ohoinak!
Biba erlisionea!

1907

Hauk dire bozak! 
(EO 30, 1907-7-26)
Lehen mintzaldia. Kantonamenduetako kontseilari jeneral sartzeko hauteskunde
kanpaina. Ik. Dotézac mediku gaztearen kontrako eta Anxoren aldeko propagan-
da “Euskal Herriko Berriak” atalean. 

Ez da beharbada egundaino izan Eskual Herrian, erlisionearen
alde eta kontra, orai tokitan den bataila izigarria. Donibane-
Lohitzunen, Ustaritzen, Hazparnen, Baigorrin, Bastidan, gure jakine-
an ez da gudurik batere. Gure aldekoak dira bakarrik agertzen hoi-
tan orotan, nehork ez nahiz etsaiaren gizon agertu, tzarkerian urru-
negi doalakotz.

Iholdin  hain guti dakite norentzat eman behar duten boza, non
kantonamendu hortako boz-emaile batek, Eskualdun Onari ostiko
bat eman behar ziola gogoraturik, igorri baitio letra bizi bat Baionako
gazeta frantses bati; ageri baita ez dakiela zer derasan, izenak bata
bertzearentzat hartzen dituztenaz geroz. Pas sérieux.

Donapaleon lo daude gure adixkideak. Batzu beti lo; bertzeak
deusen egiteko berantegitu arte. Baionan, Ezpeletan, Donibane-
Garazin eta Maulen da gudu bat zinezkoa; azken bietan izigarria.

Esperantza dugu Baionan Le Barillier, Angeluko mera nausituko
zaiola Garat, baiones abokat gure etsaiekilakoari.

Ezpeletan, errient, postako andre, guarda, jandarme, suprefet eta
bertzen tarrapata guzien buruan ikasiko dute, beren gostuz Dotézac
aita-semek, hobe zuketela, ez jartzea ohoinekin bat, adixkide hobere-
nak utzirik.

Ororen uste gabean garait balezate gure aldea daukana, handiago
baizik ez litake heien hobena.

Egiazko gerla Maulen da, eta Donibane-Garazin. Hatsaren har-
tzerat ez dute utzi nahi boz-emailea.
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Zer nahi baderasate tzarrek. Gezur batzu, xutik doazinak: hala
nola, politikarik ez dela boz hautan. Gezurra.

Bakarrik Anxo  eta de Souhy  ez dire Haranburuk  eta Larrek  izi-
tzeko gizonak. Segura dute nausitzea.

Bertzenaz, etsitzeko liteke oraikotik, eskualdunen zentzuaz.

Bozak: Eskual Herrian
(EO 31, 1907-8-2)
Lehen mintzaldia. Aitzineko solasaren jarraipena.

Iragan igandeko bozak Eskual Herri guzian ontsa joan dire, salbu
Donapaleoko kantonamenduan, han gure etsaien aldekoak baitire
bakarrik agertu. Gure aldekoek han uko egin dute, ez baitute orai-
koa; eta ez baitakigu noiz artino behar dugun ikusi hein hau
Donapaleoko kantonamenduan.

Ez dugu ere zeren huntan hobena holakoaren edo halakoaren gain
eman. Ororena da, edo bederen zerbeit diren edo behar litazken
guziena, nehor berezi gabe.

Aitzinagoko hamabortzean Baigorriko kantonamenduak elepide
onik emana zuen, Azkarateko Intxauspe jaun medikua, erlisionearen
etsairik handienen gizona, izendatuz herri bereko auzapez Larretape
delakoaren kontra. 

Ez du horrek erran nahi berenaz makurrago dela bertze edozoin
baino Baigorriko kantonamendua. Boz-emaileak han, bana bertze,
orotan bezalatsu dire: aldakor, haize alderat erorkor; ez baitakite
askok norat itzul, ezin ezagutuz zoin den on, zoin ez. 

Buruzagiek dute hor huts egin; zenbeitek handizki. Hala nola
Baigorrin eta Irulegin Anxart jaun notari ohiak. Nork onets alabai-
nan, nork konpreni ere, hein hortako gizon bat, hainbertze urtez hain
azkarki oneko aldea atxiki ondoan, radical socialiste batentzat arizan
dela boz bilarazten; delako Intxauspe medikua izankiz Donibane
Xerbaxoeneko nausi, Anxarten suhiaren ahaide?

Ahaide batentzat emanik ere boza makur deus ez den eta ez
dakien batek, ez luke holakorik egin behar, are gutiago bertzei egi-
narazi, gizon argituak eta bere buruaren jabe denak.

Horrengatik ez dauku barneak emaiten, askori bezala, ahanztea
oraikotik osoki, zer zion zor, bozez bezainbatean, Eskual Herriak
Anxarti, aspaldiko urtetan. Ongi eta gaizki, oraiko eta lehengo, doa-
kola bakotxari berea, beti.  
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Ahaide zirelarik ikusi da bozaldi berean Alduden etxekojaun bat
boz biltzen oneko alderat, haren aneia radical socialiste gure etsaia-
ren alde zoalarik. 

Bizkitartean, Orzaize Arrosan, Lewy jaunxkila hura omen zen
Intxauspe medikuaren kontra boz biltzale, bertzearen alde. Zoazte
konprenitzera! Hura ikustearekin Larrateperentzat ari, omen zioten
gizon batzuek: “Nondik debru nahuzue, hoi alde duena izan dadin
ona?”.

Ona, zinezko ona hobeki ageri zen Baigorriko kantonamenduan,
iragan igandean. Hartakotz gogotik eman diote boza orok Minjonnet
gure adixkideari. 

Halaber Donibane Lohitzunen, Ustaritzen, Bastidan, Hazparnen,
etsaia ezin agertu ere da, nehor ez nahiz jarri, hoitan orotan, hain-
bertze itsuskeria egiten duten gizonen alde. 

Baionan Le Bariller Angeluko auzapezak mila boz gehiagoz
errautsi du Garat abokata. Merezi baitzuen alafede. 

Halaber Maulen Larre gizon ezdeusa sei ehun bozez garaitu du de
Souhy hango jende xehearen ongi-egile handiak.

Donibane-Garazin, zernahi erabili dute nahiz Anxo garaitu.
Behartu zaio lagun onak baitzituen, eta bera den bezalako gizon
zuzen azkarra baita.

Ezpeletako kantonamenduan, Juanxuto nausitu da hiru ehun boz
baino gehiagoz.

Dotézac mediku gazteaz hemen egun hautan mintzatu behar izan
giren bezala mintzatzeko bihotzminik ez dukegu agian berriz. Berak
ikus. Guk miletan nahiago ginuke holakorik gabe betetzen ahal bagi-
nu gure eginbidea. Berriz hasi behar bagine, hanbat gaixtoago, hasi-
ko gira berriz.

1908

Beti bozez
(E 1098, 1908-4-24)
Iritzi artikulua, ez lehen mintzaldia. Herrietako kontseiluak berritzeko bozez.

Oraino ere eta beti bozez goazin egungo solasa. Bada segurki zer
aipa. Izan dea egundaino holako menderik? Ditazkeen legerik eta
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egitaterik tzarrenak egin gobernamenduko gizonek, eta oraino ere
gutartean zenbeit auzapez eta kontseiluko gizon egoki beti, hoinber-
tze tzarkeria egileen alde. Tzarren ondotik tzarragoak jar, eta beti ai-
tzina tzarrago heien alde gure auzapezak, oraino ere aitzina bertze
batzu, are tzarragoak jin arte.

Ez ote da beraz nehon bararik? Zer? Elizan dabiltzan gizonak,
sakramenduetarat eta orotarat hurbiltzen direnak, holako baxeren
alde? Berek erraiten, eta orobat uste ere ba, zu eta ni bezen giristino
direla, eta erlisionearen etsaien alde beti bozetan! Josiak etsaiekin!
Behar da izan burutik edo zerbeit. Fuera bazterrerat etsaiari beti
amen erraiten baizik eztakitenak.

Gobernamendua obeditu behar dela; legeari behar zaiola sumeti-
tu? Edozoin legeri ba ote?

Ezta egia; ez litake zuzen, erlisionearen kontra doazin legei obedi-
tu behar ukaitea. Hala balitz ere, legea lege deno; dirauno behar iza-
nik ere obeditu, are eginbide hertsiago bakotxarentzat, ahal dituen
guzien egitea, lege haren kentzeko, xuxentzeko lehenbailehen.

Nola xuxen legeak, lege-egile berak ezarriz beti nausi, edo tzarra-
goak?

Lan hoberik eztautzue eginen, langile hobeak baizik. Bixtan da
hori. Bozak lege-egile makurren aldekoei emaiten ditutzueno, makur
izanen dire legeak. Bota kontra, itzul diten edo bederen izi apur bat,
ikusiz gu ere bagirela eta ez dutela gutaz beti nahi dutena eginen.

Lege on edo lege tzar, zuen bozetarik doazi oro. Azken buru, zuek
egiten ditutzue legeak, zihaurek hor zuen bozez eginez lege-egileak,
edo egile heien, zenatorren izendatzaleak.

Orai arte zenator tzarrentzat boza eman dutenik ez utz merian
sartzerat. Erranik ere filuskeriaz, ez dutela gehiago Pauerat joan
nahi, zenator izendatzerat; zuen tronpatzeko hori eta holako ele zuri
erranik ere orai, ez sinets.

Hitza janen dautzuete, segur. Edo berak ez joanik ere, beren ban-
dako norbeit igorriko dute ordain, errient edo bertze. Segur, segur
hori.

Hitz batez, orai arte zuen erlisionearen kontra,  haren etsaien
alde arizan direnetarik deus ez sinets, deus ez onets; deus onik ez
igurik.

Edo atxik zuen erlisionearen aldea, edo uko egin, eta uka erlisio-
nea, ezta hor erremediorik.  Bat edo bertze duzue hor eginen.
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Ez erran gero ez zinakitela hau, ez zinakitela hura; batzu eskual-
de batera, bertzeak bertzera mintzo zauzkitzuela; boz emaileak ezta-
kiela norat itzul azkenean. Ta, ta, ta…estakuruak dire hoik oro.

Nahuzea zinez erlisionea lagundu? Zinez baia? Hori aski da.  Aise
badakikezue nor norat dagon herrian.

Eta ez balin bazinakite, aski duzue so egitea nork dautzuen hitze-
maiten gobernamendutik zernahi laguntza. Hau ardietsiko, hura
ardietsiko, espantuka ari zaitzuenak segur etsaiarekin ados dire.
Heiek herria etsaiari aitzinetik saldua dute. Boza kontra emanez era-
kuts-ozuete, ez zireztela zuek saltzeko.  Zuen buruen jabe nahi
duzuela egon herrian.

Bertzalde,  erlisionearen aldeko  gizonak zuhurrago ere izanen dire
ororentzat, eta zuzenago.

Bertze hoik ikusten ditutzue; eta orai ele zuri, leguna, merke iza-
nik ere, ikusiko ditutzue bozak ondoan, alderdikari.  Eta nola?
Itsuski alderdikari. Beren kideko heien laguntzen beti eta bertze alde-
koen zapatzen, zuzen kontra.

Behi pare txar bat baizik ez duenari bideak egiterat eman zorro-
tzenetik, eta urrun; bi idi pare eta behi andana parrasta bat duten
batzuer deus kasik ez eman; doi-doia pare batena.

Bide batzu gain gainetik arta; bertze batzu ez hunki ere, hek  alde-
koenak direlakotz eta hauk aldiz kontrakoenak. Alderdika oro.

Herriko haurrentzat zerbeit laguntza herritik balin bada, Jinkorik
gabeko eskolan dabiltzan haurrei baizik ez eman; bertzei deus ez;
iduri eta eskola giristinoko haurrak ez diren herriko haur.

Pobre errumesen beren artean ere berexkundeak; batzuer baka-
rrik herriko dirutik, bertzei ez; alderdika beti oro.

Hanbat gaixtoago boza gobernamenduaren alde direnentzat emai-
ten ez bada. Laguntza guziak boz truk!

Badea, baditakea deus erogarriagorik, zuzen kontrakoagorik?
Hoik eta holako egitateak ez dire, ez, beharrik, herri guzietan. Ba

hatik herri batzutan. Holako lan itsusi tzar egile eta bardin ahuleziaz
egiterat uzle auzapez guziak behar litazke bazterrerat eman.

Auzapez batek behar du izan ororentzat auzapez, eta ez bakarrik
bere aldekoentzat.

Eztu behar izan alderdikari, ez eta mendekari. Ez ahul, errient
edo bidetako aitzindari tzar bat herrian orotaz nausi auzapez enpoil
edo gaizo ezdeus baten itzalean, hori ezta eder; ez eta zuzen.
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Herriko buruzagiak behar dire herrian buruzagi; mutilak mutil.
Ez dire behar nausiak mutil; ez eta mutilak nausi. Anitz herritan

hala baitire orai arte maluruski.
Hori ezta hola behar; eta ezta hola izanen, boz emaileek beren

dretxoa eta beren eginbidea ontsa konprenitzen badituzte, eta bete-
tzen.

Bertzenaz, zer nahuzue? Ondoko egunetan, ja oraikotz elizetako
mezen diruak eta bertze asko ebatsi ondoan, heldu zaitzuelarik iguz-
ki saindu, kalitz, meza emaiteko apaindura eta guzien ebasterat,
hirietarat eremanik judu zenbeiti saltzeko, deus ez duzue erraitekorik
izanen. Nehori orduan ez  zirezte jazarri ahalko, zuen buruei baizik.

Bertze nehor hobendunen  bila nehon ibili gabe, sarri, zernahi
tzarkeria egiten ikustearekin,  zin-zinez egin ahalko duzue bularrak
joz Mea kulpa edo Ene faltaz.

Berantegi. Zuetaz ala gutaz, orotaz futituko dire orduan gaixtagi-
nak. Irri eginen dautzuete, orai lausenguka ari zaitzuenek.

Jaun mera gordeko da, kukutuko bere etxean, edo norapeit joanen
ihes, ez nahiz herriaren alde agertu; kopetarik ez ukanez etsaiari
bihurtzeko.

Herri guzia han multzora bildua elizaren inguruan, imitorioko
egunetan bezala…jaun mera, non? Gordea, edo bazterretik egoki; eta
tokitan, gehiago dena, ohoinen esku-makil jarria, heiekin bat.
Zertako?  Bakearengatik omen. Debru bat!

Holako gizonak guk berriz izenda herriko buruzagi?! Ez, ez, ez, ez.

Boz ondo
(E 1100, 1908-5-8).
Herrietako kontseiluak berritzeko bozen emaitzak. 

Nola joan diren bozak, orotako berri xuxen oraino ez dakigu.
Bozak zer diren jakinez geroz, eta zerk derabilan gutiz gehienetan
boz-emailea harat hunat ez zeren galda biharamunean, ez biharamu-
nagoan, nola joan diren bana bertze. Aspaldiko urtetan beti bardin-
tsu doatzi gehien tokietan, edo gero-ta makurrago.

Han-hemenka hobeki joanik ere, gordetzen daitzute urrungo berri
on guziak, edo nahasten beren gazeta tzarretan, xuriak gorri, gorras-
tak beltz eginez; deusik ezin ezagutuzko heineraino salsatuz gezurra
eta egia.
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Hurbilekoen apur bat garbiki jakin ahal izaitea ere zerbeit da.
Eskual Herrikoez da Eskualdunaren irakurtzalea gehienik jakin-

gura. Dugun egin itzuli bat kantonamenduz kantonamendu; berex
heldu zauzkun berriak jin arau banazka, laburtuz bederen, gero ema-
nen ditugu.

Atharratzen eta inguruetan ez dire onak orotan osoki nausitu, bai-
nan denik ere lehen baino hobeki jalgi dire.

Maulen, de Souhy jaun ongi-egile handiaren lixta ona, Heugas
jaun medikua buruzagi, nausitu da oso-osoa. Lagrave marexel enter-
ka txarra garaitu dute.

Donapaleon Pradet eta harekilakoak, agian hura baino gizonago-
ak zonbeit bederen, hautatu dituzte,  iduriz gorriago direlako batzu
garaituz. Halere beti ele ona merke; eta gero deus ez dugu zeren igu-
rik donapaleotar deputatuarenganik.

Hazparnen Broussain jaun medikua bere lixtarekin zen kontrario-
rik gabe. Gudurik ez zelakotz bizpahiru ehun boz-emaile uko egon
dire, heien beharrik ez zelakoan. Deus ez du erran nahi, baizik ere
astelegunetan gehienik lanean ari direnak direla igandetan alferrenik.
Etxeak urrun; eta baitezpadako beharrik ez ikustearekin, etxean egon
nahiago.

Makear gaizoek aspaldian eta guziz berritan ontsa irabazia zuten
auzia ereman dute. Agian luzaz egonen dire, herriaren onetan, herri-
ko zuzenen zain, beren buruak etsaiaren esklabo utzi gabe.

Bastidan hautsi-mautsi egin nahiz ibilirik, gudukatu dire azkarki.
Lafourcade jaun meraren iloba, Baionako mediku famatua, boz batez
da doi-doia sartu.

Igandean berriz bozak bientzat, behar zen nonbrerat ezin heldu
direlakotz. Boz bat edo bien eskasean gelditu baitire gure adixkide
batzu, hetarik biga dire zuzenez nausituko bigarren bozaldian.

Beskoizen errautsi dute aspaldi begietan zuten mera zaharra, ahal
zuen guziez beti bere indar guziez etsaiaren alde boz emaiten eta boz
biltzen arizana; gaineratikoetan herriari jasanarazi dazkonak bertzalde.

Dohakabea, zernahi zalaparta erabilirik, oro mehatxu eta mende-
kio, iduri guziak errautsi behar zituela ehun bozetara ezta heldu,
berrehun eta gehiagoren kontra.

Ikustekoa omen zen boz egun iluntzirian Beskoizeko plaza.
Beldurtzeko ere zen bolborari su lot zakion; hainbertzetaraino baitzi-
ren buruak berotuak.
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Beharrik deus ez da izan, ondoan urrikitzekorik.
Ustaritzen, gerlarik gabe, Olagarai gelditu da bere lagun onekin.
Ezpeletan etsaiaren aldekoak bazterrerat emanak izan dire.
Baigorrin, Mugerren, Azkainen, Arkangosen, Ahetzen, Getarian,

Senperen, Zuraiden, Larrosoron, Milafrangan, Halsun, Kanbon,
Itsasun, Luhoson, Orzaizen, Lekunberrin, Lasan, Eiheralarren eta
bertze askotan onak nausitu dire.  Xuxen ez dazkigunak itsura eman
baino nahiago dugu luzatu gerorat.

Hiru herritan dire makur joan bozak, ongi joan behar zitazkenak:
Ainhoan, Doniane Garazin eta Doniane Lohitzunen.

Ainhoan Ameriketako diruak du zuzena garaitu, guarden lagun-
tzarekin.  Zer obra ona, jaun amerikanoa, lehenago luzaz gerla jasa-
nik, orai bakean  bizi zen herri bat nahasirik ezartzea.

Parra pasa eta ondorioez axola guti, ez dea hala?
Doniane Garazin lau on eta sei tzar dire lehen kolpe sartu kon-

tseiluan. Bientzat ballottage. Hoberenetik, bi on sartuz bigarren
bozaldian, erdizka litazke. Badugu esperantza, hala izanen direla.
Bozemaile giristinotasunaren usainik dutenen eskuko da: ez edo ba.

Orotako nahigaberik handiena, zuzen kontra boz hoitan ikusi den
itsuskeriarik handiena gertatu da Doniane-Lohitzunen. Ehun boz-
emaile arrotz ekarraraz debruak dakiela nondik; ehun eta berrogoita
hamar bati boza ken; et voilà le tour joué. Hau handiegi da laburzki
aipa eta uzteko. Berex emaiten dugu beherago.

Hobenik gabe hila
(E 1133, 1908-12-25)
Hiriart-Urrutiren arabera “lege zuzen eta zuhurra” zen heriotz zigorra, adib.
1900ean Italiako errege zenaren hiltzaileari bizi guztiko presondegi eman zio-
tela-eta, adierazi zuenez (“Hil ala bizi?”, E 690, 1900-9-7). Anartean
Frantzian, lepo moztera kondenatzen zituzten,  nahiz zenbaitek heriotz zigorra
kendu nahi zuten. 

Gillotinaz mintzatu gira egun zortzi, eta erran dugu nola kentzer
duten. Ez dugu erran halaber, oroz batean, kendu nahi zuketela sol-
dadoentzat ere —salbu gerla denborako— hobendun handiak tiroka
hiltzea. Ezen soldado kriminelei ez diote lepoa mozten; tiroz hiltzen
dituzte.

Bai lepo moztearen, bai tiroz hiltzearen kentzeko emanak izan
diren arrazoin edo estakuru handienetarik bat, hauxe da: huts eginik,
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ustegabean, tribunalak hobendun ez dena hilaraz dezakela; gertatu
dela hori zenbeit aldiz, eta gero jakin. Jakin gabe ere gelditu itsu-
ra…nork daki zenbat aldiz?

Izan dire erran dutenak: aldi bakar  bat baizik egundaino gertatu
ez balitz ere hobenik gabearen hilaraztea, hori bera aski zitakela gaz-
tigu izigarri horren kentzeko Frantziako legetarik.

Banuke uste, zuek ere ba, huts eginik hilarazi batentzat ehun, ba
eta mila bizirik utziak izan diren, ustez edo beldurrez etziren hoben-
dun, izaitez egiazki hala zirelarik. 

Den gutieneko dudarik denean jurek ala jujeek bizia uzten diote
gizonari. Eta ontsa baino hobeki egiten dute uztea.

Halere behin edo behin tronpa ditazke, lekuko falsu edo zerbeitek
hala etzena sinetsarazirik. Ezta erraiteko baizik, noiz edo noiz gerta-
tu dela, eta oraino ere gerta ditakela. Legerik hoberenek baituzte (sic)
beren on-gaitzak. Hunek gaitza hori du.

Solasari datxikola, huna zer gertatu zen Baionan 1842an.
Soldado aitzindari bat, sergent-major Desgranges deitua, hiltzerat

kondenatua izan zen, itxura guzien arabera hobendun handi, eta
geroztik jakin dena handik zenbeit urteren buruan, hobenik gabe.

Harek edo bertze batek gaizki erabilirik hila, zuten atzeman nes-
kato gazte bat.  Zer egin zuen hiltzaleak? Neskatoari hil eta ebatsi
eraztun eta bertze urreriak gorde lagun baten  puska-untzian; untzi
haren jabeak berak gorderik han ezarri balitu bezala.

Dohakabe hau ez ote zen bertzenaz nehon etzena? Edo neskato hil
harekin atxiki zuelako zerbeit lotkia ote zuen? Beti hobendun egiaz-
koaren hatzik ez atzemanik,  hura zuten kondenatu, eta nahiz hil arte
orori beti etzela hobendun zion, kalitu tiroka Baionako Glacisetan.

Dohakabea! Zenbeit urteren buruan jin zen berria, sarjant haren
soldado lagun bat zela, eta ez hura, hobendun, neskato gaztearen
hiltzeaz. Afrikan  oraino soldado zelarik, eritu, eri gaizkitu, bere bai-
tan sartu, eta hiltzerakoan erran zuen egiazko hobendunak egia.

Berri hori jakitearekin Baionan, oro urrikaldu zitzazkon sarjant
hobenik gabe hilari. Bainan hila hil.

Ja ordukotz beldurtuak ziren aitzindariak, huts eginik  kondena-
tua ote zuten, zeren eta hura hiltzerakoan lagundu zuen apeza ere
hiltzer omen baitzen bihotzminarekin.

Zelhai jaun apeza zen; kanboarra,  Baionako presondegiko omo-
nier. Zer griña etzuen ukan apez horrek, zen bezalakoa zelakotz ere,
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oro bihotz, eta bihotz eria, soldado gaizoa kofesaturik, jakin etzela
hobendun, eta hobendun izan balitz bezala, segitu behar ukan zue-
nean hiltzeko tokiraino!

Odolak bihotzetik bururat egin, eritasun luze bat egin zuen, orok
uste baitzuten hiltzera zoala ere.

Apur bat oneraturik bizi izan zen oraino hemezortzi urtez. Eta
orduan ere, hiltzeko gaitzak azkarki hartua, entzunik soldado aitzin-
dari bat hiltzera zoala, kofesatzerat nehork ezin bildua, harengana
joanarazi zuen bere burua xutik ezin egonez, karrosan, herioa iduri.
Ba eta bertzeak ontsa hartu eta ontsa kofesaturik hil.

Solasak solasa dakar. Egun zortziko mintzaldiak eskuratu dauzku
xehetasun hauk. Ezta erraiteko baizik mundu huntan, gizonen justi-
zia tronpa ditakela, noizetik noizera; ez baita horrengatik erraiten
ahal, tronpakor delakoan,  ez dela behar justiziarik, ez gaztigurik.
Urean itotzen dire gizonak; suan, erretzen. Nork erranen du, sua eta
ura ez direla gauza onak, gauza beharrak?

1909 

Jaun apezpikua bi apezekin tribunalian 
(E 1160, 1909-7-2)
Gieure jaun apezpikua tribunalean. “Bortz ehun libera amanda eman diozka gure
jaun apezpikuari Baionako tribunalak; Larre, Miarritzeko jaun erretorari hogoita
bortz libera; eta bertze hainbertze, Mirande, katredaleko bikariari. Fresak ber-
tzalde.” (“Kondenamendua”, E 1161, 1909-7-9).

Astelehen goizean zortzi orenetako tribunal aitzina jendez betea
zen; barnerat sarturik ere zenbeit ja baziren. Orok bazakiten jaun
apezpikua deitua zela bederatzi orenetako. Tenora hurbilago eta oste
handiago.

Komisario, jandarme, hirizain ageriko eta gorde, zernahi gerta,
larderia eskasik han etzen.

Apezpikuari agur egiterat etorri jaun eta andere anitz, araberan
hiriko jende xehe kasik gehiago.

Hurbileko apez gutiz gehienak, zuzen bezala; urrundanik jin fran-
go ere, Eskual Herritik ala Biarnotik.
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Landestar apez batzu ere, jaun apezpikuaren herritar adixkidetarik.
Orok ikusi nahi alabainan, ikusi behar ez ginukena: ohoinen eta

gaixtaginen alkian jarririk, diosesako lehen buruzagia.
Egungo egunean ikusten ez denik ez baita; eta ikusi guziak, ikus-

tekoen aldean oraino deus guti. Hauk oro, ja behin baino gehiagotan
erran duguna, hastapen batzu baizik ez.

Handienak, itsusienak ez jakin zer, ez noiz beharko ditugun jasan,
berriagorik ez balin bada.

Bederatzi orenetako xuxen, badoa jaun apezpikua bere etxetik tri-
bunalera. Harekin doazi bi apez, hura bezala deituak auzitara, haren
letra irakurtu dutelakoz elizan: Larre, Miarritzeko jaun erretora, eta
Mirande, katedraleko jaun bikaria.

Hiruak elgarrekin jalgi dire apezpikutegitik. Bazuten lagun: abo-
kat, apez eta bertze.

Guichenné jaun deputatuak behar zuen defendatu lehenik
Miarritzeko jaun erretora; Laxage jaun abokatak katredaleko jaun
bikaria; eta azkenik Riquoir Paueko abokatik hoberenak, jaun apez-
pikua.

Zoin bere abokatarekin zoazin tribunalerat; bertze jaun batzu
inguruan eta ondotik, apezekin batean. Karrika guzia bi aldetarik
jendez hartua; bide erdia hutsik zaukala polizak ahalaz.

Agertu ordutik tribunalean sartzeraino, zenbeit oihu entzunik
gaude: “Biba jaun apezpikua! Biba erlisionea”.

Sartu den baino anitz gehiago gelditu da kanpoan, toki eskasez;
koka ahala bete arte utzi dute sartzera; gero ezinbertzean bortak
hetsi. Han ziren poliza egile jandarme eta bertzentzat ere behar zen
leku. Zer armada!

Sakela miatzale ohoinetarik bederen zainduko ahal ginituztela
nindagon. Hanxe, barne hetsi hartan lau oren hurbil elgarri hurbil,
hain tinki xutik egoitea zerbeit izan da, non jar ez ginuenentzat.

Bainan nor da oroitu akitzeaz? Hiru jujeak agertu direnetik azken
mementoraino, aditzea ez askiz, ahal bezenbat ikusi ere nahi, lepoa
luza zango puntak berma, han ziren lanak. 

Lehenik español gizon errementa bat, presondegitik fonteraraino
eremana zutena, berriz jinik atzeman eta igorri dute zalu hogoi egun
preso.

Halako bat zen ikustea: haren ondotik berehala jaun apezpikua-
ren eta harekilako bi apezen aldi.
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Presidentak behin izenak harturik, erran deie, zertako ziren tribu-
nalera deituak: jaun apezpikuak bere letran emanik, bertzek predi-
kalkitik irakurturik, elizetako ontasun gobernamenduak beretu
dituenak ebatsi dituela; eta elizari ebatsi ontasunetarik erosiz edo
bertzela berentzat har lezaketenak edo galda bertze nor ala zer nahi-
tako, eskumikoz joak izanen direla.

Hortakotz dio presidentak, hobendun direla “de provocation à la
résistance contre l’exécution des lois”.

Gero mintzatu dire jaun apezpikua eta bi jaun apezak. Heien hi-
tzak emaiten ditugu, hunen ondotik frantsesez behin, gero eskuaraz.

Prokuradorearen aldi mintzatzea. Lehen hitzetarik erakutsi du
bere burua. Auzitara deitzale zenaz geroz, nehork etzuen igurikitzen,
hobendun zirelakoen alde mintza zadin;  bainan bazauken erran gabe
jaun apezpikuak erran dituenak urgulutsu baten hitzak direla.

Egundainoko guziena da: beren itzalak bertzetan ikustea.
Murmura batek alde orotarik ihardetsi dio laster; non presidentak
mehatxatu baitu sala guzia edo bederen parte hutsaraziko duela.

Hastapenaren araberakoak izan dire prokuradorearen solasak
bururaino. Bi apezak hobendun egin ditu, bainan jaun apezpikua
baino anitzez gutiago; “circonstances atténuantes” direlakoak galda-
tu ditu heientzat. Harentzat aldiz kondenamendu bat bere baitan
sarraraziko duena.

Erranak erran, aditu ere badu zerbeit; bainan luzegi loakiguke
hiru abokaten erranak laburtuz ere hemen egun emaitea. Bego egun
zortziko, jujamendua zortzirat utzia izan den bezala. 

Eskolez. Aita familiakoei
(E 1184, 1909-12-17)
Ez da lehen mintzaldia; 1. or., 3. zerr. kokatua. HU? Apezpikuek debekatu libu-
ru kondenatuen zerrendarekin. 

1º Errazue: nork pagatzen ote ditu errient eta errientsak? Zuek
naski, burasoak, eztea hala? Ba eta ere aski polliki pagatzen oraino
zuek zuen dirutik jaun hoik eta andere hoik.

Pagatzen ditutzuenaz geroz, zer da zuzenagorik, baizik ere zuen
haurrak eskola ditzaten eta altxa, zuek nahi bezala?

2º Norenak dire haurrak? Zuenak ala heienak? Zuenak balin
badire, nork behar du erran heien altxatzeaz lehen edo azken hitza?
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Berek beren haurrak nahi ote lituzkete ikusi zuek edo nik altxa-
tzen beren gogoaren kontra? Ez naski!

3º —Zenbat liburu dire kondenatuak? 
—Hameka. 
—Hameka hek utziz, bertze zenbat, departamenduko aitzindariek

egin listaren arabera, kondenatuak direlako heien orde hauta ditzaz-
ketenak?  

—Berrehun eta hamasei.
Lista hura guzia eskuetan dute; hartarik nahi dituzten liburuak

errientek eta errientsek berek hauta.
Berrehun eta hamasei liburu kondenatuak ez direnen artean (ez

izanik ere hetarik zenbeit nehon ez direnak), tema gaixtorik ez balin
badute, deus ez da errexagorik hautatzea baino, kondenatuak direla-
ko hek utziz bazterrerat.

Hori eginen ez dutenek erakutsiko dute haurrak eta haurren bura-
soak nahi dituztela ezarri berekin Elizako buruzagien kontra.

Berenaz berek ikus; burasoek aldiz burasoenaz.
Huna oraino ere eta beti, ez ahanzteko, liburu kondenatuen izenak:
Calvet: Histoire de France.
Gauthier et Desohamps: Histoire de France.
Guiot et Mane: Histoire de France.
Rogie et Despiques: Histoire de France—Petites lectures sur

l’Histoire de la civilisation française.
Devinat: Histoire de France.
Brossolette: Histoire de France.
Aulard et Debidour: Histoire de France.
Aulard: Eléments d’instruction civique.
Albert Bayet: Leçons de morale. 
Jules Payot: Cours de morale. —La morale á l’ecole.
Primaire: Manuel d’éducation morale, civique et sociale. —Manuel

de Lectures classiques.

1910 

Emazteak gizon 
(E 1189, 1910-1-10)
Ez da lehen mintzaldia; iritzi artikulua.
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Aspaldiko solasa da, bertze askorekin beti aipu delarik, beti luza-
tuz doana gutartean: gizonek bezala, bozaren emaiteko eskua izan
dezaten bardin emazteek ere, adineraz geroz.

Batzuek zinez, bertzeek irriz edo bederen erdi trufaz gogoan dera-
bilate noizetik noizera, ba eta mihietan, kazeta eta liburuetan solas
hori. 

Frantzian bezenbat edo gehiago mintzo dire hortaz bertze asko
herrialdetan, hala nola Norte-Amerikan, Angleterran, Alemanian.

Bozaren emaiteko dretxoaz bezala, bertze dretxo guziez ere gizo-
narekin bardindu nahi luketenak emaztea badire. Hortaratu nahiz ari
direnen zera deitzen dute “le féminisme”.

Angleterran boz-emaitearen dretxoratu nahiz dabiltzan emazte
batzuk, beren bilkura bereziak, beren kazetak eta oro dituztenek “les
suffragettes” dute izena. Kalapita onik erabilirik daude iragan urte-
an, Londreseko  karriketan oihuka, buruberoenak preso altxatu
behartzerainokoan. 

Bolta huntan ixilduxeak dire, bainan itsura ez lo. Jainkoak beira
emaztek gauza bat behin ontsa gogoan hartzetik. Beren xede harta-
ratu arte, ez dautzute barkatuko. 

Ororen buruan ez litake zuzen baizik ere: ukan dezaten emaztek
duten baino esku gehiago.

Paganoen denboran, emaztea deus ez zen, ez etxean, ez etxetik
kanpo deusetan, esklabo bat baino gehiago; abere bat bezalatsu gizo-
naren eskuetan; hunek nahi zueno berekin atxik, eta beti azpitik,
sehi, neskato, eta oraiko sehiak baino miletan apalago, estekanago.
Sekulan ez etxeko-andere.

Gure erlisioneak du altxatu emaztea gizonaren parrera, eta erli-
sioneari esker, erlisionearen ondorioz, gobernamenduek ere beren
legetan emaztea ezarri dute bere senarrari eta haurrei buruz altxatu-
rik gora.

Goraxegi ere ez ote, hasian hasi, legeko artikulu bakar batzutan?
Hala nola emazte urguluntzi etxe-jale, zor-egile edo eginarazle batek
bere senarra orotaz larruturik ezar dezala; edo biek elgarrekin ederki
eta itsuski pesta eginik; izigarriko dirutze andanak, beren eta bertze-
ren, harrapaka ikusi guziak oro dantzarazirik, zorra zorraren gaine-
an eginik, bankarrot egin dezatela, edo nolazpeit pegarra hauts;
ezkontzeko paperak gisa hartara eginak balin badire, bere dote ede-
rretik ardit bat galdu gabe jalgi ditake emazte eroska edo ohoinska
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hura. Legea berme, madamaren dotea beti oso, berak hura bezalako
hamar eta hogoi, apainduretan eta jan-edan behar gabekoetan xahu-
tu balitu ere, bertzerenetik.

Eder da, biziki eder, emaztea gauza ahula delakotz, lagun dezan
legeak; itzalean beira dezon harena. Zuzen ote da bertzerenaren ires-
leari oso atxik dakion berea?

Frantsesak diona: “soit dit en passant”. Goazin gure solasera.
Legeko artikulu bakar batek edo bertzek esku sobera emaiten

badio emazte makurrari, bertze zenbat esku eta dretxo zuzen litazke-
nez ez dire gabetuak hainbertze emazte on, langile, etxeko-andere
xuhur?

Behinik behin asko lantegitan, emaztea ezta, lan arau, aski paga-
tua. Gizonak araberan irabazi gehiago du.

Pariseko sal-etxe handi batzuentzat gau eta egun, higatuak, lane-
an ari diren emazte haurdun eta neskato gazte batzuek zein irabazi
ezdeusak dituzten, garbiki nigarringarri da.

Eta bertze bizipiderik ez. 
Halere lana balute orok orotan beti! Noiznahi oren eta egun gal-

duak, lanik gabe; eta beti jan behar!
Bertzalde zenbat lan  mota gizonek berentzat gakoz bezala dauz-

katenak, iduri eta emazteak ezin hel lan hetarat, burutik aski ez edo
nik dakita? Hemen ez da Eskualduna mintzo. Zer dioten, zertaz diren
errangura, guziz hiri handietan asko eta asko emazte; zeren galdez
dabiltzan erraiteko baizik ez da.

Berritan arte, deus guti zuten egiten emaztek, etxeko lan hek bai-
zik.

Egia den bezala erraiteko, hemendik harat ere, lan hek, etxeko
lantto hek xut eta xuxen egitea lukete hoberena, beren eta bertzen-
tzat.

Bainan zoazte, buruak behin harrotuz geroz, atxikitzera! Berritan
arte beraz etxeko lan-egilez kanpo, zer zen emazterik? Zenbeit ema-
gin, dendari, errientsa, postetako andere.

Orai hor duzue… telefonetako erreximendua, dena emazte.
Han-hemenka ja hasiak dire sartzen emazte medikuak. Abokatak

ere ba. Ba eta ere fakturrak, edo pietunak; emozuete nahuzuen izena.
Laborari etxe batzutan ari baitire frango emazte gizon lanetan,

halaber nahi litazke hirietan ere, gizonak bezala, notari, juje; kargu-
dun.
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Oroz gainetik, eta orotara ez bada, hoitarik zenbeitetara bederen
heltzeko eta ororen buruan legeak eta legeen ondorioak, on eta txar,
gizonek bezen ongi, emaztek ere behar baitituzte gozatu edo jasan,
zuzen dela diote, bozaren eskua izan dezaten emaztek; zuzen eta
ordu, engoitik aspaldian! 

Ez dela aski, neskato adin batera heltzera doazinen eta emazte
helduen ahoz ohoratzea: Mademoiselle hemendik eta Madame han-
dik. Agur eta ohore huts baino zinezko dretxo goseago direla.

Eleak ele

Hoik oro ele, huna elez bertzerik. Anitz herrialdetan politikazko
bozetan ez bada, negoziokoetan ja bozaren jabe dira emazteak. Ba eta
politikari doazkonetan ere; deputatuen izendatzeko bozetan emaztek
gizonekin parte hartu duten erresuma bat bada. 

—Non hori? 
—Hanxe, Norvejian. 
—Eta noiz? 
—Jaz, urte hondarrean; berriki beraz.
—Eta nola joan dire? 

—Aspaldiko hobekiena omen.
Egun zortzi emanen ditugu xehetasun zenbeit, bainan gizonek

baizik ez irakurtzekotan. 

Eskualdun guzieri
(E 1201, 1910-4-15)
D’Arcangues diputatugaiak bere burua erregezale agertarazten du. Artikulu
honetan kazetariak aipatzen dituen bi puntuez hona zer dioen D’Arcangues-ek
bere propagandan: 
“ADMINISTRAZIONEARENTZAT: Galdatzen dut ez gaiten izan orotaz oro pre-
fet eta ministro tirano batzuen azpiko; izan dadila tokian tokiko jendea bere
nausi: gobernamenduko aferetan gobernamendua nausi; probentziakoetan, pro-
bentzia; herrikoetan, herria.”
“POLITIKAZ: Nahi dut Frantziaren Buruzagi Errege, bere zuzenez bezen oroit
izanen dena gure onaz, oraiko denborek galdatzen duten bezala.” (Baionako
Lehen Eskualdeko boz-emaileri”, E 1201)
D’Arcangues ez da diputatu jalgiko, nahiz eta Uztaritzeko kantonamenduan ira-
bazi (E 1203 1910-4-29). 

Ele gutiz behar dautzuegu hemen erran egia, eta gero, arabera,
zuen eta gure eginbidea 24eko bozei buruz.
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Mauleko deputatugei agertzen dire Pradet eta Larre. Den gutiene-
ko dudarik gabe diogu: Larrek ez duela merezi erlisione zinezkorik
duken boz-emaile baten, ez bakar baten bozik.

Gure etsaien alde da osoki; ez bakarrik erlisionearen, bainan huni
darraizkon gauza on, zuzen guzien kontra. Zernahi estakuruz hari
boza emanen dionak gaizki eginen du.

Pradet ez ginuen ikusi behin ere hoin ontsa mintzo, nola oraiko
huntan. Agerrarazi dituen xedeak irakurtu eta, goraki erran dezake-
gu, hitzeko gizon izaitekotan, eman dezotela boza gure irakurtzale
adixkide guziek.

Ez ditugu beti onartu hemen jaun horren urrats guziak; oraino ere
zerbeit garbitasun gehixago eman zezaguken lege makur, zuzen kon-
trakoen xuxentzeaz; bainan erraiten dituenak ere zerbeit dire.

Bertzea den bezalakoa ikusiz, eta hau hoin garbiki haren kontra-
koa; etsaiaren gizon baino gureagoa oraikotik; bere boza beti ez bada,
behin baino gehiagotan erlisionearen alde eman duena eta emanen
agian hemendik harat; nehor ez dadila otoi geldi gure adixkidetarik,
oraiko huntan Pradeten alde, Larren kontra bozkatu gabe.

Baionako lehen zirkuzkripzionean, erlisioneari orotaz osoki dago-
na, agintzaz bezala egintzaz, bere bizi iragan guzia berme, da Nicolas
d’Arcangues, Ustaritzeko kantonamenduko jaun kontseilari jenerala
hamabortz urte huntan. 

Nor eta zer gizon den, badakite orok. Zer dion, irakurtuko duzue
hor, egungo Eskualdun huntan. Erlisionearen alde hobeki eta azkar-
kiago ez ditake mintza. Ateraldi batzu hor badire, bi gogoeta merezi
dituztenak; hala nola Frantzia guziko herri guzietan egiteko diren
guziak, herriko gizonak herriari doazkon zer guzietan, oro beti jaun
prefetaren ahurrean, hunen esklabo izaitea, ez zaio zuzen. Miletan
arrazoina du.

Dio, deus onik ez duela igurikitzen Errepublikatik; hala daukanaz
geroz eta Errege nahiago, eta uste ikus Frantzia ohiko hatzetarat itzu-
lirik —zer nahuzue?—, bere zuzenean da, hobe zaionaren erraiteko
leialki. 

Guk erran dezakeguna da: bertzelakoa balitz Frantzian dugun
Errepublika; zuzena balitz eta zuhurra; egiaz ongi-egilea; on guzien
nahasle galgarri, eta bereziki erlisionearen etsai errabiatu izaiteko
orde… aspaldi oro beretuak lituzkela.

Duzun hura tzarra denean, gogoratzen zaitzu, nahi eta ez, lehen-
goak; eta iduritzen, hobeak zirela.
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Ororen buruan, gu Eskualdun huntako langileak, hogoi urte baino
gehiago huntan hemen ari girenak, gure hatzean gaude, orai eta beti.
Bakotxak berea daukala.

Guk nahi duguna da: erlisionea libro; on diren, zuzen diren gau-
zei laguntza eta indar, eta ez gerla.

Huna gizon bat, xede hortakoa, emogun boza; garbikiago ez gitaz-
ke mintza.

Bertze hiru baitire huntaz bertzalde, toki bereko bozen galdatza-
le, asko ele adituko duzue bakotxaz erraiten, egia eta gezur: gezurra
nausi.

Guk egia, dudarik den gutiena gabe hemen erran dezakeguna da:
Augey miarriztar sozialista eta Garat, Baionako jaun mera, radical
delakoa, bat bezen bertzea, gure etsai direla. Lehena, erran gabe da.
Bigarrena? Gobernamenduko buruzagiak, azken urte hautan egin
dauzkuten tzarkeria guzien egileak erlisionearen etsai direa, ala ez?
Ba naski!

Hori nork uka dezake?
Alta Garat heien gizona da; heien alde da eta hek bere alde ditu.

Bere nahiz itsu ez denak ikusteko egia ahal da hori. Erlisionea trahi-
tu nahi ez duenak ez dio bozik emanen Garati.

Erlisionea trahitu nahi ez duenak ez dio bozik emanen Ritouri;
hau ere gobernamenduarekin da. Ez litake hala, ez balitu onartzen,
gobernamendu hunek egin tzarkeria guziak.

Ez da hor gezurrik, ez kalomniarik; egia xuxena eta garbia baizik
ez da. Ez segurki atseginekin, ez eta nehorentzat janiza gaixtoz, odol
hotzean erraiten dugu egia: nornahi izan dadin, egungo eguneko
ministro eta prefetekin bat den gizonari ez dezoke bozik eman, erli-
sioneari handizki kalte egin nahi ez dionak.

Eta oraino, noren kontra? Guichenné bezalako gizon baten izenak
aski erakusten du, norat dagon haren kontrarioa, ja bertzela ez bagi-
naki.

Bekatu mortala 
(E 1205, 1910-5-13)

Nornahik onetsiko dautzue: lohikeriazko huts handi bat, ezagutza
osoarekin eta osoki nahiz, egiten duena bekatu mortal batez hoben-
dun dela.
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Orobat, igandeko meza, deus arrazoinik gabe, huts egin lezakenak
bekatu mortal egin lezakela, onetsiko dautzuete gure erlisioneaz argi-
tuak direnek eta erlisioneari atxikiak. 

Pazkorik ez egitea, bekatu mortal, ez dea hala?
Bekatu mortal, mehe orde gizen egitea mehe egunez, batere arro-

zoinik gabe.
Gizon baten hiltzea, edo handizki kolpatzea, gaixtakeriaz: mortal.
Mortal, auzo etxe bati su emaitea.
Ehun liberako bat edo gutiago ere norbeiti ebastea, bekatu mor-

tal.
Huts handi hoitarik edozoinen  egilearekin orobat handizki

hobendun ditakela haren laguntzalea, kontseilatzalea, gordetzalea,
hutsean partzuer dena, nehork ez dautzue ukatuko.

Ez ukatuko? Noiz nola; noiz ere baita hutsa, bekatua berenaz
handiago, mortalago, eta orduan…duda; edo duda bainoago: ez dela
bekatu mortalik; ez eta benialik ere.

Deramagun solasa mailka.
Aitortuko duzue naski: etxekojaun baten moltsa edo etxekoande-

rearen urreria, eraztun eta gaineratikoak ebastea, bekatu handi balin
bada, ez ahal dela ttipiago elizatik ostia sainduen urrezko untziaren
ebastea.

Ohointzaz bertzalde, bada hor sakrileio bat; ala ez ote?  Ba; ez
ditake uka.

Ez ditakela uka? Zertako beraz dute hainbertze gizonek ukatzen,
edo ahantzen, ahantzi edo ukatu nahi; ez nahi entzun egia: elizari
ebastea ez dela bertze bati ebastea baino gutiago bekatu. Bekatuago
baizik ez dela; zeren Jainkoaren arartekoei, harek bere ordain ezarri
dituenei ebastea, hari berari ebastea baita; arimen kaltetan ere baita
bertzalde; bereziki mezak direnean ebatsiak, arima hilen kaltetan;
eskoletxeak dauzkutenean ebasten, edo batetara doana, gure eskue-
tan utzirik ere, hesten, haur gaixoen arimen kaltetan.

Jabe zuzenari ontasun baten ebasteaz bertzerik bada hor; ageri da
badela; bi ukomiloak bil eta bi begien gainean zapa ahala tinki ema-
nik ere, iguzkia eguerditan lanorik ez denean bezen argi da hori;
gezur gose behar da izan ez aitortzeko: sakrileioa eta ohointza biak
badirela hor, bat bertzearen handitzale, gaixtatzale. 

Ba, zuk eta nik hola daukagu, irakurtzale adixkidea; zentzua oso
eta xuxen dugunek, ikusten dugu: azkarrari ebastea baino gaizkiago
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dela ahulari ebastea: ohointza batez gorputzak baino arimak lagun-
tzaz gabetzea, bekatuago dela, sineste mikorik duenarentzat.

Ba, zera! Galda  zozuete zenbeiti. Ez bakarrik kazketa osoki ma-
kur dutenei, bainan zuzenaren aldea daukaten askori bardin. Behar
dautzuet erran.

Eskualdun amerikano batekin solas egin dut iragan boz-egun hoitan.
Ez dela gizona bertze indiano batzu iduria, ezagun da, jakiteraz

geroz, bere boza emana ziola segurenerat ari nahiz, d’Arcangues,
Ustaritzeko jaun kontseilari jeneralari.

Boza ba…bainan solasa ere nahi nuken aditu araberako.
Arren huna zer dautan erran, ez batere kexatuz, bainan ezti-eztia;

bidean baiginoazin, gelditurik, eni bi begietara so, mintzoa poxi bat
apalduz, ez dakit zertako: 

—Ori, jauna, nehork bezen nahi dut boza hoberenari eman; bai-
nan apez hoitan ere badire urrunegi doazinak. 

—Ba ote? 
—Ba, ba. 
—Zertan hori? 
—Behinik behin, bozetako ez-bai hautan bekatuz mintzo direne-

an, eta bereziki bekatu mortalez. 
—Eta gero? 
—Gero, jauna, ez naiz neure buruaz mintzo; nik onari eman diot

boza; bainan Garati, Larreri edo Ritouri boza eman diotenek bekatu
motal egin dutela daukazu? 

—Nik ba. 
—Nik ez. 
—Hanbat gaixtoago zuretzat. Ez da gutiago egia, zer ari ziren

zakitenek eta beren buruen jabe zirenek hor bekatu mortal bat egin
dutela…bekatu mortalik balin bada. 

—Zaude ixilik. 
—Ixilik zaude zu. Gizon bitxia, errazu ori: har ditzagun itsura

gure diosesako hiri eta herri zonbeiten izenak: Baiona katredalea;
Baiona St-André, Lekuine, Armendaritze, Heleta, Larrosoro,
Doniane-Garazi, Donazaharre, Itsasu, Lohitzune, Donapaleo.

Hoitan orotan eta bertze askotan erretor etxeak, elizako fabrika-
renak baitziren, oro ebatsi dituzte ohoinek.

Herri beretan eta bertze anitzetan zenbat meza sari, arima joa-
nentzat utziak, ba eta elizen artatzeko; ahalaz beti berri eta eder eli-
zak atxikitzeko arima onek utzi arrandak; oro ebats.
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Heien gainera bota Baionan semenario handia, jaun apezpiku
zenak handitua eta berritua, ederki gostarik diosesako jende guziari;
bota Oloroneko semenario ttipia; izenez ttipia, izaitez gaitzeko esko-
letxe bat ederra. Eta Larrosoro? Eskual Herriko apezgeien semenario
maitea, ba eta bertze jaun eskolatu asko, han altxatu zenbeitek itsus-
ki ahanzten dutena!

Hoik berak elgarri emanik balitake hor berean ehun, berrehun, ba
eta hiru ehun mila liberaren ontasun ebatsi.

Diosesa guzikoak oro hartuz, zonbat? Zonbat, Frantzia guzikoe-
kin?

Hiru, lau ehun mila liberaren Elizari ebastea edo ebasle ohoinen
alde bozaren emaitea bekatu mortal ez bada, zuk nahi dautazu erran
eni, etxekojaun edo etxekoandere, den aberats edo pobrenari ehun
liberako baten ebastea bekatu mortal dela?

Ixilik zagon ene amerikanoa.
Begietara so, erran diot azkenean: 
—Ori, amigo, baduzu haur bat. 
—Ba jauna. 
—Maite duzu? 
—Biziki. 
—Sinesten dut. Nahi zinuke zure hamar urteko haur bakarra,

hanbat artarekin altxatzen duzuna, ja eskolan dabilana, gal dezazu-
ten eskolako buruzagiek? 

—Ez. 
—Kominioneko adinera ere gabe, Jainkoaren amodioa eta beldu-

rra, sinestea ken dezazuten zure haurrari, nahi zinuke…gero bertze
askoren iduriko bilaka dadin? 

—Segurki ez bainuke nahi. 
—Bizkitartean badakizu, nolako ateraldiak noiznahi, non-nahi

oraiko eskoletan aditzen dituzten gure haurrek; Frantziako legeak
berak debekatzen dituen itsuskeriak.

Elizetako diru eta ontasunak baino, munduko eliza, lur eta urre-
ria guziak baino baliosago diren arimak, haurren arimak buraso
giristinoei ebastea, beren eskuetan pagano bilakaraztea, edo lan tzar
horren alde direnei bozaren emaitea, jakinean, bertze alderat eman
dezakenak, bekatu mortal egiten duen, bai ala ez, errazu zuhaurek.
Uzten zitut, adixkidea, zuhaur hor juje.

Ni banago ixil-ixila.
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Hogoita laueko bozez 
(E 1214, 1910-7-15)

Bi aldiz aipatu berri dugu: lehenik, zer gezur xutik doana den,
arrondizamenduko eta kontseilu jeneraleko bozetan, ez eta herriko
kontseiluetakoetan ez dela politikarik; gero, nehon ez dela hoitan
baino politika gehiago erran dugu: egia.

Ezen, berriz ere hortara goazin beti —hor baita, hor, egungo egu-
neko lege tzar eta nahaskeria guzien gakoa—, zenatorrak, herrietako
kontseiluek hor harat igorri délégués sénatoriaux direlakoek, arron-
dizamenduko kontseilariek, ba eta kontseilari jeneralek, eta azkenik
tokiko deputatuek dituzte izendatzen.

Hau orok dakiguna da eta sekulan  ahantzi behar ez ginukena,
bereziki kontseilari jeneralak eta arrondizamendukoak berritzeko
egunetan.

Egun hetarik bat horra non zaukun heldu, hilabete hunen  hogoi-
ta laua, ja hurbildua; ja gainera jina. Ordu baita begiak idek ditza-
gun, eta eginbidea ikus,  hor, den bezala.

Hau ere ja erran duguna, bainan beti oroitzekoa: deputatuen
bozetan, xuxen edo makur, anitz indar du herri batean kontseiluko
gizonen eta guziz buruzagien, axuant eta mera herrian ditutzuenen
eleak eta etsenpluak.

Norat baitago mera, harat dago komunzki herria; makurreko
alderat dagonean, errexkiago, patarrari beheiti.

Ez erran beraz otoi, otoi ez erran, herriko bozetan, ez eta kontsei-
lu jeneraleko, ez arrondizamendukoetan, ez dela politikarik; hor ez
duela bereziki erlisionearentzat deus erran nahi, edozoini  eman dezo-
gun boza; tokiko negozio, bide eta holakoentzat asko laguntzaren
ardiesteko baizik ez direla hoik.

Orizue, kasik erran nahi lukete: deputatuak eta zenatorrak, hots,
lege egileak zuen gogorako ditutzuenean izendatuak erlisionearen
aldekoetarik, hobe duzuela, orduan hobe, kontseilu jeneralerat,
arrondizamendukorat igortzea etsaiaren gogorakoak. 

—Zertako? 
—Orotarik ukaiteko. Deputatu eta zenator xuriek,  erlisioneko-

ek, erlisionea ba atxikiko daukutela beren ahalaz; bainan eskualde
hori daukatelakotz, kreit gutiago dutela gobernamendutik asko
zeren ardiesteko; heiek ezin ardietsia daukutela beraz ardietsiko
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kontseilari jeneral edo arrondizamenduko gorriek, gobernamendua-
rekilakoek.

Erokeria bat ederra hori. Burua xuxen eta zangoak makur.  Zer-
tako ez oro xuxen, ahalaz?

Nork ez du ikusten edozoin bozetan ere guhauri,  gure buruei
harrika ari ginitazkela, oraiko deputatu hauk edo hautarik biga,
Guichenné osoki, eta Pradet ere hein batez, gure alde ditugularik…
garbiki hor guhaur guhauri harrika artzea litakela, geroaz ez oroi-
tzea, nork ez du ikusten?

Gero hura etsaiak ez du ahanzten. Deputatuen ala zenatorren
bozak berriz  emaitera heldu direlarik, ahal dituzketen mera eta
axuant, arrondizamenduko eta kontseilu jeneraleko gizon guziak
zoko guzietan, ahalaz beren alde landaturik, erroak eginik, ezartzea
ez du ahanzten  etsaiak.

Etsaiak ez du xede bat baizik, eta hari buruz ari da beti. Gu gituz-
te tronpatzen, enganatzen, aldian aldiko gisa  mintzatuz beti jende
xeheari.

A! noiz ditugu osoki begiak idekiko? Noiz jarriko gira, etsaia bere
hatzean bezala, gu gurean?

Aireko eleak, adixkide irakurtzalea, hauk oro?  Nahuzu, garbikiago
mintza giten? Laket zautzu egia oso eta zabal hemen kausitzea, non-
beitik itzulika ibili gabe —iduri beldur— egiaren inguruz  inguru.

Goazin lurra hunkituz eta izenak emanez, garbiki.
Doniane-Garazin, Baigorrin, Iholdin, Hazparnen, Bastidan,

Ustaritzen —bertzeak bertze—, bozak ditugu heldu den igandean
zortzi. Ez ditzagun aipa hoitaz bertze herriak, eskualde bateko gizo-
na baizik naski agertuko ez den herriak. Halakoetan ere boz-emaile-
ak beti bere eginbidea  betetzeko du; ez balitz ere tzarrari, etsaiaren
aldea daukanari bozik eman gabe, etxean egoitea baizik. Tokian toki-
ko denak ikus hori, hoberenerat.

Mintza giten hemen, garbikiago gauzen erraiteko, bi gizonen arte-
an hauta izanen den herriez; batzu gobernamenduaren, erran nahi
framazonen, gure erlisionearen etsairik  handienen alde, bertzeak
kontra.

Framazonen alde boza eman dute azken aldiko  zenator izenda-
tzean eta emanarazi ahal zutenei; framazonentzat edo heien aldea
zaukatenentzat, azken urte hautako lege tzar eta ohointza itsusiene-
tarainokoak, oro onartzen dituzten gizonentzat eman dute boza eta
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emanarazi; agertu beren buruak gure etsairik handienen eta heiekila-
koen alde, Garatentzat, Larrentzat, Ritourentzat, azken bozaldi hor-
tan ariz, egin ahala egin…Nork? Gorago izendatu herri hoitan kont-
seilari jeneral edo arrondizamenduko zirenek: Hazparnen Larraidy,
jaun medikua, Bastidan Lafourcade, jaun medikua; Ustaritzeri datxi-
kola, Milafrangan Larre jaun mera; Iholdiko aldean, Salaberri,
Armendaritzeko jaun notaria.

Doniane-Garazin kontseilari jeneral Sala eta arrondizamenduko
Anxo zuzenki arizan direla, orok dakitena da; bainan Sala jaun nota-
riaren ordain, xede bereko gizon, adixkidek otoizturik, presentaten
da, ja arrondizamenduko kontseilari dena, Anxo. Haren kontra
etsaiaren alde Haranburu.

Heldu den igandean zortzi, Eskual Herrian erlisionea libro, burasoak
beren haurren giristinoki altxatzearen jabe, ohointzak, ohoinak eta heie-
kilakoak doazila fuera nahiko dutenek izendatuko dituzte:  Hazparnen,
Broussain jaun medikua, herriko mera, ja azken aldian onegiz, bakea-
rengatik itzalia, nahi izan balu, aise nagusitzera zoalarik; Bastidan, de
Croisoeuil; Doniane-Garazin, Anxo; Ustaritzen, Dourisboure, Senpereko
jaun medikua; Baigorrin, Luis Etxeberri, orzaiztarra, eta J.-B. Erreka,
aldudarra; Iholdin, Franxisthegi, Heletako jaun mera.

Eskualdun giristinoek, errepublikano zuzenek, onestek, lehen-
lehenik, emanen dute boza jaun hoientzat.

Bertzentzat bertzek.

1911

Legeari sumeti 
(E 1272, 1911-8-25)

Egia batzu badire  beti oroitzekoak, eta beraz maizegi ezin aipa-
tuak,  ahanzkorrenek ere ez ditzaten gogotik gal; ez gal, ez eta nahas-
tika gezurrarekin, bata bertzearenganik ezin ezaguturainokoan.

Hetarik bat da gure etsaiek egungo egunean gezurrez kukutu  eta
ito nahi luketen egia: lege tzarrari,  zuzen kontrakoari, ohoin lege edo
arimen galgarri denari sumetitzerik ez dela.

Beretzat ala bertzentzat zuzenaz, ongiaz axolarik duenaren dretxoa
da, ba eta gehiago dena, eginbidea, lege tzarrari ez amen erraitea.
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Halako legeari ahal den guziez eta ahal bezen azkarki behar zaio
bihurtu, jazarri, hausteko, aurdikitzeko lurrerat lege hura, hala nola
bozetan beti haren aldea daukatenen kontra emanez boza, izanik ere
bozaren galdatzalea bertzenaz adixkide edo ongi-egile.

Nehork ez baitu eskurik, gizon bati lege tzarraren alde bozaren
emanarazteko; erran nahi dut: esku zuzenik.

Ezinbertzean, lege tzar hura kendurik, hobe bat ezarri arte, jasan
ditake lege kaltekor bat, non ez dautzun gaizkia manatzen, edo bai-
tezpadako ongia debekatzen; bainan halako lege bat onets, ontzat
ezagutzen balitz bezala, sumeti hari,…hori ez ditakena da.

Sumetitzea eta ezinbertzez behin jasaitea, biga dire. Jasan dezake-
zu lege bat, erranez egia, oihu eginez ere: makurra dela; zuzen kon-
trakoa dela; beharko dela kendu lehenbailehen. Hori haizu da, zuzen
da, ongi da; nehork ez du hor deus erraitekorik.

Legea betikotz balitz, zertako dituzte beraz ja kendu lehenagoko
legetarik anitz, eta lege zahar on hondar guziak oro kentzen ari,
batzu bertzen ondotik?

Legeak ziren hek ere, ala  ez? Ala oraiko gizonek egin hauk dire
bakarrik lege nehork ez hunkitu, ez eta gaitzetsi behar ez dituenak?

Beren legekin! Erranaren bortxaz, buru ahuletan sarrarazten
dute, lege bat tzarrago eta zailago, legeago dela; bi begiak hetsirik
behar garela oro haren aitzinean belaunikatu.

Dela eskola Jainkorik gabetako lege, dela herrietako eliza guziak
zituztenetarik buluzte, hilen mezak eta oro ebaste, legea da:  deus ez
da egin behar, ez erran legearen kontra; legeak nahi duena dugu
behar orok nahi; hots, behar gira legeari sumetitu, ona den ala ez den
galdatu ere gabe.

Nor sumeti legeari? Oro. Zoin legeri? Edozoini; oroz gainetik gu
katolikoak, erlisione katolikoaren ezeztatzeko, suntsitzeko eginak
diren eta oraino egin gogo dituztelako lege tzar guzieri.

Jende xehea, deus ez dakitenak, eta dakitenetarik egia sinetsi nahi
ez duten buru gogorrak jartzea lege makur bati; sumetitzea, ontsa
jakin gabe legearen berri, zer lege den eta zer ondoriotako…bat duzu.

Ororen buruan, ez da hain estonagarri: argituek baino gutiago
ikustea itsuek.

Bainan gauza dorpea da, ez ditakena, eta bizkitartean gure gizo-
nek nahi luketena da: gure erlisionearen buruzagiek, apez eta apez-
piku —Aita saindua bera barne— orok onestea erlisione hunen
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urkatzea baizik bertze xederik ez duten lege tzar dazkitzuen hoik
guziak.

Beren eginbiderik handiena, hertsiena, orotarik lehen eta azkena,
oro dauzkana, erlisionearen ahalaz oso eta xuxen atxikitzeko eginbi-
dea luketela behar zangopean ezarri, etsaien legeari sumetituz!

Hori ez egitea diote beraz huts handi kausitzen buruzagi guzien
Buruzagiari, Aita Sainduari: ez dela sumetitu Frantziako legeari; zer-
tako ez den sumetitu? Legeari Aita Saindua ez sumetiturik ditugula
hoinbertze makur eta nahigabe.

Egin dezala “mea culpa”. Hanbat gaixtoago harentzat eta gu
guzientzat.

Kopeta gorarik eta ahoan bilorik gabe, segurki halere, zaitzu hola
mintzo, eta nor?!! Zentzuaz etsitzeko da garbiki.

Bazinakite oraino, adixkideak, zer legea zuten egina eta daukaten
—egina egin— Eliza katolikoaren atzemaiteko, arraina sare batean
bezala!

Legea egin bezala onartuz, gelditzera zoan Eliza katolikoa
Frantzian burua eta besoak mozturik.

Apezpikuak eta Aita Saindua ez dire legean aipu egundaino izan
ez balire baino gehiago. 

Elizak, elizetako lur, etxe, diru, meza saritarainokoak oro eskain-
tzen zituzten artaldeari…artzainak kanpo, edo deus eskurik gabe.

Orgak idien aitzinean edo, gehiago dena, idirik, ez itzainik gabe,
zoazila berak, errekak behera.

Hori zuten bada nahi: errekak behera buruzkain igorri Eliza kato-
likoa.

Buruzagiak ezdeus, frantsesak diona, nuls, zéro ezartzen dituen
legea zuten eta lukete oraino ere nahi onestea katoliko guziek, eta
lehenik gure buruzagi apezpikuek eta Aita Sainduak.

Itxura zuen ba! Nola duketen amestu ere, holakorik gerta zitake-
la!

Galdatzaleri: zer uste zuten, ala hori osorik iretsaraz, ihardesten
zuten, erdi trufaz: “Badakigu lepoa mozten diogula Eliza katolikoari
Frantzian; bainan ikusiko duzue diruarengatik, beren elizak, apez-
etxeak, semenario eta guziak beren eskuetarik lurrerat utziko dituz-
ten baino lehen, zernahi onetsiko baitute apezpikuek”.

Tronpatu dire hola mintzo zirenak.  Elizak utzi ditu ebatsi daiz-
kotenak ohoinen aztaparretan, ez nahiz buruzagiekilakoa hautsi.
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Combes ministro nausi ohiak —zenbat ere baita tzarra eta gaixtagin
errabiatua— aitortu du behin goraki, espantuka, trufaka: “Lege bat egin
diotegu, onets dezaten ala ez dezaten, bardin zaukuna: onetsiz, gelditzen
dire buruzagirik gabe; ez onetsiz, bizitzekorik ez aterberik gabe. Onets
ala ez onets, burua apal ala  altxa, leher egin behar dute oraikotik”.

Urdeki mintzatzea da, bainan garbiki. Aita Saindua zer derasan
eta zer ari den ez dakien buru gogor, tematsu bat  dela dioten katoli-
ko urguluntzien aldean, halere, gizon bat da Combes, apez-gei ohi
arnegatua.

Hunek aitortzen du egia; bertzek ukatzen.

Gerlaren kontra
(E 1281, 1911-10-27)
Kazetaria, gerlaren kontrako mugimenduen etsai; gerlarik izugarriena prestatze-
ko arrisku omen dira.

Nor da gutartean gerlaren alde? Gerla gose, nor? Nehor ez araiz.
Eta bizkitartean guk nahi ala ez, gerla jin balakigu, zer litake gure
eginbidea, ba eta ere gure ona?

“A bas la guerre!” fuera gerla, oihuka hastea ote? Arrotz etsaiari,
hemen guk frantses guziek elgarrekin bat eginez, ihardukitzea, ala elga-
rren artean, frantsesa frantsesaren kontra bigarren gerla baten piztea?

Soldado xoilak aitzindarien kontra altxatzea; ez obeditu nahi
ukaitea buruzagien manueri; tiroka, baionet ukaldika itzultzea sol-
dadoak beren aitzindarien kontra?

Edo ez direla soldado joanen, ez dutela nahi gerlarat joan, uko
jartzea, etzatea lurrean, arima salbu, aitzina joan nahi ez duen zaldi
bat iduri?

Batzu hor harat doazilarik, bertzeak etxean gelditzea, beren ahai-
deak maite dituztelako estakuruan, ez ote litake behinik behin ero-
keria bat, eta gero bertzalde krima bat?

Iduri lukete kasik erran nahi: Frantzia oso eta azkar beiratu nahiz
gerlarat loazkenek ezinbertzez, beren amak, emaztegeiak, haurride-
ak, nehor ez dutela maite, hain xuxen hoien oroen beiratzeko doazi-
larik gerlarat.

Eta ez bakarrik bakotxa bere etxearen, bere ontasunen, bere bura-
soen, aneia-arreben, adixkiden beiratzeko, bainan bat bertzearenen,
oro elgarrenen.



204

Herriaren eta herrikoen, etxearen eta etxekoen maitatzea ote lita-
ke, hautaz gertatzen dena gerta dadila, besoak kurutzaturik egoitea,
etsaiari bihurtu gabe, jazarri gabe, ez jazarriz etsaiak bardin ez dau-
kula bakerik utziko jakin-eta? Jakin, bera utziz nahi duenaren egite-
ra, zangoa gainean emanen daukula etsaiak, ditugunak ebatsiko;
tzarkeriaren gainera trufa, eta trufaren gainera tzarkeria baizik ez
dugula zeren igurik,…eta gu beti uko, eta beti uzkur?

Ahulezia baino gehiagoko hutsa da hori; gizonak, herritarreri,
ahaideri, bere buruari buruz duken hobenik handiena.

Behar denean behar da jakin hortzen eta makilaren erakusten
bakerik eman nahi ez daukunari.

Ohiko zaharrek erraiten zutena: bakea nahi baduzu, zaude prest
gerlaren egiteko behar-orduan.

Auzoak zure beldur balin badira, ez dautzute deus eginen. Nondik
izanen dira beldur, zu ikaran zaudela ikusten bazaituzte?

Kazeta sozialist, anarxist, eta nik dakita oraino zer-ist  batzu badi-
re, beti gerlaren kontra mintzo: gauza itsusia zeiela gerla, gauza izi-
garria, krudela. Madarizionerik aski ez dute ahoan, ez lumaren pun-
tan, gerlarentzat; gizonak gizonaren odola ixurtzea salbaikeria bat
dela; eta gero nausi-langilen arteko, soldado eta langilen, langile eta
jandarmen arteko makur bat altxa bedi, odol hotzean harrika, tiroka,
puñal-ukaldika hilen dautzute nornahi, heien aldea ez daukan ber. 

Jandarme bati, hirizain emaztea eta haurrak etxean dituen bati
burua erdiz erdi arrail, edo tripak egin, ez dire kilika. 

Gerla itsusi dela, gaizki dela, higuingarri dela oihuka derasaten
heiek berek nola dute hoin bihotz guti, nola hoin guti urrikalmendu,
berek hil edo hilarazi dohakabeentzat? 

Joan den igandean, Baionako hirian, karrika ezkina eta zubi buru
guzietan, gizon gazte batzuek orori eskaintzen zuten paper bat, ger-
laren kontra iduriz ederki mintzo zena. Iduriz ba bakarrik!

Biharamunean berria jin balitz, alemanak deus ez aditu nahiz,
guri ezin jasanezko ausiki baten egitea baizik, gerla ginuela, zer
behar zuken egin Frantziako gazteriak? Arrotzarekilako gerlaren bel-
durrez, hemen berean herritarren artean kalapita, herra, nahaskeria,
gerla guzietarik higuingarriena piztu; la guerre civile à la place de la
guerre étrangère?  

Edo hobeki erraiteko, ez baten orde, bainan baten gainera ber-
tzea? 
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Horra bizkitartean zertara doazin, azken xedearen zolaraino
behatzen badugu, gerlaren kontra  mintzo diren apostolu faltsu edo
itsuen ele eder guziak. 

Jainkoak daukala gutarik urrun gerla, bainan urrunenik elgarren
artekoa. 

Eroaren eroz, gogoetagarri ez balitz iduri oro bihotz direla, emaz-
ten eta haurren alderako atxikimenduz, nigarra begian bezala mintzo
zaitzun batzu, nola diren frantsesen artean gero noiznahi gerlapide-
rik baizik gogoan ez dutenak, bitxi ere litake. 

Gure onetan ez ditzagun sinets, alegia gerlaren kontra mintzo
zauzkunak ahal badute bazterrak oro sutan eta odoletan ezar litzaz-
ketelarik. 

Gerlaren kentzeko estakuruan, soldadoak, armadak lituzkete nahi
kendu, gero gogoan dituzten tzarkeria guzien egiteko. 

Badugu hola-hola ere aski zer jasan. Gure libertate guziak “biba
libertatea” espantuka ereman dauzkuten bezala, orai berriz “à bas la
guerre” oihuka heda lezagukete gerlarik izigarriena, herritarrek
herritarren odola burrustan ixuraraztekoa. 

Ez balinba!

Bi kazeta tzar
(E 1285, 1911-11-24)
Ez da lehen mintzaldia. HU?

Bat frantses hutsa, la Frontière deitua; bertzea, izenez bederen
engoitik ezagutzen dukezuen Argitzalea, eskuaraz eta frantsesez
mintzo; kondenatu behar izan ditu jaun apezpikuak; erran nahi baita
katoliko erlijione onik duten guzieri debekatu duela heien irakurtzea;
hain zorrozki debekatu non, segidan, jarraikiki, abonamenduz ala
erosiz, irakurtuko dituztenek ez baitute zeren sakramenduetarat hur-
bil, non ez duten kazeta tzarraren uztea zinez hitzemaiten, eta hitza
atxikitzen.

Argitzale hori zonbeit aldiz irakurtu dutenek, frantsesa eta eskua-
ra ontsa konprenituz, ez dira estonatuko jaun apezpikuaren debe-
kuaz. Berantetsiak ere eta harrituak zauden, gure jakinean,  asko
buraso: haurren menean noiz arte ote zen haizuko zortzi guziez itsus-
keria zarion kazeta okaztagarri hori.

Bertzea bardin, bainan gu hemen eskuarazkoaz gira mintzo.
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Kazeta tzar eskasik ez da zorigaitzez Frantzian. Gaude, eta gu
bezala bertze asko zaudela ikusi ditugu eta mintzatzen aditu: ote den
bat, Argitzale horrek, bereziki egun batzuez, aurdiki dituen ateraldi
ahalgegarriak botako zituenik. Beti erlisioneko gauzen eta gure sines-
te guzien kontra; apezentzat erran gabe doa, bainan Jainkoarentzat
ere, itsuskeria eta trufa, eskarnio zernahi zerasala.

Non ote dute zentzua, non jendetasuna, ez bakarrik holako pozoin
ustel bat etxean sartzera uzten dutenek, bainan zer eta nolakoa den
arras ontsa dakitelarik, aitortzen ere ba, ez dela ona, eta halere aitzi-
na erosten dutenek eta irakurtzen, erranez: “ororen aditzea laket dela
eta on”??!

Holako debeku bat Eskual Herrian behar zitakela ere, marka
hitsa, hitsenetarik.

Zertaratuak giren hatik!

1912 

Bortz liberakoa
(E 1312, 1912-5-31)

Mintza baginite oraino ere, ba eta oraikoan errotik, zinez, iragan
boz egun hoitan  gure etsaiek bi hitzetarik batean beti, bozemailea-
ren atzemaiteko, ahoan zerabilaten bortz liberakoaz?

Ez baitute oraikoa; ez eta ere bakarrik bortz libera delako hortaz
daukaten erasia, dituzten espantuak, ez baitituzte hortakoak baka-
rrik.

Bainan hori da hemen hoien egitate guzien xantilun berezi bat,
marxandiza guziaren eta hoik diren bezalako botiges nahasien eza-
gutarazle.

Jende xehearen eta jende beharraren bozak baitezpada bildu
nahiz, dena eta ez dena, ditakena eta ez ditakena hitzemanen dai-
tzuete: hau eginen, hura eginen; eta zer ez ardietsiko, bertzek ez deza-
ketenik?

Bozemaile bakotxaren ala herri osoaren laguntzeko, hoiek ez
duten xede onik, jenerostasunik, indarrik ez da. Nehor nehon ez da
besoa hoiek bezen luze duenik, eta bihotza eskuan hoiek bezala, edo-
zoin zeretako.
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Nornahik, non-nahi hoiek bezen ongi eta errexki, ba eta bardin
bihotz onez edo hobez egin lezakezuetena hoienganik duzue bakarrik
igurikitzen ahal. Goraki halere hau berek erranen  dautzuete, ahoa betez:

“Guk ditugu eskuan gider guziak; laguntza guziak guk; guk baka-
rrik; bertzek deus ez. Zuen ona baizik ez dugu bilatzen. Hartako gira
nausi nahi, ahal dugun ongi guziaren egiteko, bakotxaren eta herri
osoarentzat.

Behazue, horra, bertzeak bertze, bizitzekoaren biltzera ezin helduz
lanak dituzteneri ardiesten baitiotegu hilabetean bortz liberako daki-
zuen hori, zer ez da hori bera, jende xehearentzat?

Guri, guri bozak, hori nahi dutenek.”
Hola mintzatzea da jende xeheaz eta legeaz trufatzea. Da ere jende

xehearen apaltzea; nahi badu eta ez badu, boza makur emanaraziz,
burua beheitiaraztea boz-emaile ahulari, beharrari; gezur bat sine-
tsaraziz, gaizkiaren eginarazteko.

Xede ala larri, aberats ala pobre, boza etsaiari emaiten dionak,
edo beti egia bera erran dezagun, batetara doana, etsaiarekin atxiki-
tzen duenari, bera bertzenaz mazapanaren iduriko izanik edo iduri-
rik ere, beti gaizki da.

Ez dezoke nehork huni deus onik ihardets, egia baita.
Nahi bezen behar, pobre eta errumes hotz izan nadin, ez dut nik,

ez duzu zuk, adixkidea, dretxorik, bozaren makur emaiteko; ez duzu
dretxorik, nehork ez du, ez bortz liberako, ez ehuneko, ez eta milako
batean truk ere.

Huntaz irri eginen duenak ase ditela irriz, hertzeak hauts arte; hau
hola da, egia; irri egilek berek arras ontsa dakitena, egia dela.

Eta izpiritu xuxeneko, xede garbiko gizonak ez konprenituko, ez
onetsiko hau, zeren den pobre, zeren den bortz liberako laguntza
horren eta holako bertze zerbeiten beharretan!

Hots, emazue hortik otoi!
Hori litake erraitea: urririk gaizki egitea gaizki dela; dirutan egi-

tea gaizki bera, ongi dela. 
Eta oraino, egia balitz, delako bortz liberakoa (eta bertze lagun-

tzak, bainan gauden hortan berean), ez dezakela batek eskura, boza
gobernamenduaren aldekoari emanez baizik? Halere gaizki litake
hari emaitea, eskualde gaixtoa daukalakotz.

Bainan halere oraino, egia balitz ez dezakezula bortz liberakorik
ukan boz truk baizik, bazinuke zuk, bozemaileak, estakuru bat, esta-
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kuru hitsa, ona, ez zuzena, bozaren emaiteko bortz liberakoa eskuan
heldu zautzunari.

Ez baita ordean egia hori ere; gezurra baita; legearen kontra erdiz
erdi doan gezur bat baita, jende beharrentzat herrirat heldu delako
sos hori gorriek baizik ez dutela emaiten ahal bakotxari.

Ea nork nondik aterako dautan legea, diona: gorrientzat boza
emaiten dutenek ukanen dutela, beharrez, hilabetean bortz libera,
bertzek ez, xuriek ez.

Lege tzarrak badira, halakoek eginak direlakotz; bainan hori ez
da. Jende behar guzieri du legeak emaiten bortz libera hilabetean,
zergetako dirutik, herrikotik; gorriek bezen ongi xuriek ere bardin
emaiten dutenetik; ororena den diru hartarik.

Ez du legeak, bortz liberako horrentzat, berexten ez gorririk, ez
xuririk. Ez dirua gozatu behar dutenetan, ez eta den tokitik hura
altxa dezaketenetan, behar duenari heltzeko, legeak ez du berexkun-
derik egiten.  Hau emazue buruan.

Badakizue zer den hor? Hala ez dena diote nahi sinetsarazi boze-
maile ahuleri, herrian bozez nausitu nahi diren gorriek. Marka hitsa,
hori bera. Hori bera aski, bide makurrean direla, gure etsaiarekin bat
direla, marka.

Gizon zuzenek ez lezakete holakorik erran.
Bertzeak bertze, hori aski zauku eta da. Berek erranen dautzuete:

“bozak emazkitzue guri bortz liberakoaren ukaiteko.”
Kontrarat, zentzu xuxenak eta kontzientzia giristinoak erranen

dautzue: “Bozik ez eman gizontasun gehiago  ez duteneri, nornahi
izan diten.”

Okaztagarri ere bada gobernamenduko aitzindari tzar hoiek eta
hoien itzalean saltsa ezin aski nahasiz ari zaitzuen batzuek hor dera-
bilaten jukutria, ez baitire ahalge!

Bortz liberako ala bertze, edozoin laguntza legezko hoitarik boze-
maile bati heltzeko denean, legeak nahi bezala, hura herriko meraren
eskuz helarazteko orde, igorriko diote beren kideko herrian duketen
baten medioz, jendeari sinetsarazteko hau dela herrian ahal guziak,
indar guziak dituena.

Jende xeheak astokeria bat egiten du, arrain zozo bat bezala, lo-
tzea amu horri, ausikian.

Ez dezagun halere jende xehea den baino zozoago, itsuago, sines-
korrago egin.
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Hobendun da beti, hein batez bederen, holako maltzurkeriak ires-
ten dituenean, alegia sinetsi.

Bainan  hobendunago dire miletan jende xeheari holako sareak,
holako amuak hedatzeaz barnea kilika ez duten gizonak.

Etsaiaren jokoa egiten dutela badakite. Badakite jendea hola
kokotsetik edo gakotzetik erabiliz, esklabo bilakarazten dutela, boza
etsaiari eta harekilakoeri emanaraziz, gogoaren eta kontzientziaren
kontra.

Errepublika desohora lezakete holakoek, ez balute ja aspaldiko
urtetan beren iduriko egina.

Beti libertateaz mintzo; beti bakotxa bozaren emaiterat libro uzte-
az; eta beti oro nahaskeria: nondik nola, gezurrez edo mehatxuz,
amodioz ez bada bortxaz, dituzten bozak bilduko geroago eta gorria-
goen alde, sekulan aski erranen ez duguna, gu bezalakoa zangopean
atxikiz, egiazko esklabo.

Jaun errientak 
(E 1326, 1912-9-6)

Zer derasate: jaunen jaunak badirela? Huna jaun batzu
Frantzian, ez baitaukate nehor beren buruak baino jaunago, beren
buruen jabeago, eta, nahi dutena erran eta egin, orotan, ororen, oro-
taz nausiago.

Hek dire jaun errientak.
Apezari gerla, burasoeri trufa eta mehatxu, bere kideko etzituzten

auzapezeri burutik behera bertze hura egiten baizik etzuteno, ça n’a-
llait pas trop mal. Ongi baino hobeki ikusiak ziren-eta orduan, eta
dire oraino ere.

Politika tzar bihurrienean barna sartuago eta errient hobeago
buruzagien begietan; erlisioneari aiherrago, jazarriago, eta lausenguz,
perekuz, agintzaz, ba eta ere anitz irabaziz eta, toki onez toki on, ai-
tzinamenduz hantuago, larruak atxik ahala baino, zapart egiteraino-
koan.

Azkenekotz, nor gira gu? Nor eta zer ez gira? Zertaratzeko ez gira
gei?

Jaun errienta harat, jaun errienta hunat. Nehoren ez beldur jaun
errienta; ba ordea oro haren. Sudurretik erabilki jaun errientak
herrian deus diren edo nahi litazken guziak, edo kuidado!
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Zotz bat nehork ezin higi, ez hunki nehorat, jaun errientak nahi
ez badu. Jaun errientak herriko dirutik beretzat, edo berekilakoen-
tzat, nahi dituenetarik ezin gibela deus nehork, edo ederki gostako.

Eta oro araberan. Fritsik ikusteko ez duen zer guzietan bi besoak
ukondoraino sarturik dauzkatzuetela jaun errientak. Ba naski! Zer
dire alabainan bertze guziak haren aldean?

Jakitatez ala beso luzez nor heltzen da jaun errientaren gerrira?
Hari adoran ez daudenak ardura ikustekoak dire ikaran. Jaun errien-
tak prefetari Pauerat, edo urrunago eta gorago, Pariserat sala balitza
dazkienak eta eztazkienak, egiak eta gezurrak, non ginintazke?

Haurren eskolatzeaz, altxatzeaz, egiazko errientgoaz  eta errient
baten egitekoez eta eginbidez, nor da mintzo? Nehor ez, edo hoin
guti! Ez eta nehor kasik oroit ere, nor den, zer den, zertako den edo
behar litaken, zuzenez, errient bat. 

Ea apezaren eta hunekilakoen etsai denetz. Iduri-ta haurren eta
gazteriaren bide xuxenean gidatzeko ez litaken erretor, buraso,
errient, auzapez, herriko zahar eta zuhur, zerbeit diren guziek elgar
aditzearen eta laguntzearen beharra, beti elgarrekin hoztasunean,
herran, gerla gorrian bizitzeko orde.

Zer onik nahuzue gogora dakioten petik gora heldu direneri,
etsenplu hits hori begien aitzinean ikusiz, hainbertze lekutan, eta
beti, beti?

Azkenean zer da gertatuko, edo zertan gira ja? Zertaratzera joaki,
ez baitezpada jaun errienten faltaz, bainan hoik holakatu dauzkute-
lakotz goragokoek, buruzagiek: deputatu, zenator, ministro eta
gobernamenduko gizon, diren bezalakoek.

Zer gizonak! Ez ikusten, ez ikusi nahi, Frantziaren kalte handi-
tan, eta azkenean beren kaltetan ari zirela eta direla oraino, errienten
buruak hoinbertzetaraino harrotuz, heien gogoak eta oro makurtuz,
beren eta bertzen galgarri!

Bizi denak ikus ondorioak. Eta ez ote ja ikusten ere, itsu ez dire-
nek?

Zer dire berri hoik bazter guzietan, hegoaldetik iparraldera, herri
ttipienetarik Pariseraino, beren buruzagi, eskoletako ministro eta
guziez, jazko haizeaz bezen guti axola baitute jaun errientek, ba eta
ere ja tokitan, andere errientsek?

Nehork ezin atxikiak baitire: dela Amicales, dela Syndicats, dela
bilkura noiznahi, non-nahi, edozoin estakuruz. Batean ez dutela
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nehork manatze beharrik; nausi direla nahutena erran eta egin; paga
eskas dutela; hori, hori; emenda paga !

Handia zitaken, bertzen gainera, horren galdea ez balute. 
Orizue, funtsera eta, zuzen da. Deputatuak nork egiten ditu, bere-

ziki diru beharretan direnak, beti gose eta egarri? Errientek araiz.
Beraz ordu da deputatuen egileak ere sarista ditzagun, paga emenda-
tuz.

Presenteko makurrik handiena hori dute. Gerokoak gero.

1913 

Hiru urteko legea
(E 1353, 1913-3-14)
Soldadogoa bi urtetik hiruratzea dela eta.

Bizi denak ikus dezake mundu huntan orotarik.
Bertze orduz irauten zuen soldadogoak zazpi urte; bainan ez zoa-

zin soldado, xortean erortzen zirenak baizik, eta heiek ere dirutan
ordain bat ezar zezaketen; baitziren berak libro zirenetarik beti zon-
beit, aski beti, paga zezaketenen ordain zoazinak gogotik, sos pozi
baten irabazteko, eta soldadogoa laket zitzeielakotz ere araiz.

Egungo egunean baino soldado gutiago zen orduan biziki, eta hek
hobeak, beren egitekoetan trebeago, nahi eta ez; ikasteko eta gogort-
zeko baitzuten, Jainkoari esker, denbora.

Zazpi urte!
Halere dorpe zen biziki, ordainaren pagatzekorik etzutenentzat,

zazpi urterendako hor harat joan behar izaitea, hots, kasik gazte den-
bora guzia soldado.

Berentzat lotsagarri, eta etxekoentzat ez ote? Burasoek haurren
hazten zernahi ikus, eta gero hetaz ezin goza!

Ordain baten pagatzera doi-doia hel zitazkenetarik ere zonbat ez
ziren gelditzen beren ontasun poxiari sekulako edo behingo zimikoa
eginik?

Ezta mirakulu, xorte egunetan lumero ona ateratzen zutenak
xoratzen baitziren osoki; nehon ez baitzauzken beren atseginarekin,
irrintzina eta jauzi eta erokeria, batek baino gehiagok min hartzerai-
nokoan.
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Ezetik baira, zerbeit baitzen haatik zazpi urteren libertatea!
Xortean erortzen zirenek ere —ahanzteko— potro ederrik

karreiatzen zuten egun hetan, non etziren, barnea hotz eta ilunik,
goiz etxerat sartzen xorte arratsean, bi begiak etxe inguruko hesien
itzalean ontsa bustiz.

Adinik  ederrenean, zazpi urtez herritik, etxetik, gazte lagunetarik,
maite diren guzietarik urrun joan behar! Hiltzea iduri zitzeien anitzi!

Atsegin hartu zuten, soldadogoa zazpi urtetarik jautsi zenean
bortzetara; gero lau, gero hiru, gero bi urtetara, guziak oro bardin
hartzen zituela; edo berehala kolpez oro bardindu ez bazituen ere,
geroago-ta bardinagotuz joan baita legea, eta eztiagotuz ororentzat,
bana bertze.

Zioten eta, denborarekin, la civilisation delakoa beti aitzinatzea-
rekin, urte bakar batetarako zutela soldadogoa, …gero noizpeit, hon-
darra osoki kendu arte, gerla, gerla madarikatua sekulakotz kentze-
arekin, lurraren gaineko gizon guziek elgar besarkatzen dutela, oro
elgarren aneia bilakaturik sarrixago.

Hartarat ari baikira berdin!
Ezta gutiago egia, bazutela espantu, gure gizonek, zonbeit urtez:

guk hau egin, hura eginen; gurekin sekulan gehiago gerlarik; nonbeit
han urrungo beltz edo bertze salbai batzuekin zerbeit poxika noiz-
tenka, Madagaskar, Tunisia, Marok eta holako; bainan hurbilagoko
auzo handi hauiekin, fa! fini, fini gerlak sekulakotz, edo bederen gu
gireno nausi, Errepublikak dirauno.

Europa guziko jendea jendetzearekin, gizontzearekin, zibilizatze-
arekin, guri esker —ba, naski!— eguna ikusten dugu heldu, bakezko
egun ederra, non orok,  onez onean, bakea eginik, soldadogoa kendu
ahalko baitugu, edo ezdeusetara ekarriko.

Hainbertze beso alfer baitaude, lur-lan edo bertze zerbeitetako
indarrik hoberenean; hainbertze buru, zerbeiten ikasteko hartze bete-
an litazkelarik, geroari buruz; egungo egunean buru-lanak hazkurria
nasai balukelarik, oro alfer; edo gizonek elgarren hiltzeko tresna izi-
garri batzu zoinek hobeki  erabil, ari.

Sarri, sarri Errepublikak orotan, soldadorik gabe, edo biziki guti-
rekin atxikiko du bakea.

Sartu dire bakezko espantuak. Soldadogoaren beti arintzeaz min-
tzo zirenek huna non duten egiten, egin behar, nahi eta ez, arre-ixti;
frantsesak diona, “machine en arrière”.
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Ezinbertzea dela onartzen dugu; edozoin gobernamendu zuhurrek
eginen zuen edo egin beharko, bere onetan, Frantziaren onetan,
hauiek egitera deramatena. Bainan ez da errateko baizik, bazauzke-
la ez ditakena hitzeman gabe: bertzek auzoetan hortzak eta aztapa-
rrak zorrotzik dagozinean,…bakea beiratuko zaukutela soldadorik
gabe; edo bederen geroago-ta soldado gutiagorekin.

Badira ere aski zoroak eta, funtsera eta, barne tzarrekoak, galda-
tzen bailukete Frantziak utz ditzan harmak eskuetarik, etsenplua
ikustearekin, alemanak eta oro jarraikiren direlako esperantzan.

Itxura baitu horrek!
Zer ez dute egin soldadogoaz aspaldiko urtetan? Iduri eta bi urte-

tako legeak etzuen armada ja aski ahultzen  —nahiz on zen eta on
litaken eta goxo gaztentzat eta burasoentzat, oraino ere, ahal balitz,
bi urte baizik ez egitea— politikero deusetaz axolarik ez duten ba-
tzuek, zertaratua etzuten soldadogoa?

Boz biltzeko marxandiza bat bezala zerabilaten; eta diren bezala-
koak aiher dira oraino ere —hain dute plegu tzar hori hartua berek
eta emana jende xeheari!— aiher dira beti aitzina framazonen kide-
ko boz biltzaleak, erraiteko jendeari: “Emadazue boza; nik semea
libratuko dautzuet soldadogotik; nik hogoita zortzi egunak egin gabe
atxikiko dautzuet etxean; edo ager bat doi-doi eginik, igorriko gibe-
lerat,  alegia eri. Besoa luze dugu gorrien aldekoek”.

Zenbat mila eta mila boz ez dagozi bildurik makiñunkeria horri
esker, batzutan hitza atxikiz, maizago janez?

Ez ahalge, legeko gizonak, Frantziaren onaz, ohoreaz, indarraz,
griñatsuenak behar litazkenak, gure erresuman sortzeak itsuski guti-
tzen ari zauzkun denboran, soldadoen oraino gutiagotzeko, boz truk!
Ez ahalge, eta ez beldur ondorioen!

Eta ororen buruan nor ginituen ikusi behar soldadogoaren bi urte-
tarik hiruetaratzen!

Bizi denak ikus ez dezakenik ez dela erraiten dautzuet.

Emazteak gizon
(E 1364, 1913-5-30)

Nolakatzen ari den urtetik urtera, egunetik egunera, mundu hau,
bitxi da! Zer itzulikak, hastapenetik hunat! Ba eta gure haur denbo-
ratik orai artino ere, azken berrogoita hamar urte hautan! 
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Bertzeak bertze, huni berari emogun hemenxe behako bat: gizona
gizon, emaztea emazte, Jainkoak elgarrentzat eginak, bainan berex;
biak xede bereko, bainan zoin bere zuzenekin eta egitekoekin, lehen
eta orai!

Ohiko paganoek, asko zer ikasi ondoan ere, axola guti zuten
emaztearen alderako jendetasunaz. Zangopean zaukan emaztea gizo-
nak, esklabo; hartaz nahi zuena egin, bera nausi, salbu zuek eta
barrokiko abere batez bezalatsu.

Nahi zuenean har, eta nahi zuenean utz; nehori kondu emaiterik
ez. Etxeko ala kanpoko lan dorpeak oro emaztearen gain; hari so baz-
terretik, alfer, gizona.

Egungo egunean ere, giristino legeak argitzen ez duen herrialde-
tan, urrikalgarri da emaztea. Den hoberenetik ere, senarraren sehi da
eta sehi baino areagoko: esklabo.

Xinan ez dute neskatxa baten sortzeari den gutieneko eskerrik.
Erdiak baino gehiago, sor arau hil eta bota bazterrerat. Mutikoak
bakarrik dauzkate beren egiazko haur.

Hazten dituzten alabak, ttipidanik handitu arte, ba eta gero hil
arte, hazitako doi atxik; hartako on direno beira; handik goiti,
debruak deramatzala.

Senarrak emaztearentzat atxikimendu bezen guti errespetu hau-
rrek amarentzat.

Orotan bardintsu bizi herresta, emaztekiaren bizia.
Lurraren bazter guzietan, gure erlisioneak, erlisione katolikoak du

emaztea esklabotasunetik ateratu, altxatu goiti jendetasuneraino;
ezarri gizonaren lagun; harekin bardin, edo izaitekotz, jendeago, kol-
pez ala bertzela huts egin errexago.

Haurretarik has, itsusiago zauku eta higuingarriago neska ttipi
bati jazartzea, ezen ez mutiko bati. Zeri esker? Gure erlisioneak dau-
kulakotz erakasten, izaite ahul inozent haren gaizki erabiltzalea mus-
tro bat litakela. 

Bere burua berak errespetatzen duen presuna gaztea nehork guti
dautzue hunkituko, are gutiago diote nahi ez duenik eginen.

Deus onik diren familietan, ohoreak dituzte giristino herrietan
etxeko alabek, etxeko andregeiak, alaba haurride zaharrenak. 

Eta etxekoanderea, gazte ala zahar, edozoin familia giristinotan,
bainan bereziki bertzeak baino zerbeit gehixago direnetan, erradazue
ea ez denez egiazki andere bat. Non da haren heineko erreginarik?
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Zahartzearekin ahuldu, ezindu, konkortu ondoan ere, deus onik
direnek hari beti etxeko ala kanpoko guziak lehen eta azken agurra,
hoberena.

Ba, emaztekiari, edozoin adinetan, bere ohorea, bere herrunka
daukano, hartan dagono bera, erori ez jautsi gabe, orok zu erranen
diote. Zer da zuzenagorik eta ederragorik?

Jainkoak beira haatik, beraren eta bertzen onetan, emaztekiari ez
doazkonetan sartzetik! Berehala orok begietan hartuko dautzute,
izengoiti emaiterainokoan lagunek eta orok: Mari-mutikoa.

Non duen ama, mutikoak iduriko neskato gazte harek? Zer dion
erakatsi? Hain gaizki altxatua burasoek, zer behar den bilakatu, ari
zaitzula galdez oro.

Itsusiagorik deus ez, nehor ez, edo guti, neska-mutikoa baino, non
ez den emazte-gizona. Senar-emazte irringarriagorik ote da, emaztea
galtzekin, pantalonekin, eta senarra gabe baino?

Halako etxeko-jaunari ez dezokezu erran ez jauna, ez nausia, ez
gizona.

Galtzen jaunztea ez aski, zaharoaz jabe dadila Maria; altxa deza-
la besoa, eta jo, den gutiena ere, Batista gaizoa; heienak egin du.
Inguruetako gazteria bego gertakariaz jabetzera. Lo arin eginen dute-
la hitz diotet Batistari eta Mariari, bortz eta gehiago gauez. Hanbat
gaixtoago!

Zertako ez dute atxiki bakotxak bere herrunka?
Hoik eta holako bertze asko jakinki gizonek, eta etzautzuea bitxi,

nola ditazken aita batzu, lege-gizon batzu, aski zoroak eta itsuak, beren
eta bertzen alabak altxatzeko gizonkien egitekoeri balagozi bezala. 

Buruan kapelu edo bonet; zaia orde, gizon galtzak bezen hertsi edo
hertsiagoko batzu soinean. Eta bitxi baino bitziago beharrez, bi zango
eta bi ixterrak baten doi untzitan preso, urratsa kasik ezin egin.

Amek zentzurik ez badute, non dire aitak? Noizko daukate beren
gizontasuna? Etxeko nausitasuna noiz ager, ez agertzekotz hor?

Jende handietan, ikasienetan, bertzen etsenplu doazinetan sorde-
sago baizik ez dire, harat-hunat ibiltzeko zaldi eta karrosak, bizikle-
tak eta oro, ihiziko harmak eta nik dakita zer, beren andere-alaberi,
erosten diozkaten aita koskak.

Burasoen, aitamen iduriko ministro, deputatu, zenator eta lege-
gizon guziak: dela lycées de jeunes filles, écoles normales de jeunes
filles, baccalauréat de jeunes filles; etc.
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Abokatsa, medikusa, nik dakita zer eta zertsa oraino? Ja hoik oro
begien aitzinean ditugunak; bederen xantilunik aski orotarik, zertsu-
ri gauden ikusteko.

Holetan bozemaile nahiz beren buruak ezagutararazi ditugu kexa-
tuak Angleterra hortan emazteak. 

Bozemaile? Zertako ez boz galdatzale? Deputatu, ministro, zena-
tor, prefet, errepublikako president eta oro, zertako ez?

Espainian eta Angleterran erreginak buruzagi ez ditugu hain ikusi
zahar. Ez ahal zoazin bi erresuma hoik orduan gaizkiago.

Zer ihardets, baizik ere, nahuten bezenbat erasia lege eta mege,
eta pege…seria gogora dakioten ala ez, deus onik ez dutela eginen, ez
emaztek, ez gizonek, elgarren alde ala kontra, non ez diren egun hau-
tarik batez, emazteak gizoneri, gizonak emazteri begietara so jartzen,
oro irriz, oro galdez elgarri: Zer den mende hau, ala burutik ote goa-
zin oraikotik…un pé tout lé monde.

1914

Biak gainez gain 
(E 1411, 1914-5-1)
Guichenné eta Ibarnegarai diputatu jalgi.

Hauk ditugu bozak Eskual Herrian! Salbu Ustaritzeko kantona-
menduan (bertze edozoin bezen ongi zoazkelarik, boza ezin eman
baitute kantunamendu hortako gizonek erlisionearen alde, nori eman
etzutelakotz), Eskual Herri guziak aspaldiko urtetan ikusi ginuen
ederkiena du eman.

Biba zuek, adixkideak.
Baginakien bitoriaren gainean kondatzen ahal ginuela, bainan ez

hoinbertzetarainokoan.
Zaharra eta gaztea, Guichenné eta Ibarnegarai, gure bi eskualdun

deputatu maiteak, zoin gehiagoka baitzauzku atera bozez, zoin bere
etsaiaren garaitzale; berriak osoago eta hobeak, egunetik biharrera.

Igande arratseko lehen berria Baionan: Ibarnegarai nausitu zela
zortzi ehun bozez; Guichenné, hamar, hamabi ehunez.

Geroago-ta gehiago batek  ala bertzeak, orenetik orenera. 
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Ez jakin oraino asteazkenean azken berria dugunez: Guichenné
hamalau ehun baino gehiagoz, Ibarnegarai hamasei ehunez direla
nausitu.

Gutienetik, errautsi dituzte bi etsaiak; alta bertzela fini partida
uste zutenak, hastapenetik behin eta behin.

Azken astearen lehen egunetako ja gogoetatzen hasiak ageri zuten;
azkenerat, kasik etsituak.

Hartako ari ziren, zoinek gezurra handiago, xehetasunak emaite-
an erranen dugun bezala.

Deusek ez ditu kordokatu gure aldekoak. Mintzo naiz gehienez; ez
oroz; beti baitire ahulak, izikorrak, sineskorrak, makurreko alderat
lerrakorrak, nahiz ez berenaz gaixtoak. 

Hortako diote tokitan zonbeiti, orena hurbiltzearekin, edo azken
urrats hartan, gatuak bihotza jan.

Ez ahal baitaude beren buruez guti ahalgetuak, gogoaren kontra
boza etsaiari eman diotenak!

Oroit bertze aldiko.
Ederraren ederrez, bihotzetik burura doakuna, ezin erranezko

atsegin gozo batekin, da ikustea, Eskual Herri guzian, Hendaiatik
Larrañe, Santa-Garaziraino, Bardozetik Urepelera, ez baita zonbeit
herri edo herrixka bakar baizik, gure aldea nausitu ez denik; kanto-
namenduka hartuz, ez baita kantonamendu eskualdun bat
Guichennéri eta Ibarnegarairi “la majorité” eman ez diotenik.

Bastidako herri nausiak merezi du eskualdun kondatua izaitea.
Bidaxuneko eskualdean ere agertu da, badela gizon jainkotiar

beren buruen jabe.
Zuzen da bakotxari bere doi merezimendu dezogun ezagut.
Oroz gainetik, eskualdunen fede zuzen, azkar, zinezkoarentzat

ohore zaukuna da, Donapaleoko kantonamenduan ere, bertze guzie-
tan bezala, baitu atxiki gaina erlisioneak, han zuelarik bizkitartean
etsaiak bere indarrik gehiena, Gerazage hango delakotz.

Biba Amikuze!
Biba Garazi, Baxenabarre, Xubero, Lapurdi, Eskual Herri guzia!
Biba Guichenné! 
Biba Ibarnegarai!
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I.2. GIZARTEA
Lehen mintzaldi, iritzi-artikulu

Gizarte, ekonomia, ohitura, bizimodu, ingurugiro eta antzeko
gaiei buruzko artikuluak kokatzen ditugu hemen, lehen mintzaldi
nahiz bestelako iritzi artikulu.

1892

Buruz behera
(E 262, 1892-6-3)
Ez da lehen mintzaldia, bai 1. or. kokatua. 

Erran dugu jadanik, Parise denaz geroz Frantziaren burua, badu-
gula zeren beha, noizetik noizera, zertan den, nola doan, eta norat
geramatzan. Dezakogun beraz so bat egin. Zer ote derabila Parise
gure buruak gogoan? Eta nola bertze baten gogoan xuxenka sartzea
ez baita errex, zer ari da Parise? Huntarik ageri diteke barnean zer
duen, zer  xedeen ondotik dabilan, eta hari jarraikiz norako gintez-
ken.

Badira Parisen jende xuxenak eta gauza onak. Bainan bada ere
bai jende bai gauza makurrik; aspalditik hunat makurrak doatzi
emendatuz, eta oraikoak luzaz irauten badu, makurrak dira izanen
nausi.

Giten ixil; mintza ditela gauzak. Solasak uka ditezke, gauzak ez.
Erakusten diren ordutik, han daude, harria bezen gogor, eta berekin
dakarketen irakaspena ere bai.

Zonbat haur uste duzue gelditzen dela Parisen bateiatu gabetarik?
Zonbat? Ezin sinetsia da, bainan halere egia. Lauetarik bat. Lau

ehunetarik ehun. Lau miletarik mila haur bateiatu gabe daudenak!
Zer dire hek? Paganoak, ez bertzerik. Beraz gauzak orai doatzin
bezala joanez, denbora laburrik barnean, Pariseko jendearen laurde-
na  pagano izanen da. Eta nola, makurrerat abiatuz geroz, gauzak
geroago eta lasterrago baitoatzi, laurdenetik, arte laburrez erdira hel-
duko dira.

Bateiatuak izan diren haurren artean, hamarretarik biga gelditzen
dire lehen komunionea egin gabetarik; bai, hamarretarik biga, mile-



220

tarik berrehun. Erran gabe doa mintzo girela, arte hortan hil ez dire-
nez, lehen komunioneko adinera heltzen direnez. Ez dut erranen hok
ere paganoak direla, bateioa ukan dutenaz geroz; bainan izaitez
pagano bezala bizi dira; ezen,  lehen komunionea bazterrerat uzten
dutenaz geroz, ezagun da giristino urratsetarik urrun dabiltzala.
Beraz bi buru horietarik Pariseko jendearen hiruretarik bat egiazko
erlisionetik kanpo bizi da; edo osoki pagano, edo nunbait han.

Ezkontzeko adinera ondoan, atzemaiten ditugu haur horiek hatz
beretan. Legeak ekartzen du, elizara gabe, ezkongeiek behar dutela
elgarri hitza eman jaun meraren edo hunen lekukoaren aitzinean.
Bainan badira huntan gelditzen direnak, eta batere elizara gabe,
ezkontza egina daukatenak,  paganoek egiten ohi duten bezala.
Parisen ehunetarik hogoi eta bortzek hola egiten dute. Erran nahi
baita  legearen aitzinean beren aitorra eginik, elgarrekin bizi diren
mila gizon eta emaztetarik, berrehun ez direla elizan ezkonduak,
batere ez direla ezkonduak; ezen giristinoentzat elizan egiten ez den
ezkontzaz kanpo ez da egiazko ezkontzarik. Paganoak dira beraz
Pariseko familietarik laurdena. Ageri da heietarik aterako den hazia
nolako diteken.

Har ditzagun orai gauzak bertze buru batetarik eta egia bera orai-
no garbikiago agertuko zauku. Erran zaharra da eta erran zuhurra:
“Nola bizi, hala hil.” Parisen ez doatzi gauzak bertzala, heriotzeak
biziari dirudio.

Hemen  ere emanen ditugu gauzak diren bezala. Noizetik noizera
aditu dukezue holakoa hil dela, eta aitzinetik emana zuen bezala
manua, apezik gabe, otoitzik gabe, elizan sartu gabe izan dela ehor-
tzia. Jainkoari esker gauza horiek bakan gertatzen dira gure eskual-
deetan eta Eskual Herrian batere ez. Bertzala da Parisen. Zonbeit
urte huntan hango hiletarik laurdena baino gehiago azken ohantzetik
lurrerat deramatzate, zakurrak bezala, otoitzik eta neholako seinale-
rik gabe. Aditu duzue ongi, laurden bat baino gehiago eta beti emen-
datuz doatzi. Framazonak deitu gizon fede gabe eta bertzeer fedea
galarazi nahiz ari diren batzuen artean badira elgarri aitzinetik zin
egiten dutenak, eritzen direnean, batzuek bertzeak zainduko dituzte-
la apeza ez dakiten hurbil, eta hil direnean ehortziko dituztela apezik
gabe.

Horra zertan den Parise Frantziaren burua, zertara doatzin haren
ondotik bertze asko hiri handi, eta zertara doaken Frantzia baldin
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ez badu erlisioneak gaina hartzen. Guri dago erlisioneari esku emai-
tea, haren galgarri diren legeak kenduz. Hortarik doa gure ona edo
gaitza.

1893

Nor gira gu? 
(E 338, 1893-11-17)
Jendea espantuka, aurrerakuntzak direla eta: burdinbideak, telegrafa, batez ere
dinamita.  Hemen aipatzen den Bartzelonako atentatua anarkistena izan zen. 

Gizonari iduri zaio batzuetan, ez dakit zer badela eta badakiela. 
Ikusiz edo bederen ustez gero-ta argituago, jakintsunago doala;

eta jakitate arau, argi arau, gero-ta azkarrago, eta araberan doha-
tsuago,  bere baitan egiten du: “Nor naiz ni?”

“Nor gira gu?”, diote gizon haur batzuek, gogoan derabiltzatela-
rik orai duela ehun urtez geroztik hunat, eta bereziki azken berrogoi
urte hautan eginak izan diren gauza xoragarriak. 

Hoinbertze tresna berri! Hoinbertze edergailu eta errextasun baz-
ter guzietan; eta gero-ta gehiago! Eskulan guziak alabainan errex-
tuak; oro tresnez egiten ahal.

Itsasoz ala leihorrez ibiltzeko, leize eta patar guziak ordokituak!
Bertze orduz oinez baino hurriago araberan orai zaldiz edo karro-

setan ibiltzea. Bidekariak burdinbidez; munduaren lau bazterretako
berriak, pazote batzuen muturrean dagon hari txar baten gainean
harat-hunat hor ibilki  brrrrrr ximixta bezala.

Ba, ba; ximixta bezala: hala da, egia da hori. Ximixtari ortzia
jarraikitzen baitzaio ordean ardura, eta hurbildanik! Zer litake ber-
tzenaz ximixtaren argiño hura baino pollitagorik, baldin ez balitz
haren ondotik berehala ikusten hedoi beltzaren beltzuri itsusia? Ez
balitz aditzen ihurtzuriaren orro ikaragarria?

Karraska hura bet-betan buruaren gainean entzutearekin, irri guti
eta espantu guti nehork. Bere baitan sartzen da orduan bertzenaz
hanbat deusen beldurti ez dena ere. Nahi bezenbat bere buruaz har-
tua denak ere ez du erranen, ortziaren sugar hura aldean erortzen
zaiolarik: “Nor naiz ni? Nor gira gu?”
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Holaxe nindagon egun hautarik batez nere baitan gogoeta,
Espainiatik heldu zauzkigun berri lazgarriak irakurtzearekin.

Santander delako hirian, hiriko jende guzia, besta egiteko, teatre
handi batetara bildua zelarik, gauaren erdian, hanxet erretzer da eta
arront suntsitzer jende oste handi hura guzia.

Gaixtagin tzar batzu, dinamita hortarik eginikako kartuxa ba-
tzuekin, alegia deus ez, erdi ilunbetara, han sartu dire. Zer egiteko?

Teatre guzia bere barnekoekin jauzarazi gogo zuten. Ez dituzte
eiki neurri guziak ongi hartu. Bi edo hiru kartuxa goizegi piztu dituz-
te, oro betan egin beharrak. Hiru edo lau mila gizon eta emazte nahi
zituzketen han errautsi; eta naski ehunetara ere ez dire helduko.
Halere ez da hain gaizki. Hil ez direnek ere ukan dute, on bazaiote,
izialdura bat ederra.

Egiazki ba, gu gira gizonak, erran dezakegunak, lehendanik
hunat lur huntako bizitzea gauetik egunera bezala edertua dela eta
ontua! Espantu egin dezakegu guk, ez dea hala?, gure aitzinekoek
ezagutzen ez zituztelako indarrez eta gozagailuez!

Nor zira zu? Nor naiz ni? Nor eta zer dire munduko gizonik
jakintsunenak beren  jakitate guziarekin, ez balin badute Jainkoaren
beldurrik ez eta elgarren amodiorik? Deus ez, deus baino gutiago.

Ez da errateko baizik, nola dituzten gauzarik ederrenek beren
eskualde txarrak.

Santander eta Barceloneko berri deitoragarriak ingoitik  oraiko-
tzat Europa guzian, ba eta urrunago ere, hemen bezen xeheki heda-
tuak dire telegrafari esker.

Ai, telegrafa! Hori ere gauza pollita! Ba; eta berri pollitik ere ibil-
tzen hortan ixtaklok! Egia da: hurrikiago zabiltzan bertze orduz
berriak.

Ba eta bakanago gertatzen ere baitziren lehen holako izigarrike-
riak. Orai ez da holakorik baizik.

Ez naiz mintzo asko eta asko edergailuz eta errextasunez. Hitz bat
bakarrik lanaz. 

Lana, eta bereziki eskulana beti errextuz doala badute zenbeitek
aski espantu. Errexten ari ote da, ala galtzen eskulana, zure ustez,
adixkidea? Bego solas hori hortan.

Eta zer diozu, egun guziez han edo hemen gertatzen diren estro-
puez? Hemen baporrezko untzi batek leher egin duela; han berriz
burdinbidean zugi bat hautsirik edo lurra leherturik, trein bat osoa
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xehakatu dela; lurpeko langile batzu holako mendiaren barnean ito
direla; tresna berri horietarik batek langile bati zango bat edo beso bat
errotik moztu diola; harri-ateratzaile edo arraintzale batzu dinamita
horrek okertu dituela, edo itsutu, edo erre, xirxikatu, lastoa bezala…Ez
duzu, erran behar bada, gazeta bat, holako zerbeit berri Espainiatik
edo nonbeitik hunat, edo hemendik bertzetarat ez daramanik.

Zenbeitentzat bizitzea ontua ditake; ez ote da aldiz bertze ba-
tzuentzat lehen baino dorpeago bilakatua? 

Emagun, nahi baduzu, oroentzat dela, eta ez bakarrik batzuen-
tzat, errextua bizitzea. Bai alafede eta hiltzea ere errextua baita!

Ez, ez dugu zeren gure indarrez, ez gure jakitateaz urgulutan sar.
Badugu, Jainkoari esker, eta izanen dugu beti, zer gogoari eman, gure
zedarrietan egoiteko, gure hedadura handiaz hanpaturik oihu eta
jauzi goregi egin gabe.

Eta zer dire oraino hor aipatu ditugunak, bertze asko estropu han-
diagoen aldean?

Ustegabeko gertakari horiek oro deus ez dire, gerla bat heldu
balitz, orduan ikusi behar gintuzken sarraskien eta aditu behar gin-
tuzken marruma heiagoren aldean; deus ez!

Lehengo xixpak edo harmak ez dire gehiago on, xori hiltzeko baizik.
Bertzela xuxen eta urrun artikitzen dute oraikoek lurrerat gizona!
Nolako indarra ez dute berriz oraiko kanoi eta artilleri-mitraille-

riek? 
Bainan zer mintzo gira gerlaz? Zer da gerla, anarxistak direlako

alimale beltz horiek gogoan dituzten debrukerien aldean? Josteta bat.
Non gintazke, horiek behin nausitzerat heldu balite?
Bizkitartean ordu da begiak idek ditzagun. Indarraz eta hari da-

txikon jakitateaz baizik axolarik ez duenak, atzemanen du, goiz edo
berant, bera baino jakintsunago eta azkarragorik.

Behinik behin orai artinoko espantu guzien helburua zer da?
Dinamita.

Eta deus ez izaki futxo hari ihardok dezakenik, baizik ere
Jainkoaren beldurra!

Aitor dugun beraz, zerbeitetako badela oraino erlijionea. Hura
dakienak eta duenak aski duke bertzetarik guti.

Hura gabe aldiz, bertze guziak zer dire? Zertako dire?  Bertze
munduko deus ez; eta hemen berean elgarren hiltzeko; hil artean,
elgarren bizirik larrutzeko.
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Jainkoak digula urte on
(E 344, 1893-12-29)

Deusetarik ez da hobeki ageri nola beheititua den gutartean erli-
jione zinezkoa, baizik ere mintzatzeko moldetik. 

Urrats on guziak bezala, lehenagoko hizkuntza girixtinoak ere
galtzen ari dire, emeki-emeki; batzu jadanik arront galduak, eta bert-
zeak galduxeak. Azkenean ez da gehiago mintzotik ezagunko (sic),
nor den girixtino eta nor judu edo pagano.

Hortan bederen izanen dugu égalité, bertze deus hanbatetan ez
izanik ere. 

Bertze orduz, etxe batean sartzen zenak erraten zuen: “Jainkoak
dagizuetela egun on; arratsalde on!”. Halaber bidekariek bidean
elgar buruz buru egiten zutenean, beti erraten zuten batek bertzeari: 

—Jainkoak digula egun on! 
—Bai zuri ere.
Etxe bereko egoiliarrek, burasoek, haurrek, sehiek eta orok, arra-

tsetan oherakoan, ba eta anitzek goizetan jaikitzean ere, erraten
zuten elgarri: “Jainkoak digula gau on, edo egun on.”

Haurreri ere aita-amek erakusten zioten otoitzaren ondotik bi
eskuak juntaturik erraten: “Jainko maitea, egizu haur prestu bat izan
nadin eta egin dezadan lo handi bat!”. 

Zer bilakatzen ari dire hizkuntza eder eta hunkigarri horiek oro?
Haurrek behinik behin ez dakite anitz tokitan gehiago Jainkoaren

izenaren erraiten. Balakite ihardesten bederen!
Zu bidean heldu ikusi orduko, badoazi batzu ihesi, arima salbu-

ta, xerrikume basa batzu bezala. Bertze batzu han daude, zuk agur
erran eta, zozo batzu iduri, ahoa zabaldurik. Ihardesten badautzute
ere, kurrinka bat baizik ez diozute adituko, ez baituzu ezagutuko
ahal, eskuaraz ala grekaz ari diren.

Ez da haurren falta; burasoen falta da. Nondik jakinen dute hau-
rrek, ez bakarrik girixtinoki, bainan jendeki mintzatzen, ez bazaiote
erakusten?

Ba, irakaspen onak on dire; bainan orotako hoberena eta sarko-
rrena litake beti etsenplu ona.  Arren zer etsenplu emaiten diotegu,
gure ondokoeri guk bertzerik aipatu gabe, hemen mintzo giren pondu
horren gainean?  Noiz eta nola derabilagu Jainkoaren izena gure hiz-
kuntzetan? 
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Ez dakit zure berri, ene irakurtzale maitea; bainan nere buruaz
oroitzen banaiz, behar dut ahalgerekin aitortu, asko aldiz gauza hori
gogoan dudalarik, nekez heldu zautala ezpainetara Jainkoaren izena.
Eta zenbat aldiz ez dut, ez dugu zuk eta nik ahanzten, solasak zuzen-
ki ekartzen lukelarik, Jainkoaren izena aipatzea, hari doakon erres-
petuarekin? 

Ahalgegarri da; eta bizkitartean deus ez da egiagorik: arroztuak
gira, eta beti gero-ta gehiago arrozten ari gure arbasoen hizkuntza
jainkotiar guzietarik. Ez ote dugu beraz gure girixtino mintzairea
begiratu nahi? Ez ote ditugu fededun hizkuntza guziak ahantzi gabe
atxikiko? Agian ba! Hortakotz ez dugu nahiko erran hemendik harat
gehiago hotz-hotza eta motz-motza: “Egun on, gau on”, ez eta: “Urte
on.” Girixtino girenaz geroz, erranen dugu: “Jainkoak dagigula gau
on eta egun on.” 

Urte berrian sartzera goazi.  Dugun has urtea girixtinoki. Jainkoak
dagigula beraz urte on bat orori! Jainkoak dagiotela erier sendatzea,
sendoer osagarria; atsekabetan eta oinazetan direner bihotzeko
bakea; zaharreri bizitze luze eta heriotze on, gazteri garbitasuna;
buruzagier beren eginbiden betetzeko zuhurtzia, argi eta laguntza,
baitute beharra!

Jainkoak dagiozkatela burasoeri haur anitz eta haur onak; hau-
rreri buraso bihozdun eta burudunak; laborarier dagiotela egunean
eguneko ogia; aurtengo uzta eta belar, soro eta mahastieri behar
duten uria eta ihitza.

Hitz batez, Jainkoak digula orori arimako eta gorputzeko urte on,
urte aberats!

1894

Bizitze zuhurra
(E 375, 1894-8-3)
Lehen mintzaldia. P. Lafittek argitaratua (Zez. 64-69).

Behin baino gehiagotan aipatu izan dugu, zoin hertsi eta neke
bilakatzen ari den gutartean bizitzea. Ez da langilearentzat irabazbi-
de onik. Laboraria bereziki beheiti doa, nahi eta ez; batzu lerraka
emeki, bertzeak lasterka tarrapatan; batzu oinez, bertzek zaldiz, bai-
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nan oro, edo gehienak azkenean beheiti. Eskual Herriko etxalderik
ederrenak eta zaharrenak zorren pean leherturik erortzen ari dire
batzu bertzen ondotik karraskan.

Etxe ttipiek edo bierartekoek araberan luzazago ihardokitzen
dute; bizkitartean gutiz gehienak herstura handitan dire. Lanik aski,
xutik ezin egonez.

Harrigarri  da zenbat lur eta zenbat etxe saltzen diren urte bako-
txean, nausiak beren egitekoetarat ezin helduz! Bertze hainbertze
balitazke oraino saltzeko, baldin balute erosle. Nork nahi du ordean
etxerik eta lurrik erosi? Nork du ahal?

Alde orotarik zinkurina berak: alferretan ari lanean, lurrarekin
borroka; ezin bizi!

Lur-langileak baino are gaizkiago direla diote bertze asko, hala
nola harginak, zurginak, zapatainak. Bertzetakorik aipatu gabe,
zoazi Hazparnerat. Han dire omen egun hautan zinak eta minak.

Lanik ez edo lan guti ja bi edo hirur hilabete huntan, eta naski
behingotz hoberik deusen ikusteko itxura guti. Nola bizi? Nola iraun
aria hortan?

Alde batetik lan eskasa, bertzetik zorrak eta zergak beti jaten ari.
Zerga handiak ditugu jasaiteko; egia da hori; zor anitz ere ba eiki.
Zergak ikusten ditugun heinean balin badire, ez da baitezpada gure
falta edo bederen hala uste dukegu, nahiz azkenean zerga biltzaleak
ere guk ditugun izendatzen.

Bainan zuzen ote da, hersturan girelakotz, estakuru guziak oro
zergen gain emaitea? Zuzen ote da erraitea, lan eskasak, zergek eta
irabazbiden galtzeak garamatzatela leizerat? Hitz batez erran deza-
dan, huts guziak nausienganik edo gobernamenduko gizonetarik
heldu ote dire? Ez dugu ote bakotxak gure burua deusetan hobendun
ezagutzen?

Erran dut harrigarri dela ikustea zertaratuak diren Eskual
Herriko etxalde zaharretarik gehienak. Nahuzu entzun egia bat, adis-
kidea? Ez dakit zure gogoaren berri; bainan garbiki erraiten dautzut:
gehiago harritzen naiz, nere baitan gogoeta nagolarik, ea nola diraue-
ten oraiko etxek? Ez da ene buruan sartzen ahal, nola mirakulu ez
duten oraiko etxaldeetarik zenbeitek lehenago leher egiten.

Laborari etxaldeez erraiten dudana bardin erran dezakezut bertze
edozoin etxez, edozoin dirudun edo diru gabez, nausi ala langile, zure
eta ene begien aitzinean bizi direnez.
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So egizu bazterretarat; sar zaite holakoaren edo halakoaren etxe-
an, edozoin egunez, igande ala astelegun. Goazin bertzenaz, dugun
elgarrekin Eskual Herriko bilkura zenbeitetan itzuli bat egin. Dela
herriko besta, dela merkatu edo feria, edo ihauteria, nik ez dakit orai-
no non eta zer.

Egizu so ongi; jendea nola bizi den etxean, eta nola dabilan etxe-
tik ateratzen denean.

Hazta ezkitzu eta jasta begiz oraiko janari-edariak, untziak, un-
tzitegiak; oraiko apaindurak eta xingolak, eta girgilleriak. Ikus-azu
etxe hura eta hango edergailuak, haurren jostatzeko zaldi-ta karrose-
tarik haste.

Erraten dautzut harrituko zirela.
Nondik zuketen jende horiek hoinbertze sos eta diru ezdeuskerian

eta behargabeko gauzetan xahutzeko?
Bizkarraren gainean derabiltzaten pilda zoroak eta zintzurrari

behera igortzen dituzten zurruburrukeriak utzirik, balakite xuhurki
bizitzen; balakite beren buruen behar bezala apaintzen, ergelkeriarik
eta izariz goragoko urgulurik gabe; balakite gorputzari emanez,
behar duen hazkurria, handik gaineratiko jan-edan soberakin edo
galgarrietarik beren buruen zaintzen nik hitz dautzut, adiskidea,
bertzela argi lezaketela oraiko etxe zaharrek ba eta ere oraiko mutil-
neskato gaztek.

Non dire lehenagoko galtzerdi xaharrak, urre gorriz edo bederen
zilar xuriz mukurru beteak? Non dire bertze orduz etxe inguruetan
iguzkiari zabal-zabala irriz ikusten ziren oihal luze ederrak?

Ez da gehiago etxe-altxagarririk deus. Deus ez da iraunkorrik ez
eta gehienik behar litazken gauzetarik. Zertako hori? Zergak handi-
tuak ditugulakotz ote? Ala lanik ez delakotz, eta irabaz-bideak ttipi-
tuak direlakotz?

—Ez, amigo, ez da hori. 
—Zer da beraz? 
—Zer den? Ageri ahal da! Eta zuk hori ez ikusten? Hanbat gaix-

toago zuretzat, bertze asko bezalakatua balin bazira. Bainan halere,
gizona itsuak baino itsuago da egia hau ikusten ez duena: ez dela
gehiago bizitzerik (erran nahi dut ohorezki bizitzerik) zeren ez baita
gehiago xuhurtziarik.

Nehor ez da bere heinean egon nahi. Ttipiak handien, handiak
handiagoen ondotik, batzu bertzei ezin jarraikiz; gure buruak ezin
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aski apainduz; jan-edanetan ez jakinez gure tripari manatzen, herres-
tan bizi gira, biharamunaz oroitu gabe.

Gero datorla eritasun bat; datorla urte gaixto bat; akabo besta.
Etxea sal, eta alpotxak bizkarrean eske; edo bertzenaz ihesi itsasoaz
haindirat.

Ihesi doazinek halere badukete zerbeit eskualde edo xede on, non
ez diren bertzerena ebatsirik joaki.  Beldurrak,  ahalgeak edo zorren
petik nolazpeit ateratzeko nahikundeak derabiltza.

Bainan zenbat ez dire hemen berean gelditzen, eta hemen bizi,
bertzerenaren  gainean, jaun eta andre handi? Bazter guziak zorrez
beteak, eta ez iduri deusen eskasik baduketela.

Gauza guziak arabera hartan dire, xapeldunetarik gutarteko lan-
gile xumeenetaraino. Sehiak nahi dire nausi etxekoandreak bezala
bizi, hek bezala apaindu; non ez baita errex ezagutzea nor den sehi
eta nor nausi edo etxekoandre. Nor den aberats eta nor ez.

Ez da erraiteko baizik: badakit herri bat, aipamenez aberatsa,
izaitez ere aspaldian aberats behar litakena. Herri hartan badire asko
familia, beren lanetik iragan urtetan aste bakotx hogoi libera, bede-
ren gutienik hamar libera bazterrerat eman zetzazketenak; ongi bizi,
eta lanean baitezpada lehertu gabe.

Lana ttipituxe da ba gelditu zenbeit egunez? Berehala miseria
gorria eta gosete beltza.

Non dire urte onetako irabaziak? Haizeak eremanak aspaldi.
Ez da hor harat-hunatik. Ez da bizibide onik, ez denean zuhur-

tziarik. 

Urtats, urtats!
(E 396 1894-12-28)
Urtatseko haur jostailuen (panpotta, zaldi xuri etab.) kontra; hobe dirua eltze-
itsuan, edo baliatuko duten jauntziren bat. Urgulu eta gormandizaren kontra.
“galduak dire gure arbasoen lañotasuna eta zuhurtzia”. 

Gauza bati ohartua naiz, eta ni bezala zuek ere ba naski: zozotzen
ari gire ene ustez oro Eskual Herrian. Ez du  aspaldi erran dudala.

Urteberria hurbiltzearekin da hobeki ezagun, norainokoa den
gutartean zenbeiten ergelkeria.

Ez ditake erran, zenbat girgilleria emaiten dioten haurrei urtatse-
ko, estreinatzat. Ai! ai! ai! ai! Gure amak balaki! Sosak nola dera-
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biltzaten buraso edo bertze ahaide batzuek! Nahiz panpotta, nahiz
zurezko zaldi edo xakur (nik dakita?) bada guzietarik; eta heien eros-
teko badire aita-amak, badire aitabitxi-amabitxiak, bortz liberako
eder baten xahutzeari lotsa ez direnak! Zer erokeria! Eta zerentzat,
zergatik?

Haur mukuzu batzuen jostatzeko, eta berak bezen handiko ñiñi
batzuen heieri erosteko, hola igor sosak airean! 

Egun hautarik batez, entzuten nituen gure auzoko haur batzu
beren amari erraiten: 

—Ama! Urtatsez eni ekarriko panpotta handi bat, ile hori kux-
kuilatuekin? 

—Eta eni, zaldi xuri bat azote gorri batekin?
Gure haurrak etorri balazkit eni hola mintzatzera, panpotten

orde…panpak izan letzazkete gibeleko aldean!
Holaxe dantzaraziz dirua ezdeuskeria batzuetan, badoazi etxeak

errekarat, eta gero zer gertatzen da? Bazter guziak oro zorrez bete,
eta leher egin!

Hobe litake zuhurrak bagine gure aitzinekoak bezala, eta begira-
tzen baginitu gure irabaziak holako perrekerietan igortzeko orde.
Zertako ez eman lehen bezala, urtatsez gure haurrei baliatuko duten
gauza on zerbeit? Ponet bat, soin bat, galtzerdi pare bat, edo azkene-
an eskalapoin pare bat baizik ez balitz ere! Panpotta eta ñiñi guziak
baino hobe lituzkete neguan. 

Eta bardin atsegin lukete haurrek. Zertako ez eman bi soseko zen-
beit edo hamar soseko xuri bat edo bertze? Baitezpada zerbeit nahi
badiozuete eman, emozuete dirua xahutu gabe berei eskuetara; era-
kats ezozuete berehala eltze-itsuan sartzen eta han begiratzen behar
ordua etortzen deneko.

Behar ote dut erran hau ere? Zertako ez?
Nahiz gure herriko serorak ontsa maite ditudan, gerla dut heiekin,

bakantza aintzineko eta ondoko egunetan. Serorek eta bertzeek nahi
banindute ni sinetsi, behinere ez lezokete eskolako haurrei eman gir-
gilleriarik: bati xakur bat, ttau-ttau egiten duena, bertze bati bildots
bat marraka itxuxi bat edo bere gisako me-e-e zerbeit egin nahi luke-
ena. Alegiazko muntra eta bertze…infanteri eta kabaleri, nik dakita
zer?

Eta gero, aski balitz bati emaitea! Bati ikusi hura guziek behar
dute hala halakoa edo ederragokoa! Nahi baduzu egia erran dezadan,
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nigar egin dut gure enuxentkeriaz eta hitzeman dut ene buruari ez
naizela holako zozokerietara behin ere eroriko. Bertze zenbeitek ere
ederki egin lezakete hortan eni jarraikitzea.

Lehenagoko estreinek bertze eskerrik zuten eta bertze iraupenik.
Oraikoak deus ez dire ez eta deusetako baizik ere zure sakela huste-
arekin haurrek buruak urguluz hanturik ezartzeko.

Hainbertzetaraino galduak dire gure arbasoen lañotasuna eta
zuhurtzia non ez baitezakezu gehiago hamar soseko bat eskain haur
bati, burasoak ahalgearazi gabe. Iduri zaiote ez dakit zer! errumes
deus gabe batzuentzat dauzkazula eiki.

Are gutiago eskain dezakezu apaindura bat, oinetako, buruko edo
bertze. Eta gero? Ondorioak? Deus ez dute hain errexki ikasten hau-
rrek, nola urgulua. Herrestan bizitzeko, ez da halakorik…

Urgulua eta gormandiza, bi etxe-altxagarri onak!

1896

Zezenentzat bezala 
(E 471, 1896-6-26)

Iduri zaut lehen bi hitz larri hauk “Zezenentzat bezala” irakur-
tzearekin ikusten ditudala nere adixkide batzu lurrari uztarka hasten:
“Allons qu’est-ce qu’il va nous chanter encore avec ses taureaux, cet
individu-là?”

Erran behar dautzuet aipu ditudan adixkide onekin makurtua
naizela, zezenkariez hemen bertze orduz gaizki mintzaturik. Nereak
eta asto beltxarenak aditurik nago zenbaitetarik; bereziki Betiriño
izena duen gizon ttipi harrabots-handi baten ahotik! Eta gero egun-
dainokoetan berriz haste solasa zezenez?

Ez kexa otoi, jaunak. Ni beti zezenez eta zezenkariez odol hotze-
an mintzatu naiz, samurtu gabe. Bakotxak bere gostu.

Zuek daukazue zezen-guduak bezalakorik ez dela herri baten
ederki, gizonki jostatzeko…eta aberasteko.

Nik daukat badituzkela eta egiazki badituela josteta horrek bere
ondorio gaixtoak. Gizona eta aberea elgarrekin buruz buru hilka,
batek bertzea hil arte…etzaut baitezpada ikusgarri bat ederra. Zuri
ba? Niri ez.
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Odol ixurtzea pesta bat zaiona, gizona kasik aberearekin bardin
eginez, etzaut jendetasun handiko jendea. Zuri ba? Niri ez. “Chacun
son goût.”

Bainan gostua gostu, odola odol, jendea jende, zezena zezen, iraba-
ziz eta diruz mintzo zautanari erranen diot: Zaude adixkidea; hortaz
eginen dugu solas egun zortzi…non ez dugun arte huntan berriagorik.

Egun banuke zuekin bertze xoririk bipiltzeko. Egigun beraz
bakea; emadazue esku. Nahuzue egungotz onar dezazuetadan, zezen-
josteta hoik nehon diren ederrenak eta onestenak direla? Ez dutela
den gutieneko itzalik ez eta ondorio gaixtorik batere? Horra; egina
da; zuekin naiz beraz: “Biba zezen guduak!”.

Biba eta biba, ez da bertze oihurik egun hautan, ez bakarrik
Baionan, bainan Frantzia hegoalde huntako sei, zazpi, hamar hirie-
tan; hala nola Bordalen, Akizen, Mont-de-Marsanen, Perpignanen,
Nimesen eta bertze asko tokitan.

Hiri hoitako buruzagiek hitzemana dute azken bozaldian beren
ahal guziak eginen dituztela minixtroarenganik ardiesteko utz ditzan
zezen-guduak libro Espainian bezala.

Anitzek hitzemana dute galde hori ez badute ardiesten, gibelalde-
az itzuliko direla gobernamenduari; ongi ez gaizki ez dutela deusetan
gobernamendua lagunduko, ez eta gobernamenduko gizonekin atxi-
kimendurik izanen.

Lehenago demisionea emanen dutela, galde horri minixtroak eza
emaiten badio, haren ez hura onetsiko duten baino. 

Minixtroak zezen guduentzat bere baimena emaiten badu, biba
minixtroa! Ez badu eman nahi, fuera minixtroa!

Gerla edo bakea, minixtroak ikus dezala zer hautatzen duen; har
edo utz.

Gurekilakoa nahi baduzu egin, emaguzu galdatzen dugun baime-
na; ez badaukuzu baia eman nahi jauna, jakin zazu gurekilakoak
eginak dituzula. 

Galde-eskaintza horren egitera joan dire iragan astean gorago
aipatu hirietako auzapezak oro elgarrekin Parisera. Baionako auza-
peza ezin joan da, berantegi deitu dutelakotz lagunek; bainan ihar-
detsi du bere lagunen xede bereko zela.

Beraz Akizetik, Bordaletik, Nimesetik, eta bertze zenbait hiritarik
auzapezek elgar hitzarturik Parisera jo dautzute, orok batean
Barthou minixtroa mintzatu nahiz. 
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Barthou hori eskualde huntakoa delakotz, olorondarra, amets egin
dute berehala zezen-guduetako baimena emanen deiela bere auzo-
herritarrei.

Ongi hartu ditu…ez ordean baimenik eman. Hitzeman ba, bere
minixtro lagunekin mintzatuko dela. Eta gero?  Gero deus ez. Joan
bidez itzuli dire gure auzapezak oro gibelerat, ez ez bai, garbitasunik
ardietsi gabe.

Bainan ez da gutiago egia, izan direla Parisen, eta han bai ahoz eta
bai buruz eta zangoz beren ahal guziak egin dituztela. 

Ez badute ardietsi, ez da heien falta. Gibelerat itzuli eta berehala
petizione bat hedatu dute zezen-guduen alde; zoinek beren hiriko
gizon guziei sinarazi, eta hor harat igorri, minixtroari buruz. Baionan
berean bortz mila sinadura bildu dituzte.

—Zerentzat hori? 
—Gizon maitea, erraiten dautzut: español zezen-guduen Baionan

eta bertze hiri aipu direnetan egiteko baimena, permisionea nahiz
ardietsi. 

—Zerentzat zenbat haro eta harrabots! 
—Hoi errazu, adixkidea: zerentzat!
Gehiago dena, bi deputatugei berritan agertu direnek ere hoi

behar zuten baitezpada hitzeman, Baionan bozik ukaitekotz: azkarki
bermatuko zirela baimen horren ardiesteari. Erran gabe doa, biek
hitzeman dutela goraki, egin ahal guzien egitea. Ikusi behar Legrand
delakoak hitz hori atxikiko duenez ala janen.

Jaten badu ere, aitor dut ez dutala hortaz nik axola handirik.
Axolarik duenak ager dezala.

Baduzue gargoitik zezenez eta zezenkariez elerik aski. Nik ere ba.
Hau, hau irakur-azue otoi artarekin eta har ongi gogoan: zerk egiten
du, zuen ustez Baionan eta bertze hiri hoitan hiriko kontseilu eta
deputatugei edo bertze hautatzeko boz-aldi guzietan orok zezen-
guduez baitute beren solasa?

Iragan urtean odol-ixurtzeak eta oro izaiter ziren. Suprefetaren
etxeko ate-leihoak harrikatu ere zituzten. Etzen han gero jostetarik;
xuri ala gorri, gizon eta emazte, zahar eta gazte, oro bardin kexu
ziren, gobernamenduaren kontra.

Eta nola kexu! Suprefet ala jandarme, ala minixtro diren guziei
lepotik lotzeko heineraino. Ikusgarri ziren, lau hatzetarik su zariote-
la!
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Eta zerentzat! Nere baitan gogoeta nindagon; eta geroztik ere
hogoita bortz aldiz hori gogoan egona naiz.

Josteta zoro batentzat ehun mila oihu eta zalaparta; eta hiriaren
zoriona edo zorigaitza…Zer diot? Frantzia guziaren oraiko eta gero-
ko goiti-beheiti guzia dakarketen legez eta gaineratikoez axolarik ez
jazko haizeaz baino gehiago! Ez dea hori harrigarri?

Atsegin ero batentzat bazterrak oro hautsi nahi, eta ditaken gau-
zarik zuzenentzat eri xingila ere ez higituko! Mundu huntako ala
bertzeko diren eta ditazken gauzarik beharrenentzat nehori ez gogo-
ratzen, ez petizionerik, ez eta Pariseko joan-jinik egitea!

Deputatu eta auzapez, eta boz-emaile, oro bardin lazo eta hotz
beren haurren arima ukitzen deien eskola-legeaz eta holako bertze
lege makurrez denean solas! Ez denetz egiazki gogoetagarri!

Zertako ez egin petizioneak; zertako ez ager eta mintza goraki;
zertako ez igor hirietako eta herrietako auzapezak, batzu Pariserat,
bertzeak hurbilago, gobernamenduko buruzagi hoien mintzatzera?
Zertako ez altxa orok buruak giristinotasunaren alde, zezenen alde
bezala?

Zer beraz? Ala hor dabiltzan gizonen begietan Jainkoa baino eta
Jainko legea baino gehiago ote dire zezenak?  Iduri luke. 

1897

Gizen eta mehe
(E 508, 1897-3-12)
Garizuman barur egitea komenigarria, are gorputzarendako. 

Huna non giren garizuman sartuak: bertze orduz barur eta mehe,
penitentzia garratzezko egunak ziren garizumako egun hauk. Orai
arinduak dire eta eztituak emeki-emeki Elizako legeak. Eta guhaurek
gure gurikeriaz eztitzen ditugu eta guhaurek gure baitarik arintzen
oraino are gehiago.

Behinik behin eri edo erikor direnek ez dute gehienek barurik egi-
ten. Zaharrak baino minberago dire eta gazteak. “Naturaleza ahul-
tzen ari.”. Ba edo berazten eta nagitzen. Ahulduko ere ba den gutie-
neko goiti-beheitika izitzen duena.
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Edozoin lan dorpetan ari direnek ere osasun azkarra izanagatik,
barur guti egungo egunean. Elizak onesten ditu hein batean eztitasun
hoik, bereziki nekatzaileari buruz. Ez dezagun gaitzets Elizak onesten
duena. Ez da hori gure egitekoa; ez eta ere hemen gure egungo xedea.
Urrun da! Bainan egia den bezala erraiten dugu; barur eta mehe egin
gabe egoiteko estakuru guti aski dugu. Bata ala bertzea begiratzen
dituztenek ere hautsi-mautsika dagizkate. Hau haizu, hura sori.
Jainkoak begira gitzala erraitetik egiazki sori dena ez dela sori!

Bertzalde bego barura, ene adixkideak, zuen eta herriko artzaina-
ren artean neurtzeko.  Mehea halaber. Bi hitz bakarrik nahi nitzaz-
ketzuet erran gizenaz eta meheaz, osasunari buruz.

Aspaldi ezagutua da, gure erlisioneko legeak arimaren onetan
bezala beti edo ardura gorputzaren beraren onetan direla.

Hala nola igandearen sainduki begiratzeak arimarekin batean
ontzen du gorputza. Oroz gainetik nekatzailearen gorputza, sei egu-
nez lanarekin borroka zehatua, soseguan ezartzen du igandeko pau-
suak, berriz lanari lotzeko, indarrak berriturik.

Zer da iduriz gorputzaren etsaiagorik, lohikeria eta hartarako jai-
dura guziak debekatzen dituen legea baino? Bizkitartean zenbatenaz
nausituago baitire jaidure hek, hanbatenaz lasterrago higatuko dute
gizonaren gorputza. Dohatsu gaztedanik zahartzen edo hiltzen ez
direnak, eritasun izigarri bat edo bertze bildurik!

Eta aldiz beren gutizia gaixtoak zapatzen dituztenek, ardura zer
gorputz sanoa eta azkarra! Eta zer bizi luzea, bana bertze! Halako
burasoek izanen dituzte haurrik ederrenak eta pizkorrenak.
Bertzeek? Bego hori hortan. 

Gauza ber-bera erran diteke gizenaz eta meheaz bezainbatean.
Erran gabe doa mehe egiteko legea ez dela emana, gorputzeko osasu-
narengatik bakarrik; ez eta ere arimari bezenbat ongi gorputzari
dakarkeiolakoan. Emana da penitentzia egiteko; erran nahi baita,
nolazpeit apurtto bat guri sofriarazteko; badakizue? pottokaren hez-
teko. Ez da hezten pottoka bakarrik lausenguz, perekatuz; nahi
dituen jauzi eta burbutzika guzien egiterat utziz.

Hezten da soka muturrean emanez; larderia behar denean joz; eta
noizetik noizera mehe eginaraziz, bai eta barur. Pas trop cependant,
mon ami. Barurak luzara kalte lagioke. Zuri ere bai? Bai niri ere.

Bizkitartean ez da gutiago egia meheak bezala, gizenak ere luza-
ra, hein batetarik harat, bere ondorio txarrak badituzkela; nehork
uste bezenbat ondorio txar.
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Ohiko mediku jakintsun batek erraiten zuen: goseteak baino jende
gehiago hilarazten duela haragiki sobera jateak. Baditeke hori.
Zenbat eritasun ez ditugu biltzen, ohartu gabe, jaten ditugun haragi
eta zingarki kotsatuenetarik?

Den hoberenetik ere, soberak sobera dire. Oilo-salda baino hobe-
rik zer da? iduriz deus ez; eta izaitez askorentzat porrusalda; bai eta
ere aza-salda; deitzen baitute kostatarrek eltzekaria.

Galda-zozuete hiritarrei, ea zein gogotik jaten duten holako edo
halako etxekoandreak egin eltzekari hura. Untziak milikatuz dara-
mate. Nardatuak dire hiriko salda gizen lodiaz. Ba naski! Aldizkatu
nahi luke gorputzak janariz, azkarretik ahulera, gizenetik mehera.

Bertzalde, batentzat ahul dena bertzearentzat azkar da. Ea barne-
ak zer galdatzen duen eta zer jasan dezakeen. Hortan da guzia.
Mintzo naiz behar arauka ahala dutenez.

Hau irakurtzearekin, askok beren baitan eginen dute: “Non da
ordean aldizkatzeko ahala? Mehe eta gizen? Guk ardura mehe baitu-
gu etxean, ortzirale ala ortzegun, garizuma ala ihauteri.

Ez naiz hortan sartzen; bainan halere nere hitzean nago: meheak,
ororen buruan, ez duela gorputzari baitezpadako kalterik egiten.
Ongi ba maizago, guziz belarkiek: aza, pastenagre, lursagar, ilar eta
nafilar edo mailar. Ai, Patin, ona zela hura! Mon compliment etxeko-
andreari.

Hazkurri arronta baino sanoagorik zer duzu?
Ez dezogun beraz beltzuri egin garizumari. Arimarentzat on bada,

ez da gorputzarentzat ere kalte. Hori nahi nuen erran. Eta orai ene
erranari irri egiten badiozue, ez dut axolarik. Zaharretarik aditua dut
irria ere hazkurri dela. On dagizuela. 

1898

Zergen gorabehera 
(E 572, 1898-6-3)

Egun hamabortz hemen erran dugu, nola doazin Frantziako zorra
eta zergak beti geroago eta handiago. Batzuenak apurño batez ttipi-
tzearekin, bertzeenak puska gehiagoz emendatzea dutela gaizki egi-
ten, erran dugu. Egia baita.
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Bizkitartean ez dute askok baitezpadako axolarik, aberatsen zer-
gak izanik ere nahi bezen handi eta dorpe, baldin aberats ez direnak
ahalaz gutituak balin badire. 

Dunari ken dezola gobernamenduak behar duen, edo gutizia
duken guzia. Dun ez dena, erran nahi, errumesa, deusgabea edo guti-
duna utz dezala deus galdatu gabe; edo biziki guti edek dezola, duen
izpi hura ez duelakotz dohakabeak sobera, bizitzeko; ez eta askotan
aski ere. Ezin bizizko heinean gizona ezartzen duen zerga ken. Ken
hartarik laurdena, edo erdia; hiruetarik biga, lauetarik hiru, edo den
guzia. Behar arau.

Baten bizkarretik kendu hura, bota bertze bati gainera; erran
nahi, biak jasan detzazkenari; aberatsagoari, aberastasun arau.

Horra bi hitzez laburzki sozialixtek eta heien kideko gorri samu-
rrenek sarrixago Frantzian eman gogo luketelako legea; hori da fran-
tsesez deitzen dutena: “impôt progressif”. Hori deie anitzek hitzeman
beren boz-emailei; zinez edo alegiaz, beren agintzetarik handiena, ba
eta ere beren ahoz hoberena, hori zuten.  Horri esker dira bozez nau-
situ, hirietan bezala baserrietan, sozialist eta gorri beltz nausitu dire-
nen hamarretarik bederatziak.

Hortaz dute atzemaiten jende apalaren gogoa. Iduri ez dena bade-
la, “impôt progressif” delako hori. Hori dute ardurenik ahoan; hortaz
dire mintzo aspaldiskoan berokienik gorri beltzak, oraidinoko makur
guziak oro horren eskasetik heldu balire bezala; eta behin hori lege-
an ezarriz geroz, dohatsutasun bat gaitza jende beharrarentzat horta-
rik balator bezala.

Ezin uka dezakegu, eta ez dugu nahi ere gorde, aurtendanik labo-
rari eta bertze lurdun ttipiek zerga hoitan ukan dugun laguntza poxia
eskualde batez lege hortarat doala.

Ezen guri gutixago kentzeko estakuruan, ez baleie bertze batzuer
puska handia gehiago edekitzen, deus ez lakikegu eta ez laiteke hori
baino zuzenagorik. Zer da alabainan zuzenagorik beharretan denari
esku eta laguntza emaitea baino? Bainan…bainan hori hor baita
ordean. Behar baitire oro entzun; oro ikusi; oro haztatu eta neurtu.
Bertzenaz noraino ginoazke?

Balin bada lurraren gainean gauza zuzenik, hura da bi hitzez orok
ikasi duguna. Oro bardin. Bainan zertan bardin? Orotan ote? Baietz
ihardesten badautazu, debruak ereman du bakotxak bere ontasuna-
ren gainean duen eskua. Ttipi ala handi, zerbeitdun denak edo zenak
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hara non duen galtzen berehala bere ukaitzaren gainean zaukan nau-
sitasun guzia. Bardintzeko, behar du, zer ere baitu eta hura, ororekin
zatikatu. Frantsesak dioena: adieu la propriété.

Arren hortarat doa, ia bezen xuxen, eta bide laburrez, “impôt pro-
gressif” hori. Ba, bardin litzazke horrek bazterrak; laster eta zalu
halere.

Deusgabe denari ez lezoke araiz deus ken. Ez alafede eta eman ere
ez lezoke deus. Buluz dena utz lezake buluz.

Ahoan zer eman ez duenari ez lezoke ez duen hura ahotik ereman.
Ba ordean ereman lezoke auzora lan edo jan edo zerbeit laguntza

galdez joaiteko ahala. Ezen non edo nor litezke laguntzarik egiten
ahal lioketen auzoak? Auzo aberatsak? Ja erran dugu, eta ezin aski
erran dezakeguna da: aberatsak laster pobreen heineratuak litazke.
Nor da aski aberats, larrutzale, odol-edale hoiek aipu dituzten zerga
dorpe izigarrien jasaiteko?

Arren, eskugain pixka bat dutenak tturrindu-eta, gero, nori lot?
Ez, ez; ez da “impôt progressif-ik” ez bertzerik. Zuzenki behar

direla zergak ahalaz zatikatu, erran gabe doa. Bainan nolanahi zati-
ka ditzazun, orotako zuzenena, beharrena da, edo litake zergetako
dirutik bizi diren kargudun alferren ferafutro igortzea; arintzea zer-
gak ororentzat. Gu beti gure solasera. Hortaratu gabe, deus onik ez
dute eginen. Edo on guti; biziki guti.

1899

Gazteriaren onetan 
(E 617, 1899-4-21)
Etsenplu on. Bastidako erretoreak gazteentzat bilkura-etxe bat ireki, igande
arratsaldeetako.

Aspaldian gogoan eta bihotzean dakargun obra on eta eder baten
hastapena ikusi dugu iragan igandean Bastidan.

Ez da herri hori eskualdun herria; bainan alde orotarik eskualdu-
nez inguratua da; eta badauzka bere hegaletan eskualdun zenbait ere.

Non-nahi izan, ongia egiten ikustea beti atsegin da. Handiago
baita ordean zoriona, eskualdun egiazkoarentzat, bere sor-herria
zinez maite duelarikan, ikustea gure lurrari hoin hurbildanik datxi-
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kon herri batean sortzen hazi on, ondorio handitako bat. Huna bere-
hala zer eta zertako.

Bastidako jaun erretor gazte kartsu eta zuhurrari gogoratu zaio,
behar duela herriko gazteria bere ahal oroz lagundu, galbidetarik
begiratzen eta gaztetasunaren iragaiten ahalik hobekiena. Zer egin
du? Gauza bat non-nahi ere on litakena eta Eskual Herriko hamar
herri handienetan bortz urte gabe kokaturik azkar ikusi nahi ginuke-
ena. Gauza bat biziki ona; zorigaitzez errex baino hobea, eta bizki-
tartean zenbaiti iduri litzakioketen baino errexagoa.

Bere auzoan, elizatik bi urratsetan begiztatu du jaun erretor
horrek etxe zahar bat eta petik gora, den guzia berritu, bi barne han-
direkin, bat beherean, bertzea gainean: igandetako aterbe, bilkura-
etxe gazteriarentzat. Etxe bat arina, argia eta garbia hanxet ezarri du,
eta iragan igandean holetan, Pazko zaharrez, ohore handitan benedi-
katurik, ideki dio etxea bere artalde guziari; orok ikus zezaten, bai
gazteek, eta bai heien burasoek.

Besta hunkigarri hortarat deitu ditu jaun erretorak adixkide zen-
bait, hala nola Lasserre jaun kalonjea, apezpikuteiko sekretarioa. Jaun
horrek du benedikatu etxea, elizatik jalgi-ta inguruan prosesione bat
egitearekin Bastida guzia han zela erranen zinuen; bereziki gizon ainitz
biziki. Ageri zen burasoek jadanik onartua zutela, hobeki ezagutzeare-
kin geroago eta maiteago agian izanen duten gazte-aterbea, mutil-geri-
za ona. Hanbat begi onez behatzen baitzioten aitek eta amek beren
haurren bilkura etxe ederrari, bai eta etxe on horren altxatzaile jaun
erretor bihotzdunari! Ala elgarri xuxen eta begi onez so egiten baitute,
xede bereko direnek, bereziki xede hura, hemen bezala, oroz gainetik
ona denean; ona erlisionearentzat, ona familientzat, haur eta buraso;
igandeari zor zaion girixtinotasunarentzat ezin hobea.

Zer den eta zertako den oraino etzakitenek han aditu dute, han-
bat xeheki eta garbiki, jaun erretorak burasoei eta gazteriari mintza-
razteko deitu predikariaren ahotik. Abbadie jaun apez, Larresoroko
semenarioko buruzagia zen mintzatzaile. Bere bizia gazteriaren al-
txatzen deramanak dakike hobekienik zer den gaztetasuna, eta zer
ongi, zer bidegabe dagioken gazteriari, beti eta bereziki egungo egu-
nean. Hainbertze galbide, toki lerrakor, lagun tzar, solas lohi, edari
pozoin, arimaren eta gorputzaren galgarri.

Meza-nausi-bezperak ebats; harat-hunat, zokoz-zoko, igande
egun guzia gal; egunaren ondotik ardura gaua. Arratsean etxerat ezin
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bil. Urrats makur eta jaidura tzar guziak oro gaindika nausitzerat
utz. Eta gero…? Deus onik ez.

Girixtinoki ustez altxatu haurrak, hamahiru, hamalau urtetarik
hogoi urte arte hortan gal. Arren gazteria galdutik zer gizon jalgi dite-
ke? Zer etxekojaun? Zer aita familiako? Hordikeriari eta lohikeriari
emana den gizon gazteak ez du, ez sakelan dirurik, ez buruan gogo
xuxenik, ez bihotzean bere burasoentzat amodiorik, ez sor-etxearen-
tzat atxikimendurik; ez bertzez, ez eta bere buruaz axolarik; ez
Jinkoaren beldurrik, ez buruzagien errespeturik.

Nahi duguia Eskual Herrian erlisionea begiratu? Emogun esku
gazteriari. Lagun dezagun gazteria gal-bidetarik bere buruaren
zaintzen.

Nola hori? Ahal den toki guzietan eginez, lehenbailehen,
Bastidako jaun erretorak bere herrian egitera doana. Buraso girixtino
griñatsuen seme gazteak bil, ahalaz oro, igandetan elgarretarat; elga-
rrekin jarraikaraz goiz-arratsaldetako ofizioetarat; elgarrekin gero
josta nahi bezenbat. Jo pilotan, jo  musean; tokian tokiko jokoetan,
adin arau. Eta gero goizik doazila oro zoin beren etxeetarat, igandea
oneski, ederki eremanik biharamunean gogoa arin eta bihotza garbi
lanari lotzeko.

Zer atsegina burasoentzat! Eta zer ongia litakeen hor, lan gutiz eta
errexki ororentzat!

Bego hortan egun solas hau. Huni datxikola nahi ginuke zerbait
gehixago erran, egun zortzi. Agian ez alferretan!

Ohoinak eske
(E 635, 1899-8-18)

Nardagarri da, eta lotsagarri egungo egunean zenbait herritan
bizitzea: eskale alfer tzar batzuek goizetik arrats iretsia zauzkate.
Urrats bat ez dezakezu egin etxetik kanpo, gizon edo emazte, mutiko
edo neska, edo haur zikin batzu bidera jalgitzen ikusi gabe, piltzarra
dariotela: “Sos bat; emadazu sosño bat”. Bati eman, huna bertze bat;
bertze bi, hiru, lau ondotik: “Otoi gaixoa sos bat.”

Halako boz eri batekin mintzo zauzkitzu, iduri goseak hiltzera
daramatzala. Ez badiozute emaiten, laster ahapaldi gaixtoa ondotik
dukezu: “Agian leher eginen duk!”. Eta holako. Zure onetan, zoazi
aitzina ixil eta biribil; bertzenaz hantxet entzunen dituzu zureak eta
asto beltxarenak.
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Bide hegietan baino are jasangaitzago dire, ba eta gaixtoago etxe
inguruetan. Asko aldiz helarik erran gabe sarturen zauzkitzu ezkara-
tzerat edo sukalderat, edo barnago. “Jende gaixoak, non zirezte?
Laguntza poxiño bat otoi, etxekoandre gaixoa.”.  Anartean, balin
baduzu oihalik hesietan idortzen; oilorik edo zernahi zerbait heien-
tzat on denik, gogo emazu, ez dezazuten ebats. 

—Zer beraz? Eskelariak ohoin? 
—Ba naski, eta izanen ere eskelariak ohoin, ohoinak eske ibiltze-

rat haizu balin badire! Ez da eta gehiago herrietako buruzagien alde-
tik, auzapezen aldetik ez da den gutieneko larderiarik. Bertze orduz,
eske ibiltzeko, behardun xahar, eri, jaberik gabe edo nolazpeit egiaz-
ko pobretzat ezagutua izan behar zen, eske ibiltzeko.  Nor nongo zen
eta zertsu zen jakin gabe, ez zen haizu eske ibiltzerat, bereziki mutil-
neska, gizon-emazte adin gordinekorik; are gutiago haurrik.
Alabainan zer ikas dezakete haurrek horrela, baizik ere alferkeria,
zantzailkeria eta ohointza? Deus onik ez.

Bainan orai nornahi, edozoin adinetan badaila eske. Eske eta
ohointzan.

Eta hori noren falta da? Erran dugu eta erranen: herrietako buru-
zagien falta; jaun auzapez eta jaun axuanten falta.

Badire jaun hoitan egiazki lazoak, axolagabeak, bertzen sabeleko
minaz kilika ez direnak. Holako gizonek ez lukete herriko buruzagi
izan behar. Merezi lukete ohoin-eskelari, buhami eta bertze ihizi beltz
hoiek ereman ditzoten oihal eta oilo, fruitu eta diru, atzemanak oro.
Beharbada orduan atzar litazke norapeit; eta ohoin-eskelariak igor
litzazkete zalu, hor harat herriko lurretarik urrun. 

Bainan hain xuxen jaun hoientzat badute ohoin-eskelariek ber-
tzentzat ez bezalako errespetu bat; behin ere deus ez deie kasik ebas-
ten. Errana da buhamiak auzo hurbiletan baino ardurago dabiltzala
ohointzan auzoetarik urrun. Halaber gutiago lotzen dire herrietako
buruzagien gauzei; bereziki jaun hoiek begiak hesten dituztenean.

Erran zinezake kasik elgar aditzen dutela; ez dugu, ez, holakorik
uste; bainan hots, iduri lukeela diot.

Gehiago dena, zenbait herritako buruzagiek emaiten deie holako
behar gabeko eskelari alfer hoier, beren eskuz ederki izkiribaturik
eske ibiltzeko baimena. Eta gero ikusten dire gizon azkar batzu, etxea
erre zeiela, edo abere bat hil, edo laguna eritu, nik dakita zer eta zen-
bat estakuru zurruburru emanez, eske ibilki, herriz herri, kadre bat
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lepotik eta han zabal-zabala emanik holako herriko auzapezaren edo
axuantaren santifikata. 

Behar ederrez emana, santifikat hura, herriko zigiloarekin!
Haren sinatzalea ostaler edo botiges balin bada ikusten dituzue

bertzetan bildu sosekin heldu eskelariak heldu beren ongi-egilearen
etxera, gaxur horiño-keta.

Arno eta aguardient, behar dituztenak han eros, ontsa pagatuz.
Ororentzat irabazpide, ez dea hala? 

—Ez ororentzat. Ezen ez dire oro horrelako irabazi gose. Ez eta
behar ere.

Bainan zenbaiten ahulezia edo maltzurkeria delakotz, guk orok
jasan behar? Hori ez da ontsa. Herrietako buruzagiak otoizten ditu-
gu, ez dezatela nornahiri nolanahi eman, ez izkribuz, ez bertzela, eske
ibiltzeko baimena.

Mintzaldi hau hemen emaiteko ja aitzinerat egina ginuen, noiz eta
ere jakin baitugu ohoin buhami batzu atzemanak izan direla
Donapaleoko inguruetan. Iragan egunetan gauaz etxetan sartuz zer-
nahi diru, oihal, urreria eta bertze gauza ebatsi zituzten ohoin heta-
rik omen dire.

Horra guk errana: ohoinak eske, eskaleak ohointzan. Oraikotik
buhami tzar eta bertze alfer bizkarkin zurruburru hoik oro hemendik
norapeit urrun igor balitzate, ordu laiteke.

1900

Nork igorri ote du?
(E 689, 1900-8-31)
Lehen mintzaldia. Uharteko  gizon hiltze izigarria: hiru mutil gaztek laborari bat
hil. Lehen mintzaldi honek sarreratxo bat du, letra etzanez. Hona:

Azken aldian toki eskasez ezin eman dugu Donibane Garaziko
gizon-hiltze izigarriaren ondorioz gure laguntzaileetarik batek igorri
mintzaldia. Nahiz egun berantxe, aski goiz izanen da, hunkituak
direnentzat.

“Nork igorri ote du iragan astean Garazitik Eskualdunerat
Uharteko hiru mutil gazteek egin duten gizon-hiltzearen berria? Nor
izan ote da aski bihotzgabea mutil dohakabe hoitaz hain garrazki
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mintzatzeko? Zer? Ez jakin ontsa hiruak hobendun direnez ere; ez
jakin gizona gaixtakeriaz hil duten ala haurkeriaz, edanak zirelakotz.
Ez jakin xuxen, zoin izan den kolpatzalea; zoin, atxikitzalea; lehen
harria etxeari lehenik, eta gero gizonari zoinek botatu dioten ez jakin.
Ez jakin hil nahi zutenez ere, ala bakarrik izitu; eta gero xede zuten
baino gehixago jorik, uste gabean hil dutenez ez jakin xuxen; eta zer-
tako beraz igor Eskualdun kazetari salbaikeria bat egin dutela hil-
tzaleek; harri ukaldika gizona kalitu dutela; eho eta xehakatu dutela;
eta hori tzarkeriaz egin dutela, zertako igor?”

Zertako? Egi delakotz. Xehetasun guziak, guk hemen emanak eta
bertze asko, eman nahi ukan ez ditugunak, nahiz herrian orok badaz-
kitzaten, guziak hitzez hitz egiak ez balin badira ere, aski tzarkeria
eta salbaikeria baitzauku, gizon bati horrela biziaren kentzea.

Nork igorri duken Eskualdunerat berria, holakoak, halakoak, ala
nik, ala zuk? Deus ez du erran nahi horrek. Egia erran dezazuetadan,
ez naiz ni “bihotz-gabe” hura. Ez naski zu ere, irakurtzale maitea?
Erraten dautzut, ez duela horrek deus erran nahi, izan bedi nahi
duena, ontsa egin du berriaren igortzea den bezala. Ez da garrazkie-
gi mintzatu. Diote hiltzaleak akitatuak izanen direla. Ez gira hortan
sartzen.  Izan bedite, nahi badute, dekoratuak. Ez da gutiago egia,
salbaikeria bat egin dutela hor izigarria. Salbaikeria ez bada hori, zer
da beraz?

Solasari lotuz geroz, deramagun bururaino. Holetan  Eskualduna
garrazkiegi mintzatu da, ez dea hala? Eta bertze aldera mintzo dire-
nak zer dira? Nor dira eta nola mintzo? Hiltzaleak horrenbertze urri-
kalgarri balin badire, ez ote da hek bezen eta gehiago urrikalgarri
hila? Zer derasate hor eleketari batzuek? Hil dena ez zela milako
gizona; inguruetako etxalderik ederrenaren jabe izanik (Askarate
Fargasenia), behera jautsia zela, zer da gero? Jautsiak eta jausten ari
direnak ezdeus gizontzat balin badauzkatzue, gizon guti, guti egungo
egunean bazterretan. Jaun edo ez jaun, jendea zen, uli bati minik egi-
ten ez ziona. Bere etxean, etxeko mutilarekin, lanak eginik, oherako-
an buruz buru edaten ari zela ere erran dute. Hobeki eginen zuen,
zenbeiten gogora, goizago joan balitz oherat.

So egizue huni! Ez naski haizu bakotxa bere etxean jaikirik egoi-
tea nahi duen arte!

Jalgi dela etxetik, barnean egon beharra. Zer eginen zuen? Etxeari
harrikan ari zazkola ikusi eta, ate-leihoak pinpi-panpaka hausten ari
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zazkotelarik, nor zituen aitzineko ez jakin, eta zer egin behar zuen, bi
besoak kurutzaturik egon geldi-geldia? Mon bon ami, les malfaiteurs
auraient beau jeu à ce compte-là!

Ez; holako ele ahulik ez litake erran behar; ez eta erraterat utzi,
hola mintza direnei azkarki bihurtu gabe. Agian ez da behin eta behin
Eskual Herrian holako izigarrikeriarik gertatuko. Bainan hobendunak
zorrozki gaztigatuak ez balin badire; gehiago dena,  batzuek nahaske-
riaz, bertzeek ahuleriaz, gaixtaginen aldea  balin badaukate, non gira?
Noren eta zeren beldur nahi  duzue  izan diten gaixtaginak? Gauza
ona da eta ederra, urrikalmendua. Urrikari dugu hila, hilaren familia
dohakabea. Urrikari ditugu mutiko zoro, galdu izigarri heien buraso-
ak; heien haurride eta ahaideak. Urrikari dugu ere Uharteko herria,
orai arte holako itsuskeria guti gertatu den herria; jende ona eta eztia
zen eta da beti herri hoitan. Zenbeit kasko harro bakarrez bertzeak
oro bakezko gizonak dire Uharten; zahar ala gazte, oro.

Elgarren artean goiti-beheiti zerbeit izanagatik, ez dute uhartia-
rrek egundaino holako aipamen tzarrik bildu. Hargatik eta hartakotz
ahalgetuak dagotzi, berriki hiru mutilen egitate ikaragarriaz. Batzuek
ahapeka, bertzeek goraki diotelarik: “ordu zela, mutil zoro hoitarik
bat bederen (bertzeak bertze) zeramaten hor harat behingotz herriko
lurretarik urrun.”

Ez gira Eskualdunean, ez gu, ez gure berriketariak, zenbeitek uste
edo erraten duten bezen “bihotzgabeak”.

Horra zertako uzten ditugun hemen aipatu gabe hiltzaleen aitzi-
nagoko eta ondotikako solas eta urrats hala-hulako batzu. Nahi
duzue ere lauda ditzagun hemen? Estekaturik jandarmen artean zoa-
zilarik Donibaneko karriketan gaindi, batek edo biek nigar egiten
omen zuten. Urrikiz ala beldurrez, nork daki.

Ezin jasan duguna da eta holakoetan nehork nehon jasan behar ez
lukena: hiltzaleen xuritzeko hilaren gain eman nahi ukaitea hobena-
ren erdia, ez eta laurdena, hoben izpirik ez zuela orok dakitelarik.

Eskualdunean eta bertzetan garrazki aipatua ez izaiteko, aski da
xuxen ibiltzea, edo bederen izen gabeko salbaikeriarik ez egitea.
Holakoak ez ditazke neholere aipatu gabe utz. Bertze zenbeit herrita-
ko gazte eroek ere on dukete jakitea, zeri dauden, jaidura tzarrak
beren baitan nausitzerat uzten badituzte.

Holakoetan hobendunen gaztigatzea gauza zuzena den bezen da
gauza beharra, ez bakarrik heien beren  izitzeko, bainan bertze zen-
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beit, heien iduriko, litazkenen beren baitan sarrarazteko, ez baita
halako etxezainik nola beldurra.

1901

Makurbideak
(E 728, 1901-5-31)

Hilabete hunen hamarrean hasirik utzi dugu hemenxet solasa:
nausi-langileen arteko makurrez; eta oraino iraganak iragan, geroa-
go-ta ondorio gaixtoagoak dakarzketen makurbide izigarriez.

Eskulana ja galduxea; lan guziak edo gehienak tresnaz joaki; tres-
nak oro edo bederen hoberenak nausirik azkarrenak eskuetan izaki.
Nahi eta ez, langilea, bere burua eta bere besoak baizik ez duena,
erori behar…dirudun tresnadun, nausi on edo tzar, ahal duenaren
eskuetara.

Nausi hura izan ditake askotan buru txarrekoa, edo bihotzgabea;
beretzat sobera gosea, langilea pikorrik ez maite, ez urrikari ez
duena. Lanean lehertaraz langile gaizoa, eta lanaren saritik ahal duen
guzia beretzat atxik. Langileak lana egin, eta irabazia nausiarentzat.
Zuzen dea hori?

Balin baloake oraino langile gaizoa nausi idor delako harenganik
bertze bati buruz, lan galdatzera! bainan beldur da zalditik astora
eror, edo astotik lurrera. Ez direa nausi guziak oro bardin, edo bar-
dintsu? Iduri kasik oro  elgar hitzartuak direla, langilearen ahal
bezenbat azpitik atxikitzeko.

Hitz gutiz horra eguneko nausiei buruz, langile anitzen erraiteko-
ak. Norat nahi zoazin, ez duzu entzunen hoik eta holako zinkurina-
rik baizik.

Eta nausiek? Ez ote nausiek langileentzat erraitekorik deus?
Hoben guziak, makurrik denean, alde batetarik ote dire, eta bertze
aldetik den gutiena ere ez? Aieiaiei, Manex! Zoazi egizozute galde
hori nausiei. Ea zer dioten egungo eguneko langileaz. Heiek erranen
derautzute: zer lanak dituzten asko langiletarik lan on bat ezin uka-
nez. Nausiak burua itzuli orduko, alfer eta jostetan; lan eginaz egite-
koa gorde. Gero lan gaizki egin hartan galtzekorik balin bada (eta
noiz ez da?), hura nausiak jasan.
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Langile larru-lazoak bere bi edo hiru hogoi sosekoak eskura bil;
lehenbailehen hiruak lerroan zintzurrari behera igor, pirrikitan; eta
nausiak irabazi behar zukena gal,…bertze hainbertzerekin. “Gal
beza nahi badu; zer joan zaio langileari? Gehixago eman  balio nau-
siak hari, eman hura gutiago galduko zuen. Zertako da den bezen
zikoitz? Hanbat gaixtoago beretzat, neurriak aitzinetik ez ongi har-
turik, leher egiten badu! Niri zer doakit?”.

Oxtiko nausi hura idor balin bazautzuen, erradazue, adixkideak:
zer zautzue langile hau? Bere nausiaz gehiagoko griñarik, ez axolarik
ez duen hau? Nik daukat holako langilea itsusi bat ederra dela; eta
bertzalde itsu ero bat; ezen ero behar da izan eta itsu baino itsuago,
ez ikusteko, nausiak leher egitearekin, ez dagola urrun langilearent-
zat ere sabeleko mina; bat gaizki doanean, ez doakela bertzea ere
luzaz ongi.

Eta zorigaitzez nausi bihotzgabe direlako hetarik bezenbat edo
arauka naski anitz gehiago izaki bazterretan langile itsu itsusi hauta-
rik egungo egunean.

Bai nausiek eta bai langileek behin ere baino gehiago elgarren
beharra izaki, eta iduri futxo biek, ez dezaketela gehiago elgarri begi
onez beha. Lan-egile guziak, nahi eta ez, mutil edo nausi, nehor kasik
ez denaz geroz ja bere eskuz bere gain ari lanean; eta oro elgarri bel-
tzurika, mehatxuka, jazarkundeka.

Elgar ahal bezenbat lagunduz ere, ihardokitzea ez errex, eta gero-
ta gehiago elgarrentzat hoztasunean bizi eta gibel-beldurrean. Baten
ala bertzearen gain demazkitzatzun hobenik handienak, batetara
doa: baten minak bertzea ere, nahi eta ez, hunkituren du. Bat eri,
biak eri.

Bertzalde hau ere baditake eta nehork uste baino ardurago gerta-
tzen da; bat buru batetarik, bertzea bertzetik, biak hobendun baitire,
bai langilea eta bai nausia; bat idor eta bertzea edale hordi, edo
alfer…edo ohoin; hainbertze gisetara egin baitezake alabainan
hemen, batek bertzeari buruz, ohointza!

Nori lot orduan? Nori jazar? Bier? Eta noren onetan? Bientzat
hoberena da: biak ixilik egoitea.

Biak hobendun bezen ongi gerta ditake: bata ez bertzea ez hoben-
dun. Lana egin eta eskuetan geldi, nehorat joaiterik ez duelakotz; edo
galtzetan saldu behar (hala ere nekez), edo saldu gabe atxiki, salbide
beha. Noiz arte? Eta anartean langileen saria nondik jalgi? Herstura
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gaixtoak nausientzat, holako salbide gutitze hoik. Ezinbertzeak apur
bat luzatzen badu, ez da hor harat-hunatik: langiletarik zenbait
behar ditu kendu nausiak lantegitik; igorri, doazila, ahal duten beza-
la, berenaz egiterat. Edo behar diotzate langile guziei egunsariak tti-
pitu, salbideak berriz ideki arte. Noren gain eman bidegabea?
Nehoren gain. Orok jasaitea, ahal bada, ororentzat hoberenik.

Behar dira holakoetan oro ikusi; edo bederen jakin behar da,
badutela egungo eguneko lanek asko goiti-beheiti, nola erranen dut?
Kurutx-ala-pil anitz, eta nolakoak! Egun batetik bertzera, gutien
ustean egin dezake den nausirik hoberenak buruz behera itzulipurdi;
bereziki bertzen diruarekin ari bada lanean. Eta bertzenaz ere, zer
irriskuak ez dire? Lanak joaitea ukanik ere, ez balin badu joaitearen
araberako jitea; erran nahi dut: lan salduaren saria ez badu nausiak
eskuratzen ahal; hemendik luzamen, handik hautsi-mautsi, faillita
tzar, eta nik dakita zer eta zenbat makur, orok azken uztarra nausia-
ri emaiten diotenak?

Holako gerta ditazken galtze eta galbide hoier buruz, aintzinetik
ongi bere konduak egiten ez dituen nausia ez da zeren gero langile-
engana joan: “Behar nuzue lagundu nahigabe hunen jasaiten.”.
Laster ihardetsiren diote: “Ez da gure egitekoa.”

Ez da erraiteko baizik, zonbat eskualdetarat behar duen so egin
egungo egunean, nausi batek; ba eta langileak ere, bere onetan.

Gauzak horrela ongi eta zuzenki, diren eta ditazken bezala ikus-
teko orde, zer egiten dute anitzek? Beren hobenak bertzeen gain
eman, eta gerla pizten; gerla bat izigarria.

Bertze aldi batez ikusiko dugu nola diren ari, bazterretikako gizon
tzar batzu, gerlaren sua hil edo eztitu behar luketelarik, buhaka
suari, heda dadin eta oro suntsi ditzan.

Ja erran duguna, halakorik ez dugu oraino Eskual Herrian; bai-
nan bertze gaitz guziak azkeneko emeki-emeki gutaratzen diren
bezala, hori ere datorkikegu.

Hortakotz da on jakitea aintzinetik, zer den eta zertara deramaz-
kiguken.

Nahasleak
(E 729, 1901-6-7)

Iduri nausi eta langileen arteko makurrak ez direla beren baitarik,
bai batzuen eta bai bertzeentzat aski erogarri eta galgarri, huna baz-



247

terretik heldu gizon ele zuri, gerla piztale nahasi-nahasle batzu.
Bakezko solas on zenbeiten beharra laiteken tokian hor ari zaitzu,
hatsa gezurra dariotela, bekaizgo eta herra hazten; kitzikan bazterre-
tik. Eta nor dire nahasle hoik? Ez nornahi, ez gero; jaun batzu, eder-
ki emanak, ederki apainduak, ederki mintzatzen ikasiak. Ba naski!

Nonbeit agertzen direnean, hoitarik bi edo hiru, Parisetik edo
haratagodanik heldu tout exprès burdinbidez, eta karrosaz burrun-
ban, erran zinezake zerbeiten egiterat heldu direla. Hain urrundanik
alabainan holako jaun handiak etortzeko (deputatu, minixtro ohi edo
gei, abokat lan gabe, zozialixt, nik dakita nor eta zer-ist, list, mixt,
hoitarik) behar dute izan egiazki zerbeit xede handi gogoan. 

—Ez dudarik egin, ez dabiltza xederik gabe. 
—Zer dukete beraz nahi? 
—Zer nahi? Saltsa nahasi; makurrak xuxentze orde, makurrago

ezar ahal badute; bertze deus ez dute gogoan. Ea noiz, non, nor, nore-
kin, nola samurraraziko duten; joka, kolpeka, makila eta kanibet edo
tiro-ukaldika hasaraziko. Hori zaiote pesta.

Non ere asmu baitukete lantegi bat hersturan; lanik ez edo iraba-
zirik ez; nausiek langileekin ez-bai zerbeit izanki, badoazi lasterka
heien artera, den gutieneko deirik balin badute, eta bardin nehor ez
deiturik ere, badoazi, nausi-langileen artean ararteko.

Zer arartekoak! Langile gaizoei ahapeka zernahi ele zuri, agintza,
gezur eta lausengu…ahoz; eta sakelaren edo zarparen eta triparen
betetzeko, laguntzarik deus ez. Gero ba, hau eginen, hura eginen;
ehun mila espantu.

Anartean lana utzaraz, irabazpidea galaraz; jaun handi ararteko-
ek ostatuan urririk ongi jan eta edan, jin bidez itzul, odol gaixto han-
dirik egin gabe. Langile gaizoa han geldi, eskuak hutsik, barnea ho-
tzik eta biharamunari buruz gogoa ilunik.

Nonbeit hor oraino, ez badiote arartekoek oihuka burua beroara-
zi eta zorta bat edan ondoan zerbeit izigarrikeria eginarazi; kolpe edo
zauri, uspel eta odol ixurtze.

Hiltzen ere dire askotan zenbeit. Jandarmeak harrikatzen dituzte,
soldadoak kalitzen; nausi bat edo lantegiko aitzindari begietan zuten bat
Jinkoak begira heien eskuetarat eror! Larruturik eta buru-muñak han-
xet lurrari zangopean ostikoka leherturik hilen edo hiltzat utziko dute.

Gero? O! gero han ondoko egunetan zinak eta minak. Lanbideak
oro galduak; tresnak makurtuak; lantegietako ate-leihoak harrika
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zehatuak. Hilen edo kolpatuen ahaideak elgarren etsai; dela auzi,
dela herra, dela beltzuri, ximixta eta ortzi ihurtzuri karraska.  Lehen
aldi lotkiarik duketenean berriz hasteko, begiak, aztaparrak eta hor-
tzak zorrotzago.

Holaxet egunak eta asteak gal; zer gutizia bai nausien bai langile-
en aldetik, berriz elgarrekin lanari lotzeko. Zer ondorioak uzten
dituzten horrelako arartekoek beren ondotik, nausi-langileen artean
sudurra sartu eta, hanxet ahal zituzten tzarkeria eta nahaskeria
guziak erran eta egin ondoan, zoin beren eskualde doazilarik!

La grève est finie. Ahal dakizue gargoitik zer den la grève. Moda
berri bat da hori, nausi-langileen arteko ez bai zer guzien xuxentzeko;
moda bat, egunetik egunera gero-ta gehiago hedatzen ari dena. Langile
batzuk ez dute beren gogora egunsari aski ukaiten; egunean bortz edo
hamar sos gehiago nahi lituzkete. Hara non jartzen diren oro en grève.
Orok batean uzten dute lana, elgar hitzarturik, ez direla berriz lanean
hasiko, galdatzen duten hura nausiarenganik ardietsi arte. Batzutan
ardiesten dute, dena ez bada zerbeit, hautsi-mautsi; bertze aldi batzuz
hanxet gelditzen dire oro kanpo. Nausiak bertze langile batzu bilatzen
ditu, eta atzemaiten, zenbeit egun gorabehera. Edo badoa, nardaturik,
lantegiko atea hetsi eta, giltza sakelan promener nahi duen lekurat, dio-
larik nahiago duela non-nahi, nolanahi herrestan bizi, edo bere arran-
dañoak goxoki gozatu, soraio batzuen azpiko bizi baino. Ongi egiten
baitute batzuek. Ezen badire langile buru galgarriak.

Eta holakoetan kasik beti alferrenak aitzineko. Bat, bi edo hiru
aski dire, ororen nahasteko.

Eta ez haizu gero gibelerat egoitera. Nahi badute eta ez, orok
betan jarri behar en grève; bertzenaz joko dituztela, eta azkenean
hilen. Horra langilen artean gerla. Ehun langiletarik hogoi edo hamar
aski, ororen izitzeko. Zer egin?

Oraino gobernamenduak zaindu nahi balitu, bakea nahi dutenak;
bainan zenbat aldiz ez da ikusten, zaintzaleak direla sustatzaile, esku
azpiz? Alabainan tzarkeria baizik gogoan ez duenak ez duke halako
atseginik nola ur nahasian arraintzan artzea.

Horra zertaratuak giren edo zeri gauden ez bakarrik Frantzian,
bainan orotan ja guti edo aski.

Aste huntako berria dugu hor Espainian barnean laborantzako
lanak tokitan gibelatuak zirela, lur-langileak en grève jarririk. Zer?
Laborariak ere? 
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—Sí señor, ba, laborari egunkariak en grève, hor Espainian. 
—Eta non? 
—Saragosako inguruetan eiki. 
—Eta zer dute makurra? 
—Jinko onak daki, eta debruak ere, nik uste. Kazetek diotenaz,

bero gaitzak omen doazi egun hautan Espainian. Sasoi huntan, beti-
danik, toki beroenetan, langileak alfer zagozin egun erdi irian.
Goizean bero gaitz hura gabe lan poxi bat egin; gero lo, gero arra-
tsalde apalean berriz has, eta gauerdi arte jo lanari; argi deno kan-
poan, eta gauaz etxe barnetan, bihi berexten.

Nausien gogora, ez ditake han egunaz orai lan onik egin. Ba bai-
nan langilei eman baiteie ordean norbeitek gogora: hobe dutela,
neguan bezala, udan ere, egunaz lan egin, gauaz lo. Horra non jarri
diren en grève, erran nahi lanari…gibelaz, uko, non ez duten ardies-
ten laborari etxekojaunenganik, lanean artzea, edozoin aroz, iguzkia-
ren agertzetik itzaltzeraino.

Beren kaltetan lukete, hori ardiets balezate; deus ez du erran nahi.
Noren egitekoa da, bizkarra xigortu nahiago balin badute, hatsaren
gainean lana egin baino?

Eta zera…auziaren irabaztea, ez ote  da deus? Zoazte holakoekin
mintzatzera: zer den on, zer ez. Zer den makur, eta zer zuzen.

Buru-buztanik ez duen estakuruz bardin gerla piztuko dautzute.
Noizetik noizera gerta ditake, eta gertatzen da langileek ez baitu-

kete zuzenaren ardiesteko bertze biderik, delako greva hori baizik.
Bainan ez da gutiago egia, den hoberenetik ere, ahal den…zera dela
hori. Eta zuzen ala makur, ez dutela hortaz axola izpirik nahasleek.
Ea non duketen parada, berak alfer biziz, lanetik bizi direnen elga-
rrekin ahal bezen tzarki nahasteko.

Onez onean
(E 730, 1901-6-14)

Aspaldian mintzo gare langileez, eta erran dugu zer erokeriak egi-
narazten diozkaten nahasle tzar batzuek.  Arras itsua edo zoroa izan
behar da ez ikusteko eta aitortzeko: beti kitzikan ari zaizkoten zozia-
list jaun handi hoiek on guti eta kalte ainiz egin diotela langile gaizo-
eri alde orotarik. Egun nahi ginuke langileez hasia dugun solas hori
bururaino heldu, ikusiz eia langileak ez dezaken nehor atzeman hor-
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taz egiazki arta duenik, eta erakutsiko dionik zer diren horren zuze-
nak, eta zer horren eginbideak.

Badakigu orok, gure oraiko Aita Saindua mintzatu izan dela fran-
go aldiz, ala langileeri ala nausieri erakusteko, Jainkoaren izenean zer
diren batzuen eta bertzeen eginbideak eta zuzenak. Bertzalde badire
katoliko jaun handiak, gain gainean lehiatzen direnak Aita Sainduak
emanikako erakuspen hoien barraiatzerat, langile ainiz den eskual-
deetan. Hoik dire langilearen egiazko adixkideak; ezen haren ondotik
dabiltza, berenaz intres porrorik eta ardit baten irabazirik gabe. Egia
erraiteko, beren sakelako dirutik ederki xahutzen dute, ezagutarazi
nahiz langile hoieri non duketen beren ona. Nork ez du mintzatzen
aditu de Mun deputatuaz? Eta horren idurikoak badire orai katoliko
jaun handietan andana on bat. 

Zer ote diote bada hoiek guziek? 
—Nausiak eta langileak behar litezkela antolatu elgarrekin onez

onean. 
—Bai, hola mintzatzea errex da; bainan nola egin, onez onean

elgarrekin antolatzeko? 
—A! ez dire holako galde batek durduraarazteko gizonak; ezen

jaun hoik maite dituzte langileak, ez bakarrik mihiz eta axalez, bai-
nan oraino buruz eta bihotzez. Huna beraz zer ihardesten duten galde
horri buruz:

Nausiek eta langileek behar lukete jakin zer dituzten beren egin-
bideak, eta gero eginbide hoieri ontsa jarreiki. Horra bi hitzez zerta-
rik jin diteken onez onean bizitze hori.

Nausieri dago lehenbizikorik beren langileen artatzea, ikusiz
hoien iduriko gizon batzu direla, eta ez alimale edo tresna batzu
artatzen diren bezala. Hortako galdatuko dute hoienganik, ez egin
lezaketen lan guzia, bainan gizon batenganik galdatzea zuzen den
lana. Jainkoaren legeak eta gure gorputzaren beharrek nahi dute-
naren arabera, utziko diote aste oroz igandetako epea. Pagatuko
dute hoien lana negurri onean; ezen ez dezatela ahantz gizonak
baduela dretxoa irabazteko bere lanetik, bere xokoan bizitzeko
behar duen hura.

Langileen eginbidea da, nausieri egin diozkaten agintzen beira-
tzea, non ez diren agintza hoik zuzen kontrakoak. Beraz ez dituzte,
behar gabe, bortxatu nahiko beren nausiak ala lanaren gutitzerat, ala
egunsariaren emendatzerat.
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Egunsari horren gainean dire maiz batzuek eta bertzeak kilika,
eta hortarik ditugu langileen eta nausien arteko nahasmendurik
gehienak. Gertatzen da bai batzuetan langileak zuzenez errenkura-
tzea, ez baitute segurki beren lana aski sariztatua. Bainan hamarre-
tarik bederatzietan zuzen kontra dabiltza; beren falta dute ez badi-
tezke hein batean bizi irabazten dutenarekin, eta beti zorren erdian
badire. Errenkuratu baino lehen, ikasi behar lukete xuhurki bizitzen,
bere irabazitik zati on bat ostaleren eskuetan utzi gabe.

Ikustekoak dire bereziki langile ainiz den hiriak. Ez naiz urrun
ibilia, eta beraz ez ainiz ikusia; bainan izatu naiz hamar bat aldiz
Bokaleko ola handian, eta hortarik erran dezaket, apur bat gorabe-
hera, zer gertatzen den bertze holako lantegietan ere.

Badire Bokalen hamabi ehun langile aldizkatzen direnak olako
lanean, erdiak egunez eta bertze erdiak gauaz. Erran behar da, lan
tzarra dutela, zintzurra errexki idortzen duen lana. Bainan erran
behar da ere, ostalerak laster ohartu direla horri, eta jin direla horrat,
beleak neguan gure ogi alorretarat heldu diren bezen usu. Harritu
nintzen, lehenbiziko aldian, ikusi nuenean olako inguruetan egin den
hirixkako etxe guziak kasik ostatu zirela. Eta enekin nuen hango jaun
batek erran zautan:

—Adixkidea, huna zerk galtzen gaituen. Bada hemen hiruetan
hogoi bat ostatu; ez da orotan jaterat emaiten, bainan bai edaterat
ausarki. Huna non gelditzen den gure langile gaizoen irabazietarik
soberaxko. Nola olatik ilkitzean unatuak eta kaldatuak baitire, osta-
tu hoitan sarrarazten dituzte, eta gero, edaten hasi direnean, ezin hor-
tik ilkiak dire. Hor xahutzen dute ainitzek familian hain beharrikako
dirua. Zenbat aldiz ez ditut ikusten andreak hunat jinak nigarretan,
beren senarren bila! Ezen gizona hemen edarian igeri dagolarik,
andrea eta haurrak maiz goserik dagotzi etxean. Eta, futxo! ederki
pagatuak dire bada gure langileak! Hoien egunsaria handiago baliz
ere, ostalerentzat liteke irabazi bakarra.

Egia handia hori. Bai, langile hoitan bada fundibitaile ainiz; eta
hoik dire beti errenkura, ez dutela aski irabazten.

Bainan nola langileari erakuts bere lansariaren etxerat ekartzen,
bidean hola barraiatu gabe? Gehienek ez dute erlijione izpirik, ez eta
deusen axolarik, beren gutizia tzarrak nolazpeit betetzen ahal badi-
tuzte. Hortako zozialist nahasiek hoin errexki biltzen dituzte beren-
gana: erlijionerik gabeko gizona errexki bildua baita bere jaiduren
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alderat. Bainan zoazte gure gobernatzaileeri erraiterat, erlijioneak
bakarrik eman dezakela bakea langileen eta nausien artean, eta erli-
jione hori behar litzaioketela batzueri eta bertzeeri ezagutarazi! Ez
zaituzte entzunen; ezen nahiago dute langileak ikusi nahasiak eta
tzarrak, ezen ez erlijionez beteak.

Bizkitartean errex da jakitea zer ditezken nausiak eta langileak
elgarrekin, gure erlijione sainduko erakuspenak beiratuak direnean.
Bada Frantzia barnean, Reims delako hiri handiko ondoan, lantegi
handi bat Val-de-Bois erraiten zaiona. Horko nausia da gizon katoli-
ko kartsu bat, Harmel izena duena. Maite ditu bere langileak bere
haurrak balitu bezala, eta langileek elgarren artean aitatto deitzen
dute. Noiz entzun da ibili izan dela nahaskeriarik barne hortan?
Makur guziak onez onean antolatzen dire; ezen hor ere, gizon hobe-
renen artean bezala, zerbeit makur gerta diteke noizetik noizerat;
bainan badituzte, makur hoien xuxentzeko, bitartekoak batzuek eta
bertzeek hautatuak, eta hoien erranari erortzen dire.

Holako lantegi baten inguruetan ostatu guti da, eta lanean iraba-
zi dirua ausarkian badoa etxerat. Bainan nola irabazi hori geldi bai-
titeke eritasunaren edo bertze zerbeit ixtripurengatik, bada holakoe-
tan laguntza emaiteko moltsa handi bat, nausiek eta langileek elga-
rren artean egina.

Horra nola langileak eta nausiak antola ditezken errexki onez
onean.

1903

Ezteiak goizik 
(E 836, 1903-7-3)

Ezkont egunean egiten ziren lehenago ezteiak. Orai, ja zenbeit
urte huntan, geroago eta gehiago arduratuz doazi.

Sor-eztei, komunione-eztei, ezkont-eztei, hil-eztei. Ez da gehiago
ezteirik baizik. Bazkari, afari batzu…nolakoak!

Zortzi egunean asea egun batez eltzean. Eta bihar? Hondarrak
milika. Etzi?  Hexurrak xurga.  Etzidamu? Ahoan kurutze…edo au-
zora eske.

Harrigarri da nolakatzen ari den mundu hau. Orok diogu, denbo-
ra hitsak direla hauk; ez dela gehiago nehorentzat bizitzerik; irabaz-
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pideak oro ttipituak direla; hots, debrua ikusi behar dela, ezin hel-
duz, ezin helduz, ezin nehondik helduz.

Bazterrak oro zor; urte xarra urte xarraren gainera; eskulana
ezdeusetaratua. Hauxe da mendea!

Hoik eta holako zenbat zinkurina!
Bizkitartean so egizue: noiz ikusi da egundaino, orai bezenbat

eztei? Haur-eztei, gizon-eztei, gazte eta zahar-eztei, aberats eta
Betirisants-eztei?

Haur bat sortu da ba, buraso behar batzuetarik, hara berehala
oiloa tupinean, oilaskoa gerrenean; saltsa eta arragust, erraki eta ahi;
bizkotzeria, gogora jin guziak oro mahainean,…gero zer izanen bada
ere. Ahaide, auzo, adixkide, sar eta koka ahala jende han bil-
duak…atzo sortu eta egun bateiatu haurraren ezteietarat.

Eta zer ohakoa! Zer apaindura xuri fin-fin-errefin pollitak, elizan
sar-jali eginez geroz deusetako ez direnak. Erdi eta laurden gostari-
kakoak ederrago baizik ez baitziren izanen.

Zer ez litake hemen erraiteko hil-ezteiez? Egiazko eztei bilakatzen
ari baitire, eta ja bilakatuak tokitan, hil ehorztetarik lekorako baz-
kariak.

Norbeit hil delakotz, ez dire behar hilaren etxekoak, ez ahaideak,
ez auzoak, jan gabe gelditu. Bizi denak behar du jan eta edan, hil
arte.

Herriz kanpotik ahokirat jinak direnak ere ez ditazke bideari lot,
etxerat buruz, barurik. Hil-etxean edo ostatuan, nonbeit behar dute
ausiki bat jan. Ba bainan izaria?

Izariaren atxikitzen nork daki egungo egunean? Bego hau labur;
hobea da, luzaz aipatzeko baino.

Mintza baginte bakarrik, edo bederen bereziki, lehen komunione-
tako bazkari handi-handi, gero-ta handiagoez?

Hemen da, hemen, moda berri bat, zenbeit urte huntan, kokatzen
ari gutartean, eta hedatzen, nola! Noraino joanen den, ez non geldi-
tuko den ez baitezakezu erran.

Bitxi baizik ez balitz, ez ginezake aipa, bainan da gogoetagarri,
buruan untza erdi bat zentzu duenarentzat.

Alabainan oraiko bizipidez oro arrenkura, eta ez lotsa holakoetan
ahurtaraka sosaren igortzeari errekak behera.

Sosak sos, bizia bizi, nahiz hoik ahanzten dituena bertze zeretako
ere deus guti den, orotako makurrik handiena zaut, eta da, erlisione
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zinezkoari eztei moda horrek dagioken bidegabea; familiako men-
broen bildutasunari buruz, goiz eta arratsalde, elizako urratsari
buruz, azkenean komunioneko haur gaixoari buruz, nehork uste
baino kalteago baita holako bazkari gaitz batek, nahi eta ez, etxean
dakarren haro harrabotsa.

Nahi eta ez, airean duke haurrak gogoa, etxe guzia karraskan pes-
tari emana ikusiz. Gorputzeko pestak ahantzarazten dio arimakoa;
osoki ez bada, bederen apur bat; jende arau, bazkaltiar arau, halar-
ga arau.

Erraiten badautazue, lehen komunione egunetan bezen ongi, ber-
tze egun batzuez ere balitakela  zer erran, eliza-egun bati loazkoken
baino handiagoko mahaintara batzuez, ixiltzen niz; edo nahi baduzue
garbiki egia entzun, zuekin niz osoki, hortan.

Gauzak behar dire erran, diren bezala, edo batere ez.
Ez dezazuen uste ukan, itsura mintzo nizela, edo bertze erraiteko-

rik ez ukanez, idek otoi begiak zenbeit xehetasuni.
Bertze orduz, haur baten komunione egunean, egiten zen etxean,

eta ongi zoan ere egitea diferentzia pixka bat. Etxekoak eta ahaide
hurbil-hurbilak, hala nola haurraren aitabitxi-amabitxiak,  biltzen
ziren mahainera. Goxo eta ixil, hanxet elgarrekin bazkal, eta gero
xuxen oro bezperetarat, haste-hastetik; etxezain bat gelditurik etxean.

Pesta merke eta labur,  deus ondorio makurrik gabe.
Orai? O! gizon maitea, orai, nouvelle mode. Bazkaria eginez geroz

jan nahi, eta janarazi.
Behinik behin haur gaixoa, goizean berant arte barurik egona,

ezarriko dute, batek jatera eman, bertzeak edatera, larruak atxik
ahala beterik.

Komunione aitzineko azken egunetan eta guziz egun hartako
bereko goizean bihotza ez du haurrak bertze egunetan bezala; ez eta
burua ere. Arratsera deneko, lo on baten beharra baduke; bainan
haur gaixoari ezin aski jan eta edanaraziz artzea egun hartan, ez da
zuhurtzia.

Mahainetik oro baino lehen xuti eta lasterka, puska ahoan, izerdia
dariola, badoa elizarat, doi-doia tenoreko, edo berantegi.

Ez dakit orotako berri, bainan holaxet ez du aspaldi, lau edo bortz
haur aldixartu zirela Baionako katredalean, bezperetarat mahainetik
tarrapatan jinik. Baditake hiritar haurrak ahulago diren; bainan
nehongoak ez dire burdinazko.



255

Eta ororen buruan, gorputzak ihardokirikan ere, arima ez ote da
han, egun osoa sobera ez lukena, Jinkoari hurbil iragaiteko, ahalaz
gogoa bazterretarat barreiatu gabe?

Pegeseriak hauk oro, eta haur ele, ez dea hala? Ez zuk uste bezen-
bat.

Aski ez bazautzu ja, goazin ttipitik handira. Zortzi egun ez du,
norbeitek erraiten zauntala: 

—Nere herrian jaz, gure heineko familia batean, ez jende apale-
netan, bainan ez ere aberatsean, oihan-etxe batean, zenbat uste duzu
zirela bazkariz etxeko haurraren lehen komunione egunean? Haur
bakarra zela erran behar da; bainan hots,  zenbat? 

—Jinkoak daki! 
—Errazu, zure ustez? 
—Hogoi bat? 
—Berrogoi; ezteietan bezala. Eta biharamunean, hogoita bortz.

Etxe gutitan egiten dire bi egun eztei. Han egin dire, hamabi urteko
haurño baten lehen komunionearen ohoretan.

Arau hortan, sarri ezkontzerat heldu delarik haur hura, zortzi
egun eztei egiten ahal dituzte, eta herri guzia gomita. 

—Non zen hori?  
—Ez Ustaritzen.
Bertze etxe batean, laneko jendetan hemen ere, baziren haur baten

lehen komunioneko bazkarian hiruetan hogoi bazkaltiar. Eztei guti-
tan da horrenbertze. 

—Non hori? 
—Ez Senperen; ez eta ere Hazparnen. 
Holako mahain pesta hoitaz denean aipu, Hazparne  dute orok

ahoan, iduri eta ez den han baizik ikusten holakorik. Bai alafede
bertze zonbeit herritan ere.

Lapurdin ala Garazin, ala Oztibarren, ala Amikuzen, ala
Xuberon, jo norat-nahi hazpandar anitz ikusten dut nik, gizona,
Eskual Herriaren lau bazterretan.

Bainan daukat gormandiza baino gehiago ari dela hemen urgulua.
Batek egiten duena, bertzeak ere egin nahi. Hi bahiz, ni ere ba.
Elgarri ezin jarraikiz edo elgar aitzindu nahiz, zoin gehiagoka, leher-
tuak, herrestan ibili nahiago dugu araiz, gure neurrian egonez etxe-
koz etxeko goxoki bizi baino.

Non dugu burua?
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Huntan behar nuke gelditu; bainan ez nauke, aurten nere begiz
ikusi dudanaz hitzño bat erran gabe.

Hain gira batzu bertzen ondotik holakoetan ibilki (oro mintzo ba:
hau egia, hura egiago; a! zer egiak egungo Eskualdunean!); bainan
gero hain herabe oro, ez dakit zer errankizun zozoren beldur, non
zinez aipatzea doakola baitzaut nere ezagun aita eskualdun zuhur
baten aurtengo egintza.

Gorago aipatu herri hoitarik bateko amerikano bat da haur bat
aurten komunioneko zuena. Ni baino aberatsago; ba eta goragoko
ezteiliar handiak baino ere. Tuntik ez xauxuna, nahiz buruan duena
ez duen zangoan.

Bere haurraren komunione egunean, han zen xuxen, hastetik, bere
familiarekin. Paria nezake, bertze zenbeit, Magnifikatean oraino,
kafera heltzekoak zirela. Etxekoz etxeko, bazkaria laburrago da; eta
nere indianoaren etxean badakit hala zirela. Kanpotik bakarrik bat
edo bi ahaide hurbil, ezin utzizkoak.

Eta zuek, Eskualdunaren irakurtzaleak, egun hautarik batez nahi
baduzue lehen komunioneko present, oroitzapen, diru xahutzeko bai-
zik deusetako ez direnez, entzun hemenxet bertze hoinbertze,…zuen
zerbitzari.

1904

Bixkotxak urririk 
(EO 24, 1904-6-17)
Lehen mintzaldia

Bero da. Lanez itoak gira bazter guzietan. Irakurtzeko gutizia
handirik ez naski zuek; ez eta nik hanbat gehiago, izkribatzeko.
Iguzkitik itzalerat bilduz geroz, loaldi bat egin nahiago dukegu, ez
dea hala? munduko kazeta guziak baino.

Behinik behin politika goihengarri hortaz aseak gira leporaino.
Bizkitartean Eskualdun Onak lanari uko ez egitekotz, behar mintza-
tu zerbeitez, neguan bezala udan ere.

Mintza bagininte beraz egun, lotarik lekora begiak torratu eta,
barnea norapeit atzeman dezaguken on zerbeitez? Nahuzue egigun
solas bixkotxez?  
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—Bardin.  
—Goazin beraz; gauza onaz mintzatzea laket da. Nahi dut ez den

arras hartarik jatea bezen goxo, bainan halako atsegin bat dagizu
beti.

Jar zaite hor otoi, adixkidea; elgarrekin buruz buru jan ditzagun
bi bixkotxa…urririk, erran nahi baita, gogoz. Ixtorioño bat labur-
laburra.

Gure herria herri ttipia da, bainan halere baditugu igandetan eta
pestaburuetan guk gure eliza bortan, atearen bi aldetarik, bakotxa
bere zareñoarekin, oihal xuriaren barnetik usain bat —o! nolakoa
dariotela!— baditugu, erraiten dautzut egia, bi bixkotxa saltzale.

Buruan jasan ahala ekar, eta guziak oro saltzen dituzte biek; eta
gehiago balute, uste dut aise sal litzazketen oraino.

Zer uste duzue girela gu? Zer guzietan gibela girela eskualdunak,
gezurra diote. Nornahi bezen aintzinatuak gira gu asko gauzetan. Ez
dugu nehork erakuste beharrik, zer den on, kario edo merke.

Ez dut lehen aldia, ohartua nitzaiola huni; bainan egia zueri errai-
teko, azkenik igandekoa dut.

Meza nausitik jalitzean, enboskada bat gaitza ginuen eliza bortan.
Emazte guziak, edo gehienak han geldituak, bereziki gazteak, iduri
elgarri gainka. Gizonen bideak eta oro hartuak. Urrats bat ezin egin,
zaien gainean zangoa eman gabe. 

—Zer zen? 
—Gure bi bixkotxa saltzaleak ari, ari, ari, zoin gehiagoka, bixkot-

xa saltzen.
Batek ala bertzeak lanik aski ezin helduz. Orori betan ezin sal, eta

oro presatuak alabainan. 
—Eni hunat otoi, Katixa, hiru sosena, amitxi xaharrarentzat. 
—Eni lau sosena, senarra eri baitut ohean, harentzat (“Ba,  hihau-

rek bidean jaten ez baditun, ba”). 
—Mariana, maxapan hoitarik bospasei haurrentzat; eskuak hutsik

ez gitazke bada etxen sar. Han ditugu haur guziak gainera jauzika:
“Zer ekarri duxu, ama? Ama, ene oñoñak.”

Dela pastiza, dela krokant, dela tarttalet, badaramatzate oro
harrapaka. Zareak hutsik etxerat, eta sakelak sosez ontsa beterik
badoazi Mariana eta Katixa.

Herriko etxekoandreak, andregeiak, etxeko alabak, etxetiarsak,
saltsa bezala apaindurik, ahurtara bat bixkotxa batzuk erdi gordeka,
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bertzek agerian, irriz loriatuak, etxen sartzean izanen duten entrada
onari, horra non doazin birazka, hirunazka, kalakan. 

—Merke dire oraiko bixkotxak.
—Ba ori, merke edo kario, onak dire beti. Gure neska tikia itsu-

tua da ttarttaletetara. Deusetan ez nuke nahi plazatik etxerat joan,
jasta bederen gabe. Hiru soseko batekin egina duzu familia guziaren
konplimendua.  Zer da astean hiru sos?. 

—Nik bi sosena deramat. 
—Nik lauena. Ttarttaletak onak ditu biziki Marianak. 
—Ba eta ene iduriz Katixak are hobeak.
Hek erasian; eta ni bazterretik so ixil-ixila, nere buruarekin gogo-

etan nindagola: “Hau da mendea!”.
Eta gauza guzietan oro bardin egungo eguneko emazteak eta gizo-

nak. Hau merke, hura urririk, beti sos xahubidearen ondotik dabil-
tzala iduri. Eta gero oro zinkurina eta kurrinka: ez dela bizitzea
errex; lanak direla. Bai alafede eta izanen ere lanak!

Igande goizeko bixkotxa erosle eta jale heien guzien artean zenbat
ote ziren, arratsean oheratekoan, burasoak haurrekin, emaztea sena-
rrarekin goxoki eleketa egon direnak, ziotelarik elgarri: “Jinkoak
digula gau on, eta kuraie, bihar goizean berriz lanari lotzeko.
Nekatzen gira gure egitekoetarat ezin helduz; bainan bederen gure
etxeñoa bere lurrekin, gurea da. Ez dugu nehon ardit baten zorrik.”

Zorrak ba, zorrak!
Ontsa kexu gira zorrez ala jazko haizeaz. Ea badukegunez gor-

mandizañoa zertaz ontsa haz. Hartzeduruek egin bezate buruan hatz.

Haitz eta gaztena
(EO 36, 1904-9-9)

Gure laborariak barkatuko ahal daut egungo solasa ebasten
badiot. Gaztenaz eta haitzez nahi nuke mintzatu aldi huntan, ez
balitz ere politika okaztagarri dakizuen hori aste hau, on bazaio, itza-
lean dagola uzteko baizik; hobea baita hango. Ai, Manex, hori ez
balitz! Ez baginu balezta madarikatu hori lepotik, ezin utzia eta
kasik ezin jasana, zoin laket lakiguken Eskualdun On huntan eskual-
dunekin zortzian behin eskuaraz solas egitea! Loria litake! Bainan
goazin, ele alferrak utzirik, behin bederen, gure eta zuen gogorako
zerbeitez hemen mintza.
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Gaztena eta haitza, bertzeak bertze, Eskual Herriko zuhain ede-
rrenak dira betidanik, eta aberatsenak.

Nonbeitik hunat etorri arrotzak xoraturik daude, begiak eta ahoa
zabal non-nahi geldituak bazterretarat so, ikusiz hemengo itzalpeak,
xarak, oihanak, bide hegi freskoak, mendi mazela ferdeak, iturri
inguru goxoak. Ez dakite aski espantu nola egin hemengo arbola
gaitzen osto eta beso zabalez. Dela zurxuri, dela pago, haitz eta
ametz, orotarik badugu, eta orok ontsa emaiten gure lurrean.

Bainan hemengo bi zuhain bereziak dira, edo ziren oraino berriki-
tan, haitza eta gaztena. Hemendik urte laburrik barnean hala izanen
ote dira? Beldurtzeko da ezetz, non ez dugun lehenbailehen haitzon-
do anitz eta gaztenaondo anitz landatzen.

Geroaz griña duen laborari bakotxak behar luke urte guziez, han-
hemenka, lurrean sartu gaztena eta haitz landare andana bat: ahal
arau, eremu arau. Eta gero zenbeit urtez landareño hek artatu; zen-
beit bederen pitz diten; lurrari lot eta azkar diten, eta handi, zoin
gehiagoka.

Gu bezala, arbolak ere alabainan zahartzen dire, eta hiltzen. Hilen
ordainak ez badire petik heldu, deusek ez dezake iraun; gaztena eta
haitz, ezkur eta egur, eta zur, oro galduko dire, nahi eta ez. Guhauren
eta azinda beltzen hazkurri hoberenetarik biga orduan akabo. Udako
itzala eta neguko sugeia gal. 

Erranen dautazue, egundainokoa dela, jendetan bezala, zuhaine-
tan ere zaharren ordain gazteak heldu ikustea; hilen ondotik bertze
batzu sortzen. 

—Hala da. 
—Zertako beraz egun hemenxet solas hau? 
—Zertako, adixkidea!…Zeren  eta ez bazira zu, ez baniz ni, ez

badire zure auzoak eta eneak, ez badire oro,…hots, ez bagira guziak
zalu eta laster, norapeit ernatzen, gabetzera baigoazi osoki zuhain
mota guziez, eta bereziki gaztenaz eta haitzez.

—Ba ote? 
—Zer? Ez duzuiea ikusten behinik behin gazteneria guzia, ja zen-

beit urte huntan, ostoko eta erroetako gaitz batek eiharrarazten ari
duela? Non gobernamendutikako prima bat baita hitzemana, gaitz
horren sendagailua atzeman lezakenarentzat. Berma hor bilatzaileak!

Anartean, gaztendegi osoak baderamatza gaitz horrek. Eta guti
den tokietan ere non-nahi, banazka, ikusiko ditutzu, gazte ala zahar,
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adinik eta itxurarik hobereneko gaztenatzeak, sugarrak errerik beza-
la, xutik hilak. Ikusiko…zer diot? Ezen hilik ere ez da eta gehiago
kasik nehon ageri.

Itzain batzuek harrapaka, orgataraka baderamatzate hor burdin-
bideko inguru hoitarat; gero handik Orzaizerat baitoazi, ez bakarrik
gaztena eta haitz, bainan ametz ala zernahi. Ez hilak eta zahar kas-
kailduak bakarrik, bainan heien estakuruan bardin aintzina gazte eta
azkar litazkenak ere. Hau eri, hura erikor, bat poxolu, bertzea
mando; lan beraz, itzain beraz oro joaki. Kintaleko hiru sos baizik ez
dukezunean, sos zenbeiten irabaztekotz anixko kintal behar. Itzain
erosleak saltzalearen berotzale.

Horrela dauzkute ari gure haitz, gaztenetarik buluzten, larrutzen
Eskual Herriko zoko-moko guziak. Norat-nahi zoazin, ez duzu ikusi-
ko egur metarik baizik, hor harat daramatzatela. Motz eta puska eta
urra; eta be idiak, be.

Irabazi xuhurra orok ere hortarik, bai jabeak hiruna sos kintala
salduz, bai arartekoak kintalean hamar sos eginez, edo gehixago ere.

Dena den, ez batarentzat ez bertzearentzat ez zauku segurki sobe-
ra. Bainan gero? So geroari. 

Edozoin zeretan bezala, hemen ere geroaz oroit ez dena bere kal-
tetan doake, bera ohartu gabe. Horra zertako bazterretik behar zaion
erran, zeri dagon.

Zeri dagon eskualdun laboraria, huna. Gaztenetako eritasunak,
Orzaizeko tanu-ur lantegiak…eta jaun laborariaren gogo hilak irau-
ten badute apur bat, adio gure haiztegi, gaztendegi ederrak. Bide
bazterretakoak behin, gero bertzeak, garbituko dituzte oro. Hain eder
baitziren, han-hemenka, bide handiaren hegietan, itzal gozo bat egi-
ten zutelarik!

Bainan itzalaz eta apainduraz bertze onik bazuten.
Jakintsuek aspaldi ezagutua da: zuhaintsu, arbolatsu diren tokiak,

bana bertze, euritsuago direla, ezen ez toki hutsak, buluziak, xararik
ez oihanik gabeak.

Errana da, eta egia, zuhain handiek beren adar zabaletako ostoez
hedoiak berenganatzen dituztela; ez uzten airez aire, kokatu gabe
doazila aitzina. Toki hutsetan aldiz euri gutiago egiten omen du;
bakanago eta xuhurrago.

Ez ginuke alta deusen beharragorik; aurtengo idorteak ja lanak
emaiten dauzku. Non ginintazke holetan gure oihanak buluziz geroz,
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are gutiago ihitz eta euri jin balakigu? Alta, adixkideak, hortarat
goazi.

Zer egin? Landa, landa zuhain gazte anitz, galduen eta galtzeko-
en ordain.  Landa bereziki gaztena eta haitz andare, toki alfer guzie-
tan. Hainbertze zoko baita, deus eman gabe alfer dagonik, bete oro;
ez aldi batez, bainan aldizka. Bizkitartean lehenbailehen, ahalak oro.
Ezen arbolarik ederrena gaitzak fite lurrean etzanik ezarria duke;
fiteago oraino aizkorak. Jiteko hala-hala behar du mende bat.

1905 

Nor nahi da joan?
(EO 22, 1905-6-2)
‘ Zerbitzari’ sinatua. Lehen mintzaldia. Kanadara joateko propaganda modukoa.

Nor nahi da joan Ameriketarat? Ez Buenos-Airesarat ez
Montevideorat ez Habanarat ez Xilerat, Kaliforniarat, bainan
Kanadarat?

Nort-Amerikan da Kanada hori; lur eremu batzu gaitzak; lur gize-
nak, ibil errexak; oro ordoki. Harri eta lapar sasi guti biziki. Belarra
bere baitarik heldu, lodi eta gora.

Udan bero, neguan hotz; hotz samin bainan hotz idor eta garbi; ez
batere kaltekor osasunarentzat.

Lur lanari lotsa ez denarentzat, bada han lan. Eta zer irabazpide-
ak: ez dugu omen erranen. Badazkigu harat joan mutiko gazte batzu,
han laborari mutil sarturik, urtean mila libera soldata irabazten
dituztenak. Aterbea, soinekoak, jan-edanak bertzalde.

Bat  badakigu, hogoi urte bete gabe, nausiak —angles batek—
urtean hamabortz ehun libera pagatu duena, berritan, zeren den
mutiko ernea, zaintsua, lanaren beldur ez dena.

Hura ja sos pozi bat loturik, bere gain jarria da, bera baino zaha-
rragoko aneia batekin; biak nausi.

Bertze eskualdun bakar bat, hura ere bere gain, heien aldean
kokatzera doa. Bertze zenbeit hurbiltzearekin, bigarren Eskual Herri
bat hanxet egin balezate? Ez da gerta ez ditakena.

Ja hetaz bertzalde, bertze bospasei eskualdun gazte badire, harat
joanak. Orok berri onak igortzen; batere ez urrikituak, joanik.
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Lanean ari ba, azkarki, eta behar ere, han arizan. Bizkitartean ez
omen dute lehertzeko lanik. Zaldiz, aberez eta tresna moda berriko-
ez egiten dituzte oro. Tresnaren gainean jar eta gidatzea kasik aski.

Azinda eta abere haztetik has; gero zaldi; gero bihi eraintza; edo-
zoin bihi; lur-sagar, ilar, zernahi.

Bainan guziz ogi. Ogi uzta gaitzak altxatzen dituzte. Han diren
eskualdun mutiletarik baten nausiak bazuen jaz hogoita hamar mila
liberaren ogia saltzeko, bere abere eta azindak ogiz asean atxikirik; ez
baita zaldare txarra ogia.

Ikusiz baizik ez omen diteke sinets zer eremu gaitzak iraultzen
dituzten eta eraiten egunean beren zaldizko edo idizko tresna zabale-
kin.

Orotako handiena hau: hango gobernamendua langilearen, eta
bereziki laborariaren laguntzerat ari baita, urririk emaiten dautzu
lurra. Galdatzea aski. Hemezortzi urtetarik goiti, nongo nahiko gizo-
na, angles ala oberñes, doala lur galdez, berehala ardietsiko daitzu 65
hetara lur. Urririk gero, espanturik gabe.

Paperen zertzeko doia, pegeseria bat dute kentzen; deus ez.
Alor bat ona duzu, 65 hektara. Badu nun josta gizonak. Zortzi

ehun metrez gainetik luze-zabal. Non da hemen holako etxalderik?
Eta errexa labakitzeko; lur ja erabili bat bezen lan gutiz itzultzen

ahal. 
Gehiagoren gose bada, handik goiti, hektara 75 liberaren ingurua

pagatuz, baduke nahi duen eremu guzia.  Horra lurra zure. 
Lur hutsa ez da aski: behar da buru, beso, abere, tresna, aterbe.

Hoitarik baitezpadakoaren ukaiteko, behar da hiru mila  liberakoño
bat. Mutil on batek, arte gutiz eskuratua duke hori; hemendik berekin
leramakenak, ikasten lagoken urteko sariarekin, gaina luke laster. 

Aterbeak egiten dituzte emeki-emeki, behar arau. Berritaraino
arte, abereak eta azindak, gau eta egun, uri ala ateri, uda ala negu,
aterberik gabe zauzkaten. Bainan orai, bereziki lurrak derabiltzate-
nek aberetegi, zalditegi, xerritegi, bihitegi, behar diren guziak egiten
dituzte. Oro kasik taulaz: neguko beroago baizik ez baitire: eta geia
merke.

Han halako aterbe egiten ere diru onik irabaz lezakete, hemen
lana xuhur eta irabazia xuhurrago duten zurgin eta harotzek.

Udan kanpo lan, neguan barne lan. Irabazi gutixago dute neguan,
bainan lan ere ba; aberen eta azinden artatzea baizik ez. Supazter
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xokoan liburutan angles edo zerbeit ikasi nahi dutenek, aizina fran-
go.

Eskola poxi bat dutenak badoazi neguan bardin hirietarat, botiga
batzutan aise atzemaiten omen baitute neguko lana. Aitzurretik…
porteplumara…jaustea denetz, ala igaitea, ez jakin. Bakotxa bere
aldian, oro on baitire futxo sosa buruan delarik.

Solas huntarik hastea errexago zela, gelditzea baino, baginuen
beldurra. Hasi eta deus kasik ez dugula erran ohartzen niz. Balitake
hektara bat kazetaren bete erraiteko. 

Geia deno, emanen dugu, ondoko egunetan, hemen edo hor, bar-
naxago, kazetaren erditsu hortan. Gehiagoko argirik gabe tarrapatan
bideari lotu nahi litazkenak jakin bezate, hemendik harat lehenbizi-
ko untzia partituko dela Havretik, uztailaren hiruan.

Neskatoak
(EO 27, 1905-7-7)

Solasari solasa darraiko. Batek bertzea dakar. Egun zortzi erran
dugu: zoin guti diren ekarriak zenbeit urte laborari etxe batean mutil
egoiterat oraiko eskualdun etxeko semeak. Erran dugu zertako, iduri
zitzaukun bezala. 

Mutikoak baino nekezago doatzi laborari etxetarat sehi oraiko
neskatxak. Jaunegi dauzkatela beren buruak mutikoek erran
dugu; arauera zer erran neskatxez? Beren buruak anderegi dauz-
katela erraitea ez litake aski. Behar da erran anderegi direla. Hala
baita; ez baita printzesarik oraiko eskualdun alaba gazteak bezen
andere handirik; buruko ileetarik has oinetakoetaraino, zoin eder-
ki emanak! Nola apainduak, bederen kanpoz, ageri diren zer
guziez!

Buketa batzu, hots.
Halako lore ederrak nondik nahi duzue doatzin sehi, laborari

sehi? Bekatu dire, asko lur lani lotarazteko. Iguzkiak begitartea hits
lezokete; arrastelu ala jorrai, laborari emazte lanetako tresnek eskue-
tako larru xuria pintzaz bete.

Halako bati errozu, behar duela udan baratze alor bat itzuli,
neguan saskitara bat arbi, asko aro gaixtoz, jalgi; edozoin orduz
beharrean behi bat daitzi; abar zama bat bildu edo xehatu. Holakorik
deus ez lakike. Ez eta jakin nahi ere.
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Eta ez gero hiritarrek; ez aberatsek, ez eta gutartekoetan, erran
nahi, lanetik bizi direnetan, itzalekoek; edo nolazpeit laborantzaren
berri ez dakitenek; hoik eta holako lanak etxean ikusten ez dituzte-
nek, hala nola zapatain, harotz, hargin edo zurgin alabek. Bainan
laborari alabek, aita eta ama laborarien haur neskatxek ez dute deus
higuinago, laborantza baino eta laborantzari doazkon lanak.

Lan dorpeegi zakote, arrontegi, zikinegi, nik dakita zer?
Erran behar da egia: gaizki doatzi elgarrekin lan hoitarik gehie-

nak eta egungo eguneko neskatxen mokoak. Batere ez dire ados, kol-
peka ari dire.

Sehi joaitekotz, nahiago dute joan hiri hoitarat; dela Baiona, dela
Miarritze, dela Bordale, dela Parise. Urrunago eta nahiago anitzez.

Lan gutiagoz gehiagoren irabazteko esperantza batzuek; bertzeek
zerbeit gehiago ikusiz ikasiren dutelako ustea. Askorentzat bertze
deus ez, baizik ere estakuru bat, on edo txar, burasoen eta ezagunen
begietarik urrun, han harat behin, joanez geroz, nahi bezala jostatze-
ko.

Nork erran, zenbat eskualdun neskatxa gazte daramatzan herritik
urrun ergelkeriak, edo ezin aski irabazizko goseak, edo zer?

Erran gabe doa, badirela zenbeit, beren gogoetak ontsa eginik
doatzinak, eta norat doatzin, zeri buruz, argi guziak xuxen harturik,
bai berek, bai burasoek. Zuhurtzia baita.

Bainan zenbat ez doatzi norat-nahi, nolanahi, bardin itsura?
Bardin jakinarekin; axolarik ez ukanez, ongi ala gaizki gerta; edo
gaizki ibili nahiagoz?

Halakoek ardura fin gaixto.
Irabazia baizik gogoan ez dutenetan zenbat ez dire tronpatzen?

Irabazten ba…eta xahutzen, zer ez? Zenbat ez daramakote apaindu-
rak berak, bertzeak bertze? Urtearen eta urteen buruan, egundaino
bezen gibela. Joaitean andere, han andereago. Beren gogoaren egite-
ko ez aski halere. Sor-herrirat itzultzeko anderegi.  Alfer ezin bizi;
hemengo lanaren ihesi joanak, hunat itzuli ondoan ahalge, utzi lan
hari lotzeko. Ez on deusetako, nahi balute ere. Ahantziak hemengo
ara guziak. 

Sekulan sor-herrirat ezin itzulizko heineratzen zaitzu zenbeit.
Bertze batzuk hiritik kanpañarat ekartzen dituzte gostu batzu, gazte-
agoen galgarri; urgulu bat, kanpañari ez doakona; hemengo iraba-
ziak ttipiegi direlakotz, handikerian eta ezdeuskerian diruaren xahu-
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tzeko; eta bertzalde, asko despendio alfer kanpañako bizi moldeare-
kin zoin makur doatzin bitxi ere baita; irriegingarri garbiki.

Ororen buruan diruz okiturik hirian kokatzen direnak, edo hiritik
sor-herrirat itzultzen, hek, hek askotan urrikalgarrienak, nahiz diren
edo zeren diren askotan hobendunago, bertze guziak baino. Jinkoak
baitaki, norekin eta nola, zertarik duten irabazten hoinbertze diru.
Halere zenbeiti eder zeie: beren alabak zernahi irabazten deiela: hila-
betean 40, 50 liberetaraino.

Ez eta gogoratuko ere, jende onetan denez, garbietan, seguretan.
Edo zerbeit holako jinik ere gogora, utziko hura bazterrerat, deus ez
balitz bezala.

Ondorioak gero ikus: osasun, ohore, jendetasun, on guziak edo
bederen hoberenak, beharrenak oro hanxet gal. Adio, akabo bizi hun-
tako eta bertzeko zoriona.

Horra anitzentzat —Jinkoak begira nezala erraitetik ororentzat—
hirietarat sehi joaitearen ondorioak. Deus onik ez. Hor gaindi galtzen
direnak oro baitezpada hiriak dituela galtzen, ez dut erranen. Hemen
berean egonez bardin galduko zirenak baditazkela eta badirela,
segur.

Segur ordean, aisexago zainduko zirela zenbeit, hemen nonbeit
burasoen eta nausi etxekoandere zuhur batzuen begiari hurbil ego-
nik. 

Laborari alaba zenbeit bederen hobeki litazke laborari-etxe on
batean sehi, gutiago irabazirik ere, hirian baino.  Ezkontzeari buruz
emagun zenbeit sos gutiago luketela sakelan (eta hori ere ez beti);
bainan berek berenaz zenbat gehiago ez lukete balio?

Huntan eta bertze holako askotan,  daukagu: ez direla, ez muti-
lak, ez neskatoak, gehienik hobendun, bainan ba burasoak.

Burasoek ez balitzate haurrak ttipidanik urguluz hant, ez litazke
hamasei, hogoi urtetan diren bezen xoriburu.

Ostatu eta kapera
(EO 29, 1905-7-24)

Kapera anitz hetsi dituzte; bertze anitz hesten ari; emeki-emeki
oro; estakurutzat emanez, herrian herriko eliza bat aski dela; ez dela
kapera beharrik; poxolu direla; itzal, makurbide, lan-oren galarazle,
nik dakita zer eta zer oraino?
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Ken, ken soberakinak, edo ken oro, batzu bertzen ondotik. Eliza
bat bakarrik herrian, oro batera biltzea hobe baizik ere ez baita. 

Gero hura ere sarrixago, ja orai ebaster duten bezala, ba eta erdi
ebatsi ere, bat hura ebats; eta fini pesta. Kapera eta eliza guziak oro
framazonen eskuko. Denak oro hets, edo lurrerat aurdik, edo trinket
egin, edo bardin ostatu.

Ostatu eskasa baita ere bertzalde Frantzian. Lehenago bat edo bi
ostatu ziren herrietan baditutzu orai hamar eta hogoi; bide handiaren
bi aldetarik borta bezenbat ostatu. Urrats bat ezin egin, ez bakarrik
itzain bide zabaletan, bainan kasik oinezkoa ezin ibilizko patar,
oihan, erreka zilo, zoko-moko guzietan ostatu gorde oker bat bederen
belaunaz jo gabe. Orotan arnoa, on edo tzar, merke edo kario, saltze-
ko. Eta zenbat bertze edari, zenbat pozoin, sakela hustearekin bar-
nearen erretzeko baizik ez baitire!

Eta futxo, kasik ihes egin nahi lukena ere ezin eskapa. Gure herri-
ko azken erretor zenak behin predikutik erran zuena (hogoita bortz
holako ateraldi aurdikirik joana baita gaizoa): “Ostatuak gizonen
bidean idekirik daude zabaldurik ur handian arrainen bideari perto-
lak hedatzen diren bezala; bardin-bardina”.

Badu horrek hogoi bat urte. Geroztik hunat urak bide egin
du…jou! Zer ez lezake erran orai. Hemendik dela “auberge”; handik
“buvette”. Eskuin “on sert à boire et à manger”; ezker “vin et eau-
de-vie. — Débit de vin et liqueurs. — Au bon vin”. Eta holako.

Denak frantsesez, gehiago dena. Arnoaren izena orok jakinki
frantsesez, bertze hitzik ez dakitenek ere. Nehon ez duzue ikusiko
eskuaraz; nik ez dakit zertako.

Dena den, edozoin izen ala mintzai hor eman, batetara doa. Hau
nuen erran nahi: badela behar litaken baino biziki ostatu gehiago.
Nahi eta ez, hein batetarik goiti, galbide direla. Bertzeak bertze,
elgar poxolatzen ere baitute; hain dire hurbil elgarri. Hurbilegi.
Berena irabazten ez badute, berak urrikalgarri ostalerak. Eta ira-
bazten badute berriz, ostatuentzat baizik ez bizitzerik. Auzoetako
gizon guziak beti han, gau eta egun, botoila eta basoen aitzinean.
Denboraren erdia han alfer, edan eta edan. Dituztenak xahu, osa-
suna gal; haurren eta emaztearen ogia eta artoa igor zintzurrari
behera.

Nigarringarri da egiazki, aita familiako batzuen ikustea, zertara-
tuak diren.
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Eta gazteak, hamasei, hogoi urteko mutikoak? Ostatuan baizik
nehon ez zeie laket.

Baginu Frantzian behar bezalako gobernamendu bat, hor litake,
hor, lege on baten lekua. Ja! Badute bertze lanik. Gizon hordiak
baino begietanago dituzte serora gaixo otoitz egileak. Ostatuak baino
kaperak.

Bi sosen urina
(EO 33, 1905-8-18)
Lehen mintzaldia

Politika okaztagarri den bezalakoa utzirik, mintza baginite bertze
zerbeitez egun? Hemen erran dezadan, banago ene buruarekin asko-
tan gogoeta, zortzi guziez Eskual Herriko eta Frantziako makur
guziak edo handienak oro kasik egungo eguneko politika nahasi tza-
rraren gain emaiteko orde, ez ote ginukeen hobe, zenbeit aldiz,  asko
makurren erroa hurbilago bilatzea, guhauren baitan.

Ezen politika makurrak ondorio gaixto anitz, ikusten dugun beza-
la, balin badakarzke, ez da gutiago egia, bertze asko eta asko gaitzen
eta gaizkiren ondorio bat dela politika tzarra delakoa ere. Laburzki
erraiteko, asko eta asko makur badarraizko politika makurrari. Bai
alafede eta hau ere bera bertze askori.

Hala nola sukarra; berenaz eritasun bat duzu. Bizkitartean bertze
eritasun gutiz gehienetan badukezu sukarra. Bertzeak ahantzirik beti
sukarrari eta bakarrik hari sendagailu emaiten ar lakioken medikua
gaizki labilke. Nago ez ote lezakeen harek, bana bertze, ongi baino
kalte gehiago egin erietan.

Halaber gu bezalakoa, ez balu sekulan bertzerik deus gogoan,
politika baizik. Politika on, ala politika tzar, beti politika.

Alta bada, nik hitz dauzuet, politikaz bertzerik ikusteko eta egite-
ko mundu huntan. Ez dut erran nahi hori deus ez dela; ez eta ere ez
dela gure egitekoa. Urrun da. 

Diot, ez dela bakarra, eta horrek bertze asko makur ekartzen
baditu hori bera ere bertze askok dutela ekartzen; ez dela bere baita-
rik heldu.

Egun hoitarik batez mintzo ginen ostatuez: badela sobera ostatu
asko herritan; elgar poxolatzen ere dutela, eta jendea larrutzen; sake-
la eta osasun, ororen galgarri.
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Bainan ostatuak gizonentzat dire galbide, ez emazteentzat, bede-
ren oraino gure tokietan; zeren eta ez baikira, hemen gaindi,
Betroinian eta Normandian bezalakatuak; han igandetan, goiz-meza-
tik lekora, emazteak ostatura baitoazi, elgarrekin mahainaren ingu-
ruan jar eta edan; batzuek sagar arno, bertzeek aguardient, gaxura
bezala.

Hemen ez dena oraino, han bi etxetarik, gorenaz hirutarik bat
ostatu omen da. Ez da erran behar, hots, ez gira gu oraino arras hor-
taratuak. Hortara joaki ba, bainan ez helduak.

Guk duguna hemengo emazteetan, eta guziz emaztegeietan, petik
gora datozinetan da: buruz husten ari baitire osoki; arintzen, ergelt-
zen, mentsten, xoriburutzen…ez dakit nola erran; harrotzen, ezin
gehiago.

Deus ez dute gogoan oraiko neskatxek, baizik ere jostatzea, leria-
tzea, beren buruen agertzea,  herrian eta herriz kanpo. Eta nola
apaindurik! Erregina batzu bezala; sorgina izanikan ere, ez baitzine-
zake ezagut begira, zoin den etxeko alaba handi, zoin ttipi; zoin abe-
rats, zoin herresta deus gabe.

Kasik pobreago eta apainduago ez ote diren, nago. Dituztenak oro
soinean erabilki anitzek; ba eta ez dituztenak ere. Hogoi soseko oihal
eta perkal eta musulin xuri gorri saltzaleak balakike zenbeiten berri;
nahi balitz mintzatu; zoin nekez diren heltzen batzu astean behin
beren hogoi soseko hortara; eta zonbat uko egoki, ezin helduz. 

Halere apaindu nahi, apaindu behar, eta apaintzen, apainduko,
biziaren hariak dirauno, azken piruraino.

Berenetik ez bada, bertzerenetik, etxetik edo auzotik, edo ahal den
lekutik; zorra zorraren gainean eginez, eta azken beltzean esketik
bederen sosa bilduz, apain, apain, apain,  eta jo hara, jo huna, dote-
ak bizkarrean, herriz herri, merkatuz merkatu, pestaz pesta. “Beha
hunat, beha niri, zoin apaindua nizen. Non da ni bezalakorik?”

Etxean ez izanki menturaz arditik bazterrerat emanik behar ordu-
ko; eritasun, ezkontza, erospen, zor gibelatu, deusentzat deus ez
berezirik, zer gerta ere; eta karako, noiznahi norat-nahi hegaldatze-
ko saltsa bezala apaindurik, hixtu bat aski. Eta deus ez sobera.
Soinekoei datxikotela, bi, hiru, lau bortz libera jaliko nonbeitik, joan-
jinaren egiteko; dela karrosa, dela limonada, dela bixkotxa, dela kon-
feti (hek, hek gauza pollitak eta baliosak, firrindan igortzeko artoa-
ren saria urari behera!) 
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Erraiten dautzuet harrigarri dela oraiko gazteen ikustea: neskato-
koak ostoila idor batzu baino arinago, pinpirina iduri, ortzi adarra-
ren zazpi koloreak soinean, jauzika, itzulika, xirimolaka, haize hego-
ak errautsa nola derabila? Bardin-bardina. Mutiko zozo batzu heieri
so, begiak eta ahoa zabalduz; gaizo mutikoak!

Deus onik ez diren eta ez duten lizafin gormant batzu ezin asez
lanak baitituzte. Hanbat gaixtoago; zertako ez utz beren gain uzteko
hobeak direnak?

Ez dire oro bardin; bainan egiazki badirela ikaragarriak; zerbeit
sendi diotenari sakelaren husteko baizik ez direnak. Biharamunaz ez
axolarik, jazko haizeaz baino gehiago. Biharamunaz ba! Egunean
egunekoaz ere oroit balire zenbeit.

Bat ezagutzen dut, sehi egona, eria, nehongo ez on, bereaz ezin
egin, deus ez ari: auzo onek lagundua ez balitz gosez hil behar luke-
na. Ez gazte makurra; ez bertze bat baino jite bihurriagokoa; ez alfe-
rra ere; bainan zer anderea! Nola jauntzia, nola emana! Norbeiti
erraiten nion egun hautarik batez: 

—So egizozu horri; hauxe da mendea! 
Bi begiak hetsiz eta sorbaldak altxatuz, irri egin ere gabe, iharde-

tsi daut: 
—Zer nahuzu?  Oro hola dire orai.
Bertze baten ixtorioa behar dautzuet erran, ez dudalarik ezagu-

tzen; dakienak kondatua daut, berak bere begiz ikusia. Berritan ger-
tatua, herriko eliza pesta egunean. Ez dut erranen non; bainan hain
da orotan ergelkeria gaindi joana non Senperen, Donibane-
Lohitzunen, Ustaritzen, Hazparnen, Baigorrin, eta bertze zazpi herri-
tan hau irakurtzearekin batek baino gehiagok erranen baitute: “To,
hori holakoaren ixtorioa duk.”. Deus ez dautzuet erraiten ahal, bai-
zik ere egia dela.

Neskato gazte bat karana, bainan apaintze horri hain atxikia, non
jan, edan, lo eta guziak oro eman bailitzazke, ahal balu, apaintzean
truk. Ba bainan artetan zenbeit ahamen bederen jan gabe ezin bizi
jendea.

Gure andereak, iragan eliza pesta egunean, bazituen omen bi
apaindura; bat goizean, eguerdi arte; bertzea berriz arratsaldeko,
jende handi aberatsek bezala.

Bi jaunztura, nolakoak uste duzue? Printzesarik ez bide da jali-
tzen hobeki emanik. Batzuen gogora, goizekoa zuen ederrenik; ber-
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tzeen gostura, ederrago arratsaldekoa. Hau niri erran dautanak biak
ikusi eta ez zakien zointaz egin gehienik espantu. Bazuen biez ere; eta
gero?

Gero, boza apalduz, nehori sekulan ez salatzekotan, erran daut
beharri xilora, bazinakite zer?

—Zer ote?
—Huna zer; bainan ez otoi sala, xahu baiginintazke, ni eta hura.
Delako neskat…barkatu, andere gazteak, eliza pesta-buru eguer-

ditan, oroiturik jan behar zuela, eta pitxerrean ur hutsa baizik ez
izanki, bere gain bizi dena omen baita, zer egin dautzu? 

Goizeko apaindura kendurik arratsaldekoaren jaunzterat artean,
zalu eta arin, bi lursagar xuritu daitzu (baitzituen hek); eta joan zau-
tzu atxit erne, oinetakoek krik-krik egiten diotela, auzoko botiga
batetara: 

—Egun on.
—Bai zuri ere. Zer plazer zinuen?
—Lursagarren finitzeko, bi sosen urina.

Makila ken?
(EO 52, 1905-12-29 ; 1. or., 2. zer.)
Iritzi artikulu, ez lehen mintzaldi.

Hauxe da bitxikeria!
Bainan egia ote da gero: Donapaleoko tribunalak Mauleko arron-

dizamendu guzian Bidarraitik Santa-Garaziraino, debekatu duela
eskualdun makila? Holetan ba, egia da. Makila ferratua, zolan bur-
dina eta plomuduna, iraupenaren eta haztarengatik egiten diren
bezalakoa, hots, izendatzea aski da konprenitzeko: eskualdun maki-
la debekatua da Xuberon eta Baxenabarren. Ez haizu nehor makila-
rekin jalitzera: ez auzo herri batetarat, ez merkaturat, ez nehorat
joaiteko.

“Arme prohibée” le makila; “défendu par la loi.” Ederra dugu
hau!

Bazautzuea?  Bertzeak bertze, barkustarrak Atharratzeko merka-
turat, oraartarrak Garrozekorat eta orotako bitxiena, irisartarrak
Heletako eta Donibaneko merkaturat, ez haizu joaiterat makilarekin?
Egundaino nork ikusi du, ez eta entzun holakorik? Lehenago etxean
egonen dire, merkaturat esku-huts joanen diren baino.
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Makila du eskualdunak bideari lotzeko bere laguna. Apaindura
bat ere zaio eskualdunari bere makila. Atorra papo, mahunga xuri,
xamarra sorbalda ezkerretik dilindan, esku eskuinaz makila lurrari
deratxikola, ez da nehoren beldur, ez ahalge, eskualduna. 

Makilarik gabe jalgi eskualduna bere etxetik urrun? Iduri lakioke
buluzirik doala. Hogoita bortzek nahiago lukete poneta eta oskiak
etxean utzirik joan, buru-has, untuts, ezen ez makilarik gabe.

Zer debru nahuzue egin, jaun jujeak, eskualduna eta makila elga-
rretarik ezin bereziak balin badire, kasik…senar-emazteak bezala?
Diot: kasik, hala nahi baitut erran, izariz mintzatzeko.

Uri ala ateri, onbrelarekin beharko naski ibili hemendik harat
gizon  eskualdunak; edo zarea besoan, emaztekiak bezala!

Xo, bizkitartean. Zaharoño bat haizuko zeie; ba eta naski nahi
bezen lodia ere, burdinarik gabea den ber.

Joan, labe hagarekin, edo mahasti pazot bederarekin, edo aitzurra
bizkarrean…atx, hatik, burdina badu zolan aitzurrak ere. Bainan,
futxo, gizona zerbeit eskuan gabe ez duzu gizon. Eskualduna eskual-
dun makila gabe ez duzu eskualduna. Ez da hor harat-hunatik. 

Eta gero, zer egin behar dute bizitzeko makila egileek? Halako
langile pollitak baitire, zoinek eskuaire ederrago ari direnak, bihi
batek ez baitu nik dakidan batek baino ederrago. Zer nahuzue bila-
ka diten, beren bizipidea galduz  geroz?

Ororen gainera, ez luke deusen beharragorik eskualdunen aipa-
menak.  Ja eskuara gure mintzai zahar maitea kendu nahiz ahal
guziak egin ondoan eta eginki oraino beti aitzina; gure erlisionea
bera, orotako beharrena, kendu nahiz bakerik ez demuntre hoiek; eta
orai makila ken eskuetarik, eskualdunaren azken marka, azken oho-
rea, azken indarra.

Ken bezagute debruetarat eskualdun izena bera. Izana kenduz
geroz, ez dugu izenaren beharrik. 

Zer zuzenez, edo bederen zer estakuruz eta zer xedez du ekarri
debeku hori Donapaleoko tribunalak? Zera delakotz omen: zenbeit
aste huntan prozedura eta auzi anitz bazelakotz Xuberon eta
Baxenabarren makil-ukaldi gero-ta gehiago elgarri emanik omen
gizon eskualdun batzuek. 

Ez da orduan makila-ukaldiez  makila hobendun, bainan ba hura
derabilan besoa, eta guziz burua. Jo hutsean dena, jo behar bezen
azkarki eta zorrozki. Ez da, Jinkoari esker lege eskasik Frantzian,
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kolpekarien eztiarazteko. Dela amanda, dela presondegi; dela gizo-
nari doazkon eskuen galtze, boz emaiteko esku eta bertze. Bota kol-
pekariei burutik behera gaztigu garrazki, freska diten norapeit. Eta
gero, utz hanxet itzalean, beren penitentzia egin arte,  azken egune-
raino. 

Egonen dire, ba, nonbeit, aski gaztigatuz.  Bainan gizon aztore
basa zenbeitengatik makila debeka eskualdun etxekojaun guziei;
egundaino uli bati min egiteko besoa altxatu ez dutenei eta orori, zerk
eman deieike hori gogorat? Irriegingarri ere bada.

Hortarik ageri da, zerentzat gauzkaten eskualdunak oro, nonbei-
tik hunat jin kargudun arrotz beren buruez hartu batzuek. “Des sau-
vages, tous ces basques.”

Iduri bertzetan ez den gaixtaginik. Fa!
Nahi dut eskualduna, makurrerat itzuliz geroz, ez dela bertzeak

baino hobea.  Hartakotz dire bada eskualdunaren kaltetan ari, kalte
handitan, erlisionea kendu nahi diotenak. 

Zer uste dute, ala Jinkoaren beldurra gal eta ezazol bilakatu ondo-
an, bildotsa bezen ezti egonen zeiela menditarra, hiritar etendu, xutik
doi-doia dagozin  batzu bezen geldi eta maltso?

Zaldi azkarrari krasturi azkar, esku azkar eta ezti,  zaldun on,
gidari xuxen, xut eta trebe.  Zaldunak du zaldia galtzen,  errebes bila-
karazten hamarretarik bederatzietan.

Buruzagienganikako larderia galduz geroz, makila edo azote,
harri edo kanibet, dantzaturen da zerbeit; bereziki jaidura tzarren
zapatzalerik hoberena, erlisionea kenduz geroz jendearen gogotik.

Hortara goazi gu beti hortan baita gakoa, nahi ala ez. 
Zibilizatzearen beharra badugula erran, eta zibilizatzeko moienik

hoberena, bakarra ken: gaineko Jaun Handi haren beldurra, ez da
joko ona. Gero-ta hobeki ageriko da hau. 

Berritan hemen aipu ginuen Donapaleotik auzo herri batean
gauaz merkatutik etxerat zoazilarik bi gizon, batek bertzeain kokot-
seko larrua eta ezpain puska ausikian ereman zazkola. Handi da tri-
bunalak ez baitu ezarri legea:  merkaturat doazila eskualdunak…
hortzak etxean utzirik. Armes défendues. 
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1907

Zapetainak
(E0 40, 1907-2-22)
Kazetagilea Jaurès eta zenbait diputatu sozialistaren kontra ari denez, jakingarri
da agian Jaurès 1914ko gerla aitzinean hil zuela eskubitar batek, bakezalea zela-
ko besteak beste. 

Ehun egun alfer egon dire, nausiekin makurturik, hanxet
Betroniako eskualdean, Fougères deitzen den hiriko zapetain langile-
ak. Ehun egunen buruan langile dohakabeek, arte hortako irabazi
guzia galdurik, eta nausiei galarazirik, beren irabaziaz bertzalde
geroko salbide asko, erosleak ez baitire beha egoiten ahal; hautsi-
mautsi egin dute berriz lanari lotzeko. Eta ja hasiak dire.

Lansariaz omen zuten makurra; langileak ez aski irabazten;
gehiago nahi. Nausiek etzezoketela eman. — Baietz. — Ezetz. “En
grève” jarri dire. Bainan uste baino luzazago iraun diote grebak, oro-
ren kaltetan. Ez baitaukate behin atzemanik, ez batzuek ez bertzek,
hor galdu duten dirua, ez nahiz elgarri amur eman.

Fougères delako hiri hori, duela hiruetan hogoi bat urte herrixka
txar bat zen; oraikoaren aldean deus ez. Tokiko doia zapeta baino
hanbat gehiago ez omen zen han egiten lehenago.

Geroztik hunat emendatua da biziki langilez hiria; handitua eta
edertua, zapetaintzari esker.

Ikustekoak omen dira hango lantegiak. Eskoletako liburuetan eta
orotan aipatua da “la cordonnerie de Fougères.”

Frantziako bazter ikusgarrienetan gaindi itzuli bat egitearekin,
jaun argitu, liburu egile handi bat han trikatu zen duela zenbeit urte:
behar zituela bada ikusi Fougèreko zapetain lantegiak. Xoratua jalgi
zen hango langiletzea eta tresneria, eta zapeta pollitak ikusirik.
Nausi batek erakutsi ziozkan oro. Mintzatu ziren bolta on bat elga-
rrekin zapetaintzari doazkon gauzez; ez baitzen orduan grebarik
aipu. Nausi eta langile, orok elgarri begi onez behatzen zutela iduri-
tu zitzaion.

Arrotzak toki arrotzean beti zerbeit uste gabeko bitxikeria kausi-
tzen baitu, irriz ez zauken delako jauna, han aditu ele batez oroitu eta.

Galdatu zion lantegiko nausiari: 
—Zer egiten duzue hemen bertze holako eta halako zapetarietan

egiten ez dutenik? Ala oro bardin ari zarezte? 
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—Ez jauna, ez. Guk badugu heiek egiten ez duten bat. Eux ne font
pas la femme; nous, nous faisons la femme.

Zenbat ere baitzen jakintsuna jaun hura, hanxet ikasi zuen ordu
arteo etzakiena: gizonki eta emazteki kapeluak bezala badirela gizon-
ki eta emazteki zapetak ere.

Dena dela, holetan hiru hilabete eta hamar bat egunen garizuma
hanxet eginik daude Fougèreko zapetainak. Negu beltzean alfer,
lanik gehiena hain xuxen neguan egiten duten langileak, zapetainak.
Lur laneko eguna labur, aro gaixtoa, deus ezin egin.  Jatekorik ez.
Emazteak ez jakin eltzean zer eman; haurrak nigarrez.

Elurra bortan, pegarrean ur hotza. Han ziren lanak!
Nausiek langilei, langileek nausiei, orok elgarri beltzuri. Elgar

laguntze orde, elgarren onaz bekaizti, elgarren minaz axolarik ez.
Nahiago elgar ongi baino gaizki ikusi. Eta bizkitartean lanak ezin
iraun, oro hein bat ontsa joanez baizik. 

Azen ontzeko, Parisetik eta nik dakita nondik harat bilduak, salbu
zuek eta, zakurrak hilikiaren usainera bezala, jende nahasle batzu;
deputatu gorri, zozialist eta botiga. Su hiltzerat hauskoak, hatsa
petrola dariotela. 

Zer nahuzue? Jende xehea, langilea urrikari dute alabainan oraiko
gizon  horiek. Ez dute nahi populuaren izerdiaz gizen dadin nehor.
Hartakotz dute beren paga, deputatuen eta zenatorren egunsaria, jorna-
la,  egunean hogoita bortz liberetarik altxatua berrogoita bat liberetara. 

Frantzia zorren azpian leher egitera doalarik, orai zuten ahalge-
gabe diren bezalakoek orena, beren paga urtean bederatzi mila libe-
retarik hamabortzetaraino altxatzekoa!

Bertzalde berritan ezarria dute legea berek berentzat bi mila eta
bortz ehun libera urtean erretreta. Ez baitire segur beti deputatu iza-
nen direla; bazterrerat emanak balin badire sarri, edo beren baitarik
itzal gosetzen direneko, 2.500 francs, gaixto izanen baita!

Gehiago dena ja hoitarik erdiak, deus gabe izanak, itsuski aberas-
tuak dire ja: Jaurès, Rouanet, Semblat eta bertzeak.

Greba nahasi hoitan beti nausien kontra langilearen sustatzen,
kitzikatzen ari diren haro-untzi burrunba hoik zer ihiziak diren bala-
kite langile dohakabeek! Nolako jauregi ederren jabe, zoin aberats,
eta zertarik, nola zoin errexki aberastuak!

Hek dire, hek, egiazko nausi tzarrak, jende xehearen odol-edale-
ak, alegia laguntzen ari direlarik.
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Oro erran behar dire: baditazke  eta badire langilearentzat biho-
tzik gabeko nausiak. Ba ordean langileak ere munduko nausirik
hoberenak  ez bailuke heiekilakoa egiten ahal: lana ongi ala gaizki
egin, den gutieneko axolarik ez; guti ala anitz irabaz, oro jin arau
xahu; triparentzat baizik ez bizi. Emanago eta egarriago.

Ez nezakezue paria, Fougereko zapetain langile irabazi eskasez
errengura zirenetarik erdiak ez direla edanari emanak;  larunbat
arratsean asteko paga hunki eta gau guzia gal; asteart goizean zan-
goak dilindan bata bertzeari ezin jarraikiz; kintal bat bururekin,
orkei eskuin eta ezkerra ezin ezagutuzko heinean itzul lantegirat.

Nausia baino etsaiago du holako langileak bere burua. Eta holako
zenbat ez da egungo egunean? Irabaz guti, ala irabaz anitz, bardin
gibela baitire urtearen buruan, xuhurtzia mikorik ez dutelakotz.

Greba zeie gero min guzien erremedioa. Hobe lukete onez onean
eginez, nausi eta langile, orok elgarrekilakoa, bakean bizitzea. Greba
gose badire, jar greban hordikeriaren kontra.

Ororen buruan, jakingura balin bazirezte, zer ondorio utzi deien
Fougereko zapatainei beren greba luzeak, huna. Hiru hilabete eta erdi-
ren buruan sartu dire berriz lantegietarat; galduak gal, lehengo irabazi
beretan kasik oro. Bakarrik zenbeitek, pikatzalek naski, ardietsi dute
zenbeit sos gehiago. Hamabortz urterena omen dute, ardietsi dutenare-
kin atzeman  orduko,  soska-soska, urte laurden batez galdu dutena.
Emagun langileek baino gehiago, biziki gehiago dutela galduko nau-
siek, salbideak ezin berrituz. Nausien mina, goiz edo berant, hula ez
bada hala, nork jasan beharko? Langileek. Egundainokoa da.  

Zer axola dute ordean deputatu sozialist direlako nahasiek?
Fougereko zapetain nausi eta langileen artean behingo herra erai-

nik; negu bat izigarria iraganarazirik hiri guziari, alegia zerbeit onik
egin, Pariserat itzuli dire treinean, prèmiere classe,  urririk, zigarro
bedera ahoan, beren hamabortz mila liberez gozatzera.

Zapetainek eta bertzek leher eginik ere, jaun deputatuak segur
dire ukanen  dutela une bonne retraite ouvrière. Deux mille cinq cents
francs par an.

“Emakoxu gizen…”
(E0 40, 1907-10-4)

Behin joan zen hazpandar arno marxant bat Garazirat, arnoketa.
Donibanetik auzo hurbil den herri batean, etxe azkar batetako barri-
ka arno andana bat erosirik, altxatzera zoan, eta pagatzera.



276

Hitzartu egunean, zank, eguerdiko xuxen han zen gure hazpandarra.
Hazpandar bat Hazparnetik Garaziraino joaiteaz geroz, moltsa

urrez beterik eta tripa hustuxerik, ez dakioke, alabainan bada, eskain
bi sosen ogi eta gasna; bereziki Garaziko etxe hoberenetarik batean.

Behar zaio eman bazkari on bat.
Ea, Maria, heda mahainean dafaila xuria; daantal xuria jauntz.

Dugun ikus, zer jaliko duzun eltzetik!
Goizetik aipatua zuten elgarren artean senar-emazteek, zer baz-

kari egin behar zuten gure gizonarentzat.
Alabainan diru parrasta batekin etxera jin gizon bati gogoa atze-

man nahi, eta ohore egin.
Eta hain xuxen, ortziralea izanki; mehe eguna. Zer egin?
—Orixu, Maria —dio nausiak, etxeko-andereari—, guk hemen

Garazin egiten txiu ortziraletan beti mehe; bainan hazpandar tripa
handi horiek ez ahal txu hain kilika mehe ala gizen egiteaz!
Debrietarat, emakoxu gizen.  Guk ere, zer nahuxu? egungoaz, eginen
txiu harek bezala.

Nausiak mana, etxekoandreak obedi, holaxet egin zuten.
Arrotzaren berri jakin gabe, mahainera bazkaria gizen!

Zer gertatzen da? Garaztarrek uste etzutena, eta merezi zutena.
Mahainean jartzearekin, ohartzen da gure gizona, zer bazkari doakon
emaiterat, ortziralearekin!

Eta horra non, ahalge den gutienik gabe, lañoki, erraiten dioten,
familia guziaren aitzinean: egundaino eztuela mehe egunarekin gizen
egin, non etzen eri.

Senar-emazteak eta etxekoak oro elgarri so, mututuak, ahalgez.
Han ziren lanak.

Ba eta etxekoandereak zaluxko altxatu mahainetik jateko gizenak;
eta hanxet, ahal zuen bezala eta ixil-ixila, bazkaria berriz egin, oro
mehe: arroltze eta biper, tipula eta tomate lursagarrekin.

Ez dukete ahantzi Garaziko etxean hazpandar arnoketariak egun
hartan utzi oroitzapena. Ez eta harek ere ortzirale hartako bazkaria.

Ez da hau Moisen denborako ixtorio zahar bat. Hazpandar arno-
ketari hura badabila oraino Garazin gaindi, arno erosten. Ez ahal
baitiote, ortziralearekin etxe hartan gertatu balinbada berriz gizen
eskaini.

Horra zer den. Ez dezagun itxurala juja nehor, nongo nahiko izan
dadin.
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Azken bi aldietan aipatu dugun bezala, iduritzen zauku beharba-
da gu guhaur bizi giren tokitik kanpo nehon eztela deus onik.

Gu baino giristino hobea ditake askotan gutienik uste ginuena.

1908

Lurderat 
(E 1101, 1908-5-15)

Hameka mila gizon bagoazi Baionako diosesatik Lurderat, jaun
apezpikua buruzagi, heldu den igandean.

Hamabi train izanen dire, batzu bertzeen ondotik aldizka bideari
lotuko direnak, elgarrekin Lurden gaua eta biharamun goiza orok
iragaiteko; igandean batzu bertzeak baino berantago helduko dire
xederat; ba eta goizago abiatuko astelehenean gibelerat.

Lehenik Lurderako da Paueko treina igande arratsaldeko bi ore-
netan; azkenik Baigorrikoa, bederatzietan. 

Handik hunat partituko, astelehen  eguerdi eta erditan, Baionako
lehen traina; bigarrena hogoi minota berantago. Gero bertzeak aldiz-
ka; orotako azkenik, arratseko zortzietan Kanbokoa.

Zoin beren tenor eta xehetasun guziekin, kantu eta behar direnak
oro dauzkan liburutto bat izanen dute beilari guziek, billetarekin
batean.

Frantsesez ala eskuaraz kantatuko diren guziak han dire; ba eta
latinez ere Credo eta Ama Birjinaren litaniak. 

Ez gal sakelatik, ez eskutik liburu hura; ez eta bideko karta; ez
moltsa, ez poneta, ez burua.

Ibil xut bidean, ahalaz beti aitzinerat so xuxen, eta ez bazterrerat,
itsusi baita eta gaixto ere ba, ahoa zabaldurik harat-hunat beha egoi-
tea, aitzinekoei jarraiki behar denean, eta gibelekoei bide egin.

Gara inguruetan ez urrun elgarretarik; ez barreia. Jarraik elgarri;
elgar ez gal. Herritarrak herritarrekin ibil; auzoak auzoekin; ezagu-
nak ezagunekin.  Elgar bida eta lagun, eta beharrez bide xuxenean
ezar dakitenek ez dakitenak. Tontoak ernei hurbil egon; erneek ton-
toei begi, trufarik gabe, makur doazinean, edo norat egin ez jakin.

Gogoan har eta atxik orenak; bereziki traina partitzen den orena,
bai haratekoa, bai hunatekoa. 
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Parti aski goiz trainerat, eta bidean ez abusa.
Beren buruari fida ez direnak jarraik bereziki orduan, partitzeko

tenora hurbiltzerakoan, jarraik herritarrei. Orotako segurena, ez gal-
tzeko, herri bakotxekoak zoin beren erretor edo bikarioei jarraikitzea.

Nolazpeit beti, ez lokar nehon, atzar egon eta ibili behar denean.
Gomazue zer boskada izigarria litakeen, eta zer nahasmendua

burdinbideko aitzindarientzat eta azkenean zuentzat, bakotxak bere
orenean xuxen, bere traina, bere lagunekin bere lumeroa ez balu
hartzen.

Hameka mila gizon burdinbide batean harat-hunat erabiltzea
makurrik gabe, elgar poxolatu gabe; egunaz ala gauaz beilarien trai-
nez bertzalde dabiltzanek orok beren tenoreak atxikiz, ez da lan ttipia.

Otoi beraz, ez dugula nehon nehoren hobenez, gibelamendurik, ez
nahigaberik.

Beila egiteaz geroz, egigun ontsa. Utz etxean buru gaixto eta harro
guziak. Lot bideari, gizonki, giristinoki, borondate onekin.

Harat-hunat jendearen ibilarazteaz kargatuak izanen dire apez
batzu, prosesione, kurutzearen bide eta bertze urrats egitekoetan;
obedi heien erranari fite eta bihotz onez. Ordreak hori galdatzen du:
ororentzat hobe da, eta ederrago.

Beila saindu bati doakon bezala ibil, eta mintza eta kanta orotan
beti. Ixiltasuna behar den tokietan, hala nola traina geldituko den
hirietan, egon ixil edo apal mintza harorik gabe.

Zoin zuen apezek emanen dauzkitzuete gaineratiko kontseiluak.
Har hek ongi buruan eta bihotzean.

Jinkoak digula beila on guretzat eta Eskual Herriarentzat. Otoitz
anitz egin dezogun Lurdeko Ama Onari.  Badugu beharra!

Ez dakit non eman —erdi gorderikako xokoño bat nahi nuke
hunentzat, kaskoinen eta bearnesen ixilik—, dagola gure artean; bai-
nan ez nauke ahapeka erran gabe: ez ereman zuekin egun bat eta gau
baten edo bientzat zortzi egunen janari eta edari.

Hein batetarik haratekoa poxolu ere bada. Bihotz-ttipidurarik
luketenentzat, Lurde ez da desterru.

Barnez eta orotaz apur bat arin, beila eta hoitan aiseago dabila
gizona. Eta ororen buruan hau baita beilaren xedea, hobeki egiten da
otoitz, ez dea hala?

Astelehen goizaldera komuniatzeko, ez hauts, ustegabetarik,
barura.
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Lurden
(E 1102, 1908-5-22)
Lehen mintzaldia.

Lurden ginen beraz: eskualdun eta bertze, gure diosesa guzitik
harat joanak, hamabi mila gizon. Ez oro beilarientzat hartu train
bereziz, bainan gehienak ba; train bakotxak zazpi, zortzi ehun gizo-
netaraino zaramatzala.

Gaineratikoak, hamabi train berezietan joanez bertze bizpahiru
mila edo gehiago, beren gain joanak ziren; hetarik asko bezperatik,
beldurrez, gauazko aterberik ez atzeman; edo ez onez, bertzekilan
ibiltzeko. Oro konda, aise, aise hamabi miletaraino, gure diosesatik,
gizonak.

Emazte zenbeit ere ba, ezin egona zutenak, ikuspen eder hori
nolazpeit atzeman beharrez. Bidean gutarik berex ibilirikan ere, han,
haraz geroz, gu bezen aitzina zabiltzan etxekoandere eskualdun
batzu, ikusiz geroz, etzirela poxolu.

Gutaz eta gure herritar, jaun eta andere beren gain zirenez ber-
tzalde, baziren, lau bortz egunentzat jinak hiru, lau mila suisa eta
aleman. Hautarik batzu Alemania barneko urrungoak; bertzeak 
—uste dut sei ehun— hiruetan hogoita hamarreko gerlan edeki zaun-
guten Metz hiri handitik eta hango inguruetarik jinak.

Gizon eta emazte, nahas, etorriak ziren hek, guk baino bide luze-
ago eginik; ederki gostarik burdinbidea bera; zortzi, hamar bat egu-
nentzat beren etxeak, beren lanak eta oro utzirik.

Fedea barna eta azkar duenari deus etzaio sobera, ez nekatzea, ez
diru xahutzea, bere gorputz edo arimako beharrientzat beila saindu
baten egitea zinez gogoan hartuz geroz.

Alta bada han ageri zen, zinezko beilariak zirela suisa eta aleman
beilari hek. Ageri zen hek etzirela harat jostatzeko xedetan etorriak,
hain urrundanik.

Heien begitarte bildua, beren harat-hunat guzietan! Heien ixilta-
suna, ez bakarrik eliza barnean, bainan harpe sainduaren aitzinean
xutik eta belauniko, heien karra otoitzeko! Zenbat arrosario ez dute
han eman elgarrekin; gora, eta bihotzetik ari zirela hanxet erran eta
erran: “Ich gruze Zie, Maria —Heilige Maria”. Erran nahi baita:
Agur, Maria; eta Maria Saindua. Dena bazeramaten bainan hasteko
hitz hoik sarkorkiago, bai apezek eta bai bertzeek.
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Otoitza baizik deus etzutela gogoan ageri zen. Heieri so zagola
bazterretik xoratua, gizon eskualdun batek zion: 

—Karanba! Hoi da otoitzeko sua! Ez baitire akitzen ere! Batek ez
baitu burua itzultzen, ez eta jartzeko alki bat bilatzen. Egiazko giristi-
noak, hoik dire eta ez gu. Gu, eskualdunak deus ez gire hoien aldean.

Norbeitek ihardetsi zion: bazirela zenbeit jarriak. 
—Beha, zoin guti —dio bertzeak—; eta hek ere nor? Emazte

gaixo, ahul, higatu batzu. Eta hek ere otoitzean ari,  ar ahala.
Kantuz ez dire gu bezenbat; edo beharbada ez gu bezen atxikiak

azkarki kantatzeari; kantua gora eta luze, zintzurrak, bularrek eta
buruak, eta hatsak atxik ahala emaite hori gurea baita eskualdunena
omen; ez ororena.

Kantari gutiz gehienak beren bozez apur bat bederen hartuak
dire; bainan uste nuke orotako gehienik hartua  dena dela eskualdun
kantaria. Zer nahuzue? Bakotxak bere zerak mundu huntan, on eta
gaitz. Guretarik bat hori da.

Meza nausiaren emaiten ari ginelarik, ez dakit gauazkoan ala egu-
nazkoan, suisa batzu gain hartarik beheiti buruak luzatuz omen
zagozin, harrituak, eskualdun gizontze haren kantu bizi, ozen gaitza-
ri.

Holetan hek gure kantuari; gu heien otoitzari. Ama Birjina, heien
eta gure ama ona, batzuei bezen ongi agian zerutik, irriz orori.

Ez nauke erran gabe nola egona nizen nihaur gure kantari batzuei
beharriak zabaldurik, hanxet, gelditua  —xoratua erranez ez nezake
aski erran— harritua; zer xaramela zaukaten.

Igande arratsa zen, ala astelehen goizaldea, ez nakike xuxen errai-
teko; ikusiaren eta entzunaren bortxaz azkenean oro nahasten baiti-
re buruan, gau eta egun.

Zerean nintzen, harpearen eskuinetik goiti sigisagaka gaineko eli-
zarat deraman bidexka hari gora joana, hurbil gaineraino. Bet-betan
ikaragarriko boz batzu hasten dire behere hartarik kantuz. Harroka
erdiz erdi urratzeko heinerainokoak ziren, bereziki biga, bertzen arte-
tik aise ageri. Gazte boz arin; ez lodi, ez mehe, bainan azkar eta eder.
Egundaino aditu halakorik. Nere buruarekin irriz nindagon, beharrik
nintzela poxi bat urrun; bertzenaz beharriak esku zabalez tapatu
beharko nintuela, ezin jasanez.

Ez zen orroa ere; kantua zen halakoa, menditar altzeiruzko bular-
dun zenbeitena.
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Bertzenaz ezta erran behar, eskura jinak ditutzu eskualdunak, zer-
beit egin dezaten edo ez dezatela egin erranez geroz. Billetekin ema-
nak ziren liburu gorriño hetan ezarria zen aski garbiki: burdinbidean
kantatzea haizuko zela, salbu geldituko ginen hirietan. Ez dakit oro-
tako berri, bainan ni ibili nizan  trainean segurik marrumaz kantuz
hasten ziren asko, eta nehork ezin ixilaraziak ziren hain xuxen ixilik
egoitea galdatua zen tokietan: Pauen, Orthesen eta ez dakit non.

Beharrik herri bakotxeko buruzagiek ez zuten errana zoin beren
heieri, bazirela Lurden han-hemenka, jende anitz dabilan toki guzie-
tan bezala, uri eta ateri biak betan ez diten izan, espres eginikako
aterbe batzu.”Zoazte harat, behartzen zaretenean” erran baliote
askori, ez dakit zer ikusiko ginuen.

Bakotxa bere asmuari utziz, nork daki ez ote den  gurekin hola-
koetan hobe?

Banakike gizontto bat, haurtasunean aspaldi iragana; garaztarra
itxuraz; oro hemen emaiteko herabe ez banintz, behar zen lekutik jal-
gia ikusi dudala erraiteko on bainindake. Zinta gorri luze bat buru
batetarik dilindan zaukala, lurrari herrestan inguru.

Hain xuxen jaun apezpikua bideari gora heldu,  beheiti zoazinei
eraztuna ezpainetara emanez.

Nindagon, ene gizona ez ote zen ernatuko, bazterxago joanen edo
zerbeit. Krik-krak,  azken itzulia ximixta bezen zalu bere zintari
emanik, eta poneta kendurik urrats bat eta erdiz jaun apezpikuaren
oinetan zen, belaun batez lurrari, bi eskuz eraztunari lot eta pot.

Gutaz nahutena erran, badugu eskualdunek alemanek eta bertzek
ez bezalako bipiltasun bat. Ezta erran behar. Dohain bat, hots.

Xahako hori ez baginu arduraxegi eskuan! Behar dena behar da
orotarik; bainan garbiki, gutartean egonen da, etxetik urrunago eta
gehiago behar dugu. Ez baginu bederen hau aitzinetik aipatu
Eskualdunean!

Beldurtzeko da eskualdunen itzalek iraun dezaten Eskual Herriak
bezenbat.

Gure onak ere baditugu. Ez ginen bertzenaz Lurderako hoin non-
bre handitan; ez eta han ibiliko eta egonen, beti ez bada bederen ofi-
zioetako denboran egon eta ibili giren bezala.

Gauazko mezan bereziki, ba eta meza haren aitzinean, mezaren
emaiteko tokirik ezin eginaraziz ari ginelarik, hein bat ixil zagon jen-
dea! Meza has, hitz  bat gehiago. Zeru lurrak zauzkala, oro izar, oro
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argi. Otoitzik eta kanturik baizik nehon ez ageri. Orduan dire gehienik
omen gutaz hartuak egon aleman, suisa  eta bertze han ziren arrotzak.

Prosesionea eta komuniatzerat orori emaitea…ahal bezala joan
dire. Sobera jende zen, orotarat heltzeko nahi zitaken ordrearekin.

Hunkigarri zen jarraiki ahal direnentzat, goizean goizik, kurutze-
aren bidea.

Egunazko meza nausia iguzkiak soberaxe berotu du.  Apaindu ere
ba hatik ederki. Non ginen, euria jauts ahala izan baginu!

Eskerrak Jinkoari eta Andredena Mariari, eman daukuten aro
ederraz eta onaz. Zer eguna! Zer gau eztia, non-nahi lo egiteko; edo
egin gabe egoiteko zeru-has lur-has, hotzik ez bustirik gabe!

Adixkide bati galdatu diot: 
—Bazieztea multzo bat herritik? 
—Huna hauk eta holako zenbeit. Oro eskualde berekoak; erlisio-

neko banderaren itzalekoak.
—Eta bertzeak? 

—Ez, jauna. Etxean utziak ditugu hek. Ez dute holakoetarat lehia
handirik. 

—Ez ote?
—Ez jauna; gure herrian segurik ez.
Hitz horier datxikola, bi gogoeta eginik nago etxeratekoan eta

geroztik. Huna, ez denez egia.
Daukat,  xuri ala gorri, gudurik gabe osoki alderdi bati dauden

herrietan; boza debruari eta harekilakoei, ala erlisionearen aldekoei
eman eta biharamunean, Lurderat bardin gostuz joan direla herri
batzutako gizon bozemaileak. Gogoa lo, ez uste ez jakin, edo ez sendi
barnean, gaizki eginikako minik.

Gudu puska bat izan den herrietan; are gehiago zinezko guduak
inarrosi dituenetan, arauera dire eiki berexi elgarretarik erlisionearen
aldekoak eta bertzeak. Osto hilak eta biziak nola ditu berexten hai-
zeak? Bardin bozek, giristino egiazkoak eta bertzeak.

Ez da holako zetaberik egungo egunean, eta gero-ta gehiago, iri-
naren eta zahiaren berexteko, bat hunat bertzea harat.

Zenbeit pikor bakar eta herresailun ahur bat edo bertze nahaste-
ka ditazke, bereziki lehen zetabe-aldian. Handik harat ez.  Edo bizi-
ki guti.

Irin xuria, ona, garbia, nausi zen segur atzo Lurden. Zertako da
ez beti hala Eskual Herri guzian?



283

Oro kargudun 
(E 1118, 1908-9-11)

Asko gauza eskas balin baditugu Frantzian, eztugu bederen kar-
gudun eskasik.

Eskasik baginu ere, ttipituz loake urtetik urtera eskasa. Eta orai-
no beti aitzina gero-ta gehiago kargudunen enplegu balitz, balitake
Frantzian kargudungei. Kargudun deitzen ditugu gobernamenduaren
mutil diren guziak; batzu langile, bertzeak alegia langile, anitz alfer,
edo deus guti ari direnak; beren sariaren erdia, ez eta laurdena ere
irabazten ez dutenak.

Lansaria handiago eta lan gutiago. Burua edo bizkarra gehienik
akitzen dituztenek mila liberako bat urtean ez, edo ez hanbat gehia-
go. Egunean bi orenen lana egiten ez dutenek, eta hura ere ahalaz
errexenetik, bospasei mila; hamar, hogoi, berrogoi miletan harat,
egiazko langileen buruzagigoa eta larderia baizik ez duten jaun kar-
gudun handiek. 

Ez da erraiteko baizik, eta orotan zer eta nola diren ari, bat etsen-
plu hartzeko. Langile guziek astean egun bat alfer egoiteko izanen
dutela ezarria da legean. Orobat, lan egunetan ere, hunenbertze oren
baizik ez direla lanean ariko, legean ezarria da. Lege hoik eta hola-
koak ez dire berehala orotan bardin indardun. Hirietarik hasten dire;
gero handik orotarat heda. Huna zertako dioten, ez dezoketela lege
guziei, bereziki langilen eta nausien arteko goiti-beheitiei doazkoten
legei orotan bardin indar berehala eman: zeren ez baitute nor ezar
begirale, zaintzale, larderiatzale.

Jandarme gaizoen eskuetan, edo hobeki erraiteko, bizkarrean ezar
balezate alabainan lege guzien larderia, buru eta zangoak gal litzaz-
kete laster.

Ja ohoinekin, gizon-hiltzalekin, soldadogoako paperen harat-
hunat erabiltzeko lanarekin, badute norat erna eta urrats egin.

Ez dituztea hor serora eta fraide ohiak ere zaintzeko, ez diten
berriz elgarretara bil; ez eta gure gobernamendu onak ebatsi etxeta-
rat ere hurbil? Imitorioetako egunetan ziren ikustekoak, jandarmeak,
ez baitzuten, gau ez egun, eperik nehon, jo hara,  jo huna.

Orduan zen ageri: badutela jandarmeek beren ardurako egitekoe-
kin lanik aski.

Bertzalde behar dire ja beraz eta geroago eta gehiago beharko, lege
berriak egin arau, kargudun berriak lege heien indardun atxikitzeko.
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Halere oraino lege berriak egin balitzate bederen ontsa; eginen
duten ongi poxia baino anitz kalte eta gastu gehiago ekarriko dituz-
tenak ez balitzate legeak egin! Bainan harrigarri da nola ari diren:
bortz sosen ongia gostako zautzu hoiekin bortz libera. Delako lanari
eta langileari doazkon lege berrien zain, “inspecteurs du travail” eza-
rriak baitituzte kargudun berri batzu, Jinkoak daki zonbat diren, eta
zer  gostatzen.

Paga ona duketela, ez duda. Hor sakatuak dituzte beren kideko
alfer tunante, eta berek lanik egin gabe bertzeen lanetan sudurra
gogotikago baizik sartzen ez duten jaun kargudun berri batzu.

Kargu berri bakotxa karga berri bat da guretzat, guk jasan  behar-
ko. Oro gure bizkarrera azkenean. Eta beti emendatuz joaki kargu-
dunak. Orai artinokoen pagak oro lehen baino handiago, bizia kario
dela estakuru emanez; eta lehengoen gainera beti berriak, zernahi
gosta behar zauzkunak. Aise ari dire ba.

Berenetik ari behar balute, emekixago loazke. Bainan bertzerene-
tik, zer axola dute?

Garbiki, harrigarri da zenbatez emendatu diren Frantzian kargu-
dun direlako hoik hogoi bat urte huntan; bereziki azken hamar hau-
tan.

Behin bortzehun miletarik igan ziren seietara; gero zazpi, gero
zortzi eta bederatzitaraino,…han harat doazila, beti emendatuz, beti
aitzina.

Laster miliunerako dire.
Miliun bat kargudun…soldadoez bertzalde, gure bizkarrean bizi,

erdiak alfer, edo lan guti eginez. Oro guk hazi behar; eta hazi nola?
Guriki eta goriki.

Urte on ala urte txar, heien paga osorik aitzina beti kurri.
Eta gero, kargutarik jalgi direnean, erretreta; ehunka, milaka

dirua, lanaren itzala utzi dutenean. Ez lana,…zeren gehienek aspaldi
utzia baitute hura, zango bat bertzearen gainean bizitzeko, gure gos-
tuz.

Kargutan direno beraz paga ederra, ahalik gutiena izertuz, gero
hil arte erretreta. Hil ondoan anitzen alarguntsei, erretreta erdia edo
laurdena.

Bizitzeko bertze deus handirik ez dutenek, nonbeitik behar dute.
Bainan zonbat kargudun ohi, eta zonbat hilen emazte aberastuak, eta
aitzina bardin erretreta dutenak!
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Eta holetan kargudunak emendatuz balin badoazi, noraino emen-
datuko dire eta non geldituko, erretreta ukanen duten kargudun
ohiak eta heien ondokoak?

Nork nola ase hoinbertze aho?
Azkenean oro kargudun jarri eta, nehor ez bada gelditzen hala ez

denik, nago zertarik pagatu ahalko diren.
Orai arte nola irauten ere duen Frantziak, harritzeko da garbiki.

1909

Botoila bat arno 
(E 1144, 1909-3-12)
Lehen mintzaldia.

Urteak ditu: bainan atzokoaz bezain oroit, gogoan dakart geroztik
beti.

Hanxet, Larrosoron, ohoinek oraino ebastekoa zuten semenario
maitearen gain aldeko bideño bati gora nindoalarik (banakike ere
norat), igande iluntze batez, buruz buru egin nuen emazte langile
berrogoi bat urte zituzken batekin. Guti edo aski elaire ginen; bidean
holaxet solas egina behin edo bertze. 

—Agur.
—Bai zuri ere.
—Bezperak luze  zituen eiki egun jaun erretorak?
—Eztakit egungo berri; ahal dugunean bagabiltza; bainan ez gitaz-

ke beti hel. Alferkeria pixka bat ere lotzen zauku batzutan. Udan bero
dela, neguan hotz, oro estakuru gira elizako urrats horri buruz. Halere,
bakan gaude, nor edo nor etxetik, meza-nausi bezperetarat gabe. 

Gure gizonaren aldi zen egun; bainan ez da egia bezalakorik: baz-
kalondoan etzanaldiaren egitera joan, eta gizagaizoa, oheak beretu
daut. Badakizu: harrobi hortan akitzen; lan idorra; igandeak behar
jasan astelegunetako itzal eskasa. Ez da, ez, naski ontsa, bainan
Jainkoak ikusten ahal du.

Bederen elizari kendu orenak etxean deramatzagu, senar, emazte
eta haur, orok elgarrekin.

—Ez hatik beti orok; orainxe zu hemen zirenaz geroz —diot errai-
ten irriz—.
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Irriz ihardesten daut: 
—Zer da hemendik eta horxetarainoko joan-jin hau? Hau egiten

dut hola, tenortsu huntan, bezperetako aldi ez dutan igande arrastiri
guziez, non ez diotan, ezinbertzez, haur bati eginarazten. Ahal badut
haurrak aitarekin etxean utzirik, nahiago dut hau nihaurek egin.

Hainbertzenarekin, esku batez gorderik zeramana zaiapean, iduri
nonbeitik zerbeit ebatsia, bet-betan agertzen daut irri on
batekin…botoila bat arno, diolarik:

—Orizu, gero bardin zaut egia zuri den bezala erranik. Igande
arratsetan senar-emaztek, gure bortz haurrekin, hau husten dugu.  

Ez da, ez, nehon ez dena; bainan herriko arno garbi xorta bat hola
zortzitik behin gure etxean, bazinaki zer besta den! 

Hunen aldera egiten dakot gure gizonari aza-kozina bat ahal
bezen ona. Hartarik orok jan, huntarik hurrupa bedera nik eta hau-
rrek jasta, gaineratikoa berak edan, ez baitzauku sobera; gopor edo
gatelu, behiak emaiten daukun esnea orok parti; guk solas; haurrek
jauzi. 

Arratseko otoitza elgarrekin egin eta, loale arau, bagoazi oherat.
Eta astelehen goizean bat ez da gure etxean burutik minez dagola,
errangura denik. Zer zautzu?

—Zaut, badela hogoitabortz, beren igandea, eta guziz igande
arratsaldea, eta gaua, gaizkiago derematenik. Ez duzu zeren gorde
hola botoila hori. Zu horrekin, hori zurekin, agertzeko on zirezte non-
nahi.

Ai, balute bazterretan aste guzia lanarekin borroka bizi diren
gizon nekatzale guziek beren etxean zu bezalako emazte bat! Bertzela
argi lezakete zenbeitek!

—Ba ote?
—Dakizula.
—Nik eztakit bertzen berri; bainan erranen dautzut egia; gure

gizona ez da behin ere izan bertze bat baino makurragoa; bainan
kalte egiten zion kanpoko edanak; osagarria eta oro galtzen ari
zituen. Ostatua utzirik, huni lotuz geroz, gauetik egunera bezalaka-
turik jarria dut. Agian ez ahal zautala itzuliko, nago.

—Itzul baladi ere, zuk bilduko duzu berriz.
—Ez jakin.
—Zoazi hortik. Engoitik botoilaño hori harantxet berandetsirik

dago norbeit. Jainkoak dizula gau on. 
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—Bai zuri ere.
Bagoazi zoin gure alde. Hura zalu, goait zagozkon senar eta hau-

rretarat. Ni ttuku-ttuku nere bideari hanxet ikusi eta entzunak
gogoan; hau irakurtu-ta zenbeit beharbada, ez bakarrik Larrosoron,
bainan Eskualduna heltzen den herri bakotxean, geldituko diren
bezala.

Baten etsenpluak bertze bati baizik ez balitzo ere begiak idek, eta
hauts bihotza, ez lakiket egungo lana gal.

Sos berria dantzan 
(E 1142, 1909-2-26)
Lehen  mintzaldia. Oso luzea da; zuzenago esanda, bi zati  dira: lehena letra
larriagoz, bigarrena xeheagoz. Sosa zein joankor den du solas egileak, irudi bidez
eta umorez adierazita, “kazetaritza literarioa” delakoaren tankeran. Solas beraz
astebete lehenago idatzi mintzaldia (E 1141 “Sos berria”) irakurleek ez bide
zuten ulertu eta hortaz ondoko honetan, bi partetan, sos berria zer zen azaldu
behar izan zuen. Bereziki irudimentsua da bigarren zatia.

—Ikusi duzea behin ere? 
—Zer? 
—Dantzan ari dela. 
—Nor? 
—Hura. 
—Nor da hura? 
—Sos berria. 
—Zure sos berriarekin! Zer derasaguzu? 
—Banuen beldurra; eta preseski horri nindagon egun zortzi,

hemenxe delako sos berri hortaz mintzo nitzauzuelarik.
Nindagon —garbiki, hemen nizen bezen egia erraiten dautzuet—

igande edo astelegun, zortzi huntan behin, nork edo nork, zinez edo
trufaz, galdatuko zaundala: non sartua nintzen hor eta norat jalgi
uste nuen.

Bainan arimaz egia: etzaut gogoratu ere…ametsetako lukainkari
nindagola! Eztut bada xoko batean buruz buru egin bazinakite nor? 

—?
—Eskualdun koblari bat. Nonbeitik hala beharra.
Ikusi orduko irriz, hasi zaut, kokotsez bere xokoari, niri gibelez

(milesker!); konkortua irri karkaraz: 
—Sos berria! Badoaia ontsa zure sos berria? 
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—Biziki ontsa —nere buruarekin egiten nuela: Hi bi aste huntan
baino hobeki, gaixo ergela—.

Eztulak xahutua dago gero; sorgin begi, eta mintzoa laratza bezen
erkats. Eta halere jende xeheaz irri egin behar!

Egundainoko xirulari, dantzari guziena da.  Xoriburu. Orizue,
etzaundan bere baitarik gogoratuko, bainan bota heldu den bezala:
badakizue zer duten iduri holakoek? Sos berria. Untzi ber-beretik jal-
gitzen direla erran zinezakete. Ez hura, ez hauk, ez dauzke zangoz
lurrari. Beti airean, itzulika. Hots, ele gutiz dena den bezala erraite-
ko, dantzan.

Gaitzi balakio hau ginintazke ontsa! Ez balinba! Koblariek burua
maiz berri dukete, bainan ez bihotza.

Beraz, adixkideak, berari herenegun hemenxe erran diotana,
frantses koblari baten tralala, “si cette histoire vous embête, nous
allons la, la, la recommencer”. Mais pourquoi ça vous embêterait-il,
Manech?

Clémenceau eta infanteria guziaren zurruburrukeriez beti eta beti
zinkurina beretan burua, begiak eta zintzurra nik eta zuek hemen
higatzea bezen laket ahal da, zernahi izanik ere, holako zerbeitez eta
azkenean astoaren buztanaz egitea solas elgarrekin. Ala ez ote?

Zenbeit aldiz gogoan erabilirik nago, gazeteria nola berri litaken,
ez balitz hor politika madarikatu hori. Horrek gauzka, usaindu
horrek beretuak, guhauren eta bertzen kaltetan. Eta bertzerik ezin
egin!

Hori ez balitz! Bardin munta du; hau handia behar dut jalgi,
iduri baino biziki handiagoa: bainan egia; norbeitek egun hautarik
batez kobletan emanik ontsa ikusi nahi nukena: ez balitz hori, ozpi-
na hori, hastioz oro zozoturik bezala gauzkana; garbiki, gazeta-egile
lan okaztagarri hau bera deus ez litake. Zer diot, deus? Loria litake;
pesta.

Balitakea ere hemen gure beharrik? Ez ote litake aski, eta miletan
hobe, koblari zenbeit huna bil, gure ordain (utz nezazue hats han-
diaren hartzera!) eta berak utz; dezagutela kanta eta dantza.

Ai putikoa!
Badut beldurra, ordutik oro dantzari koblari bilaka ez ote ginin-

tazken; ez ote ginuken berehala egundainokoetan berriz haste…poli-
tika, edo zera, nahiz batetara doan, kalapita. Hitz bera ez ote diren
ere hoik biak hor?
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Otoi hemendik, Manex, goazin gure solasera. Egiazki uste nuen
Eskual Herri guzian ezagutua zela sos berriaren izen hori. Urrun
ginen hortarik, boltaño huntan. Zer nahuzue? Batzuekin aharran
hasiz geroz, akabo gizona.

Ez hatik oraiko huntan, on bazaio ene aitzinekoari. Erraitekoak
erranik geldituko gira; labur ez bada, luze.

Zertako ez aitor, nihaur ere irriz nagola, zoin joankor den, zinez, ahu-
rretik bezala, lumaren puntatik ere, sos berri hori. Ezin koka, ezin lot.

Ea goazin ikus; zangotik edo hegaletik atzeman dezakegunez, eta
ez utz gero espakatzerat. Atxiki tinki.

Halere ez nuke gure ihiziaz on egin nahi: halakoa baita berenaz:
aingira erien artean bezen lerrakor. Izaitekotz ere, lo dagolarik behar
litake atzeman lepotik; bainan ezta ordean lokartzen; beti badabila.

Alta oren laurden bat ez ginuken behar, burutik buru, hemen
erraitekoaren erraiteko. Ginaukan aski erranik ere baginuela, ez
balitzauku bertzea  (koblaria) jazarri: “pitsik etzuela konprenitu”.
Etzen bada gaitz!

Hasteko, sos berria zer den eztakienik, nehor guti Eskual
Herrian. Ezta berritan egin sosa, nola erraiten baita: etxe berri, oine-
tako berri. Da hori —eskualdun guziek eta holetan koblariek ez jaki-
nik ere—, eskutik eskura maiz, maiz aldatzen den sosa. Izanik ere
zartain zaharraren gibelaldea bezen beltz eta zahar berenaz bera,
esku beretan luzaz egoite orde, berriz berri dabilanean, deitzen da
berri. Hori nornahik erranen dautzue.

Sehi batek bere urteko soldata hunkitzen duenean ezta hura sos
berri. Langile batek asteka edo egunka altxa dezala bere lan-saria:
hara sos berria.

Behi bat saltzen duzunean —non etziren makiñun— sakelan
etxerat deramazun sos hura ezta deitzen berri. Haren esnea saltzen
baduzu egunka, soska,...maiz eskuratzen duzun hura da berri.
Bazirea, Manex? 

—Aspaldi. 
—Orizu, ordu zen! 
—Eta gero? 
—Hotz ez dena bero. 
—Holetan zu eta sos berria, elgarrekin ez bero? 
—Ez bero, ez hotz. Egundaino ez daut den gutieneko bidegaberik

egin, gezurra behar nuke erran. Nik ba hari bidegabe; edo erran nahi,
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nere buruari, haren zaintzeari berantegi oharturik. Ba, jokoaren
parte, bertze zenbeitek ere. 

Ditaken gauzarik hoberena da, ba eta ezdeusena, bertze asko
bezala, eta gehiago, sos berria.

Ea noren eskuetan den. Ahurra hetsirik atxikitzen dakitenei emo-
zute hartarik den gutiena; zoazi geroxago berrien galdegitera. Ikusiko
duzu zahartua, ontua: eta beti ontuz joaki arno berria, edo berri
izana, sotoan egonez ontzen den bezala.

Ahurraren biltzen eztakienari emozu jasan ahala eta gehiago sos
berri, gaindika...eztuzu zeren urteren, ez urtearen, ez astearen
buruan haren berririk galda, nahiz beti bardin berri  den. Joana da
zalu, eta urrun. 

Airera mintzo niza? Goazin jauts. Zure semea mutil balin baduzu,
urtearen buruan altxa dezala urteko soldata, eztuzu peilik, berehala
xahu dezan, non ez den ergel hutsa, edo zozoa.

Egunkari langile bati emozu, hogoi ala berrogoi soska, diru bera
urtean; bota bertzalde hogotxineko bat. Aiher da, ondoko urteari lo-
tzean, ardit bat eskuan gabe gelditzeko, ez bere eta etxekoen ogia
hartarik egin behar ukanik ere. 

Behinik behin edalea balin bada zure gizona, bego; ezta mutxitu-
ko haren galtza sakeletan, sos berria.

Sos berriak hoi du; beti edo ardura egarri. Eta edanak urtzen;
gatza bezala, bardin bardina; arnoak baino zaluago oraino aguar-
dientak;  edaleari oro dantzan ari zazkola: burua, zangoak, ikusten
dituen eta ez dituen guztiak, eta oroz gainetik basoaren zolan sos
berria; dantza guziaren hastapena. 

Neguan dantzatzea, nonbeit hor, odolaren ernatzeko; bainan ikus-
teko dena da; hemendik harat...etzi zor- (sic) edo noiz? Baionarat
haizeak alde orotarik eremana, primaderako lore berriei aitzinka.
San Leon, otoi zuk barka! prosesionearen bi aldetarik lerro-lerro, so
dagola...bere buruari, sos berria; sarri han harat, urriko nik dakita
zoin igandez “Eskualdun pestak”  direla Miarritzen, Kanbon,
Donibanen eta non ez? Hek oro barne.

Nork eztu ikusi, udan, iguzkiak sos berri gaixoari burua gainbe-
hera erretzen diolarik; laneko jendeak zenbeit oren itzalean egoitea-
ren gutizia behar lukelarik; nork eztu ikusi uda betean, eguerdi iriko
bero saminaren erdiz erdi, aiaio  doala sos berria; karrosa karrosaren
gainean, mukurru beterik oro bide erditara gabe uzkailtzeko heine-
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raino, burutik oinetara saltsa bezala apaindurik; hedoi bat errautse-
tan joaki, joaki! Norat? Ontsa daki!

Errauts hura bera, bertzeak bertze, zer uste duzue dela?. 
—Lur xigor porroskatua? 
—Ez, Manex, ez. 
—Eta zer beraz?.  
—Galdatu ere be- (sic). Sos berria. Zahar beldurrez urtzerat

har...joaki; xehe xehea bidean  ehoz, karrosen eta zaldien azpian. Eho
eta ora, izerdia ur...gatz beharrik ez; altxagarriak eta oro berak bere-
kin; iguzkia su; itzulipurdika doala kantuz eta dantzan?

Bertze batzu bezala izaki ni koblari eta eman nitzozke gibeletik,
edo aitzinetik, edo bietarik ez kalteago, bi koblaño, zahar-berri, sola-
sari doakon bezala: “Dantza, dantza, sos berriño, herritik eta hirirai-
no”.

Batere ez niz ordean koblan. Dohain bat da. Galda zozue bertzea-
ri (bertze koblariari), ez denez hala.

Ororen buruan kobla edo zerbeit on lukela ba. Edo plomu.
Badirela eztakit zer eta zertarik alegiazko-sos  egile batzu debruz

eginak, hor lukete, hor, lan bat pollita eta ona: sos guzia bildurik (bil
baditake, hura denarekin!), urtzea, eta berritzea, zenbeit kintal plo-
murekin nahas, zoko batean, Jinkoa lekuko. 

Lan horrentzat presondegi orde, ontsa irabazia lukete, goberna-
menduarenganik urrezko medaila bat ederra, lepotik dilindan ekar-
tzekoa; eta gu guzienganik —oraino guhaur aberats geldituz— ehun
urtetaraino alfer bizitzekoa,...oilo saldan.

Azkenean, bertzerik ez baditake, bota, erdi erdian edo ezkina
batean itze batez eginik zilo bat, handik aldeanbertze balezta bat;
egon dadin nonbeit!

Jaun koblaria, barkamendurekin, azken hitza zuri; sobera bali-
tzauzu ere, zuzen da.

Egizu irri, egizu nigar: “Zertaratua den zure aspaldikoa!”
Bainan ez eni erran: ez dela hor egia bat, burua bi beharrien arte-

an xuxen (zuk herenegun ez bezala) duenarentzat eguerdiko iguzkia
bezen argi: munduko sos berri ala zahar guziak bezen pizu: egia bat,
urririk hemen emaiten dautzuetana, lehenik zuri, zato, gaixoa; eta
gero orori: zilar eta urre.



292

Nork atxik gu? 
(E 1170, 1909-9-10)

Egun zortzi erran dugu zer ikusgarri gaitzak izan diren, aitzina-
goko astean, Reims hiri inguruko ordoki handietan.

Gizonak hegaldaka ibiltze horri darraikola, hor,  bizpahiru astez,
gazetek erabili dituzten espantuak ezar balitza norbeitek oro korkoi
batera bildurik, batzu bertzen gainean, zer multzoa! Egundaino nehon
izan den lasto metarik handiena zer litake,…nor gira-guzko espantu
heien guzien aldean? Deus guti;  sator-mulo bat baino gutiago.

Zerbeit holako balentria berri, guhaurek ala bertzek egina ikus
edo entzun, iduri zauku berehala, ez dakit zer; ez dena badela. 

Gure buruaz harturik eta hanturik jartzen gira, larruak atxik
ahala. Azpiko ezpainari hortzez ausiki, burua goiti-beheiti, begiak
zabal, besoak elgarri kurutza; kasik ez dakigula gehiago zer erran, ez
nola aski gorets, gizonaren indarra, hedadura, beti eta beti azkartuz,
emendatuz doana.

Lehendanik hunat, oraiko zaharren bizian berean ikusien arabe-
ra, zer eta nolako eskugaina ja harturik! Eta beti aitzina joaki, batek
bertzea, urte laburrik barne, ahantzarazten duela.

Norat ote garamatzate hauiek orok, eta noraino? Noiz eta non ote
dire geldituko? Ala beti aitzina joaki behar dituzte ikusi, gutarik
sarrixago bizi direnek eta heien ondokoek?

Aria huntan alabainan nork atxik gu?
Gu nork atxik? Ba, izanen da gure atxikitzale. Urrunago joan

gabe, askiko dire, luzarat itzul gaizo langilea?
Mekanikazko lana esku-lanari parren jarriz geroz, hura nahiago-

ko du jendeak, errexago delakotz, zaluago, garbiago eta ororen
buruan, merkeago.

A! Merke horri ahalaz oro. Erran nahi baita merke eros, kario sal,
ahal balitz.  Dendariek nahi dituzte botina pollitak;  begikoak, irau-
penekoak, nehon ez bezalakoak, ura bezen merke; atorra, zaia, man-
pulis eta gaineratikoen jostea ontsa pagaraziz orori eta bereziki beren
zapatainari.

Hunek aldiz hogoi soseko…”voyageur” trostariari bere sosak igor,
ustez harekin merkeago jalgi; eta herriko oihal-saltzaleak bere oine-
takoak eginarazten ez badazko, puska mekanikazkoak baino karioa-
go, beltzuri.
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Makur bat baino gehiago badarraikotela mekanika eder,  gero-ta
ederrago doazilako hoieri, ba. Ongi zerbeit ere ba, erran gabe doa:
bertzenaz non ginintazke? Bainan ez da erraiteko baizik: gauza
guziek bezala, hauiek ere beren on-gaitzak badituztela.

Lana lan, eta lanean guti edo anitz ariz lehen baino errexkiago edo
nekezago, gaizkiago edo hobeki bizi —nahiz ja hori bera bi gogoeta-
ren gei baden—, bada hor bertzerik oraino.

Zenbat lanjer, eta nolakoak, oro tresna diren oraiko lantegietan!
Zenbat itsuski min-hartze? Banazkako ala ehunkazko hiltze, leher-
tze, xehakatze ikaragarri zenbat!

Burdinbidetako ala suzko mekanikaz dabiltzan lantegietako bur-
dinaren ala ikatzaren fornitzeko, zenbat langile ez dire bizi eta ihauz-
ka, ilunpeka lurmen handirik gabe, gure hantuduraren hertarazteko,
aeroplan, biplan, monoplan, triplanrataplan, direlako tresna xoraga-
rri-ta xori gorri, xuri-ta beltx, urdin eta hori hoik berak.

Berak askiko dire hoik eta holakoak, urte laburrik barne, ez baka-
rrik gure atxikitzeko, bainan porroskatzeko, errausteko, nehon ez
balin bagauzke.

Behazue bada: hoinbertze mekanika,  lehen ez zirenak; edo lehen-
goak baino azkarrago, zaluago, lan gutiagoz gehiagoren egile: non-
nahi, zernahitako, laborantza barne —nahiz hura egon den berriki
arte holakoetan gibelatuenik—, eskulana, nekezko lana, orotan
errexten ari urtetik urtera, buru-lanak.

Besoz eta bizkarrez, izerdia burrustan zariola gizonari, egiten zen
lana, lan hura bera eta hartaz bi, lau, hamar eta ehun gehiago orai
mekanikaz.

Mekanika bakar batek josteta, langile bat edo biek derabilatela,
edo erdi alfer askotan bazterretik begi datxikotela, egiten ahal oren
batez, bertze orduz hamar gizonek egiteko, egun osoa eskas zuketen
lana. Lan hobea? Ez beti; badire oraino eskulana orori nausi den
asko zer; bainan ezta gutiago egia, bana bertze, tresna hoik askotan
besozko ala eskuzko lanari nausi direla.

Nausi ba, nahuzuen bezenbat, bainan zeren gostuz?
Behinik behin, lana errexten dutela; ba eta ere galtzen ere asko-

tan. Lehengo hamar langileren eskulana oraiko biek egiten dutelarik,
hobeki edo gaizkiago, nolazpeit, zertarik bizi bertze zortziak? Bi heie-
ri so egonez? 

—Bertze zerbeit lan bila. 
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—Errex da erraitea! Eta lanpide guzietan bardin eskulana gala-
razten ari badu tresneriak, zer egin? Zeri lot, no- (sic) pean, urpean,
lohipean lanarekin borroka! Lurra leherturik, su loturik, zenbat ez
dire gelditzen itorik ehunka, lurraren barnean.

Trein hoik on direla, errexki eta zalu norat-nahi ibiltzeko, ez
ditake uka. Bizkitartean, bidez makurturik, zubi bat hautsirik, bi
treinek elgarrekin buruz buru eginik, oldar osoan zoazilarik, zer
oihu marraskak eta zer odol ixurtze, hezur eta haragizko ahi lazga-
rriak!

Itsasoak berak untzi handien erraietan egosirik zenbat langile ez
dauzka? Itorik iresten dituenak, bertzalde.

Beribil hoik haizea bezala non-nahi dabiltzanetarik hunat, badu-
te hogoita bortz jende leherturik. Egun guziez baginaki xuxen, zen-
bat hiltzen den hoitan dabiltzanetarik eta hoiek bide bazterrerat aur-
diki oinezko dohakabetarik, harri ginitazke.

Ez da erraiteko baizik, ez dugula zeren hoitaz eta holakoez sobe-
ra espantu egin. Hoitarik gabe bizi izan da bertze orduz mundua, ori
bezen ontsa, bana bertze, eta hobekixago.

Eta orai, hegaldaka, airez aire abiatu direlakotz, loriatzen, gizon
dirudun, aizinadun batzu…iduri zauku berehala oro xoriak bezen
arin ibil ahalko girela! Goazin emeki.

Zernahi egin, zernahi atzeman, leihorrez, ala  urez, ala airez ibil-
tzeko, ez daukate atzemanik, gizona bera, tresna hoik bezala, azka-
rrago, zailago egiteko sekretua. Ez daukate gizonari berari emanik
duen baino gehiago zehe bat.

Tresna izigarri hoitarik gehiago eta gizonaren beraren ahulezia,
ez-deuskeria ageriago baizik ez.

Hoik eder dire; on ere litazke, ahantz ez bagineza, hoik eta gu
baino goragoko bat badugula gain hartan, ororen nausi. Guk ez hori
onetsiko, giren bezalako zozoek!

Zato aberasturik 
(E 1148, 1909-4-9)
Kazetagileak urruneko misioen kargua izan zuen, apezpikuak emanik.

Egun zortzi Eskualdun huntan aipu izan da urrungo misionez, eta
beren sor-herria bere goxotasunekin hemen utzirik; utzirik adixkide-
ak, ahaideak, beren haurride eta buraso maiteak, hor harat betikotz,
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han nonbeit urrun, salbaien eta salbaiak baino areagokoen artean
bizitzerat edo hiltzerat doazin apez gazte kartsuez.

Eskualdun zenbeit ere badirela heien artean ahal dakizue. Hetarik
bat edo bertze, zuen herritik joaiterakoan ikusirik oroit zireztea? Ni
ba.

Ez bat, ez, bainan oro kasik azken aldikotz hemen gaindi zabilt-
zalarik, hartako doia mintzatu ere ditudala erran dezaket; batzu
aspaldi, bertzeak berritan.

Zenbeiten azken esku-tinkatzea, azken hitzak eta azken behakoa
ez baitzaut iduri ahantziko ditudala bizi naizeno.

Eleak ekartzen duenaz geroz, behar dautzuet erran zeri nitzaion
ohartu behin baino gehiagotan; eta ni bezala bertzerik ere.

Misionest gazte hoik hola doazinean urrungo misionetarat beti-
kotz; edo, geroxago harat joaitekotan, apezgei doazilarik behin, biz-
palau urterentzat, hortako bereziki diren semenarioetarat, ardurenik
Pariserat; adioen egiteko beren herrian iragaiten dituzten egunetan,
aditzekoak omen dire, kasik beti, batzuen eta bertzen ahotik entzu-
ten dituzten ateraldi kakolak. 

Sekulan, erran behar bada, nehorenganik, ele on bat, Jinkoaren
eta arimen amodioari doakonik; hitz bat nehork behin ere, edo bizi-
ki bakan, bihotzaren altxatzekorik. Ez auzoek, ez ahaidek —hurbilen
heiek oraino ba, nahi eta ez hunkituak direlakotz— nehork ez begi
altxatze bat harat goiti, zeruko alderat: “Adio gaixoa, Jinko onak
lagun zitzala eta gida, eta begira beti, berak zeramatzan bide ederre-
an. Urrundanik oroituko gira gure otoitzetan zutaz. Oroit zu ere gure
arimez, orok elgar dohatsu ikus dezagun egun batez!”

Hoik edo holako zerbeit solas on, bihotzetik bihotzera doazila,
bakan entzuten dituzte misionestgei gaixoek, zerbeit holakoren beha-
rra gehienik luketen mementoan.

Herritarren eta etxekoen uzteaz arima ja zaurtua, minberatua, eri-
tua dutelarik, ez baitute deusen beharragorik asko ele tetele molda-
gaitzen aditzea baino! Batzu kontra, bertzeak alde, oro bardin tresna.

Deus egitekorik ez duten batzu, eta ez hanbat axola ere gehiago,
salbaietarat hola doazin misionest kartsuak joan diten ala ez, ixilik
bederen ezin egon, lotsarazteko ele makurrik erran gabe: “Zer nahi
duten hor harat joanik! Hemen hobeki biziko zirela; apezak ontsa
direla hemen; non uste duten izan hobeki!”. Eta holako zenbat  era-
sia!
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Iduri apez egiten dela, bera ontsa izaiteko, eta ez bere arimaren,
eta bertzen arimen salbatzeko; hots, hemen edo han,  Jinkoak nahi
duen toki hartan, ongi apur baten egiteko!

Iduri guziz, misionest Xinarat edo halatsuko tokietarat urrun joai-
teko deia bihotzean dutenak, mundu huntako beren onaren gutiziak
derabiltzala!

Ez ohartzea da gehiago, misionest gaztearen bokazione ederrare-
kin (ez baita, ez baititake mundu huntan ederragorik), haren gogoe-
ta guziekin kolpeka ari direla bizi huntako atseginez,  goxotasunezko
solasak.

Hura gaizoa, bere sakrifizio handia buruan, bere baitan egiten
duela behialako kantu eder, hunkigarriaren arabera, egundaino
nehork baino arrazoin gehiagorekin: “Bazterretik bazterrera, oi,
munduaren zabala! Eztakienak erran lezake ni alegera nizala.
Ezpainetan dut irria eta bi begietan nigarra”. Eta nehork ez,  kuraia-
ren emaiteko hitz on bat, zinez ona.

Joan dea ba, edo itzuli han berean, gibeletik eta bazterretik zen-
bat ateraldi zozo edo kozkor, idor, nehorat xuxen ez baitaude! 

—Hoi da mutikoaren joaitea! 
—Ba, zer nahuzu? Gazte; hemen ez laket (ez naski!); bazter ikus-

gura. Uste, han hobeki izanen dela araiz (ez baitaki nolatsu izanen
den!) 

—Ba orizu, azkenean,  bakotxak bere gostu; bertze batzu badoazi
Ameriketarat; hau Xinarat.

Iduri bardin dela:  diru biltzerat joaitea, arima hamarretarik bede-
ratzietan ahantzirik; eta joaitea bere atsegin hondarren azken mentu-
rak oro hemen utzirik, salbaia izugarri batzuen arimen ondotik,
sekulan, ez han ez hemen goxoki zahartzearen iragaiteko ametsik
gabe!

Urrungo misionestaren eta indianoaren bizia eta xedeak, espe-
rantzak, bardinak baitire!

Akitzen ba gorputza zenbeit aldi menturaz bardintsu, batek ala
bertzeak. Bainan zer da lana, zer dire nekeak, izerdiak, eritasuna
bera, ba eta heriotzearen irriskua, misionestak, bizi deno, iresteko
dituen goihenduren aldean?

Bainan zer mintzo naiz? Hau ja beren baitarik konprenitzen ez
dutenei poxi bat bederen, zer balio du hemen ar nadin kaskoan eta bi
bularren barneko aldean sarrarazi beharrez?
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Bizkitartean ez nauke bada erran gabe: dugularik erlisionea, zoin
guti ditugun ikusten gauzak, bereziki holako gauza lur huntaz eta
hemengo purruskeriez goragoko batzu, zoin guti ikusten ditugun
fedezko begiz!

Garbiki, holakoetan, erlisionerik ez baginu bezala mintzo gira; eta
mintzo girenaren araberako balin badugu barnea, zer giristino gira
gu holakorik?

Jaz edo orai bi urte Xinako alderat zoan misionestño bati erran
zion auzoko emazte tartal batek: 

—Zoazi gustian: etxira xu han gaizki izanen. Fedearen
Propagazioneko edo biltzen den sos hortarik onts pagatia izanen xira.

Erraiten dautzuet: oro sosera beti. Bertzerik deus badela, badita-
kela ere ez iduri. 

Hau aurtengoa: istudiant gazte bat,  hogoi urtetan, aita-amek eta
berak ontsa nigar eginik, joan da Eskual Herritik Pariserat, urrungo
misionestgeien semenariorat.

Auzoei adio erraitera joana eta zer uste duzue diola erran etxeko-
jaun batek, ez batere bertzenaz gizon makurrak?

—Adio, Graxian, izan ontsa beti; eta gero, zenbeit urteren buruan,
jin guri  hunat ehun mila liberakoño bat han bildurik, etxetik elizara
elizatik etxera, goxo-goxoa hemen bizitzeko. Zato aberasturik.

Batek beretzat hein hori ukaitea, paso; apezetan ere badirela hein
hortarik hanbat gorago igaiten ez direnak, paso.

Bainan Jinkoarentzat oro utzirik zernahiren  jasaitera doazinak
ezin utz holako pellokeriarik erran gabe, jostetak barna dituzten egun
saminetan! Azken aldikotz horrela ikusten denari deus hoberik errai-
teko ez duenak zoin idor eta lodi ahal duen arimako azala, nago!

1910

Reboisement 
(E 1219, 1910-8-19)

Frantses hitz horrek erran nahi du…ba, erran nahi du. Nahi nuke
nik ere hau eskuaraz erran; ez baita errex. Emagun ahal bezala:
“reboiser un pays” zera dela, bertze orduz oihantsu edo xaratsu zen
herri batean ohiko xarak eta oihanak erreberritzea.
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Biziki oihan gehiago zen Frantzian bertze orduz, orai den baino.
Ez bakarrik Frantzian, bainan bertze asko herrialdetan, hala nola
hor gure auzo, Espainian.

Eremu gaitzak badire, lehen aberats izanak eta gizen; erdi oihan,
erdi pentze edo lur erabili, mozkin gaitza emaiten baitzuten; egur,
zureria, ogi, arto, belar, mahasti, orotarik nasaiki.

Eta orai, larrutuak, erreak baitagozi, buluzgorri. Errauts eta harri
kizkir idorrik baizik nehon deus ez. Deusek ez nahi jin, lurra pozoin-
datua balitz baino gehiago. Sor arau, eihartzen oro; edo xuhur heldu
biziki. 

Ohiko iturriak eta oro agortuak. 
—Zertako? 
—Zeren oihan guziak emeki emeki moztu dituzten, errotik jalgi,

larrutu; ordainik ez landatu; ez eta ere utzi, asko tokitan, beren bai-
tarik heldu zirenak, handitzerat.

Jin arau oro motz, su egiteko; hesol, pazote, tresna gider, saski,
zare, nik dakita zertako?

Etxeko ez bada kanpoko, ezdeuskeria batentzat saldurik badoazi
orgataraka, burdinbidetako bagontaraka norat-nahi, eta merke,
lehenagoko oihanen hondarrak, eta gerokoen abiadura guziak.
Mementoko irabazi puxkila batentzat gal geroko aberastasuna.

Hau bederen ez da politika naski. Ala ba ote? Frantsesak diona,
“ça dépend”. Gauza bera munduan ditaken hoberena dela erranen
dautzute askok; edo tzarrena dela bardin hura ber-bera; perrek ez
duela balio.

Gobernamendutikako usaina balinbadu, a! zer gauza! Gizon
zuhurrak jendearen onari atxikiak buruzagi hoik, nahi duenak nahi
duena erran; gehiago dena, geroaz ere oroit direnak.

Gauza bera emozute, edo eskain zuk; eskain edo eman dezotela
nornahik, nor ere baita eta hura ez balin bada egungo eguneko gizo-
nekin daukana, esker guti nehork hari.

Hala nola “reboisement” ohiko oihanen berritze hortaz mintza
dadila “Concours agricole” edo zerbeit holako bilkuretan, “profes-
seur  départemental d’agriculture” edo jaun hoitarik bat; aipa dezala
zoin gauza ona eta zoin beharra litaken, ohiko xara eta oihan ederren
berritzea,…berehala hanxe daude oro jaun hari aho zilora beha. 

Harek erran guziak ez eginik, ez eta oro sinetsirik ere, nehork ez
du gaizki mintzo dela erranen.
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Jaun hoiek gauzak zuek eta nik baino hobeki badazkitzatela, egi-
ten dute gutiz gehienek beren baitan.

Edozoin herritako auzapezak, bere kontseiluarekin hitzarturik,
egin dezala bere herrian, gobernamenduko gizonik argituenek
Frantzia guzian egitea galdatzen duten lan hura bera; zonbeit ehun
edo mila arbola landare, han hemenka, oihan zoko alfer, deus bertze
onik eman ez dezaketen batzuetan landaraz ditzala. Non ez den auza-
pez hura egungo eguneko politika tzar dakizuenaren alde, beltzuri
eginen diote askok: behar gabeko lanean ari dela diru xahuarazten
herriari; noizko jinen diren orai landatu arbolak mozkin on baten
herriari emaiteko heinera.

Hobe litakela bertze zernahitan dirua enplegatzea, handituak iku-
siko ez ditugun arbola landatzen baino; oihanak baino presatuago
direla bideak, eta holako erasia.

Erasia gose direnek nahi dutena erran, herri batentzat aberasta-
sun handienetarik dire oihanak.

Bazterra gizen daukate, lurra heze, airea fresko; iturriak eta ur
lasterrak ez dituzte agortzerat uzten.

Jakintsunek aspaldi ezagutua da, euria maizago eta neurri hobe-
an jausten dela oihan inguruetan; oihanez buluziak direnetan ur-ate-
ratzeak, uhaldeak, idorteak gaixtoago direla.

Zerk ere baitu hori ekartzen hola dela diote, deus dakiten guziek.
Duela zenbeit urte, han-hemenka, ur hegietako arbolak oro mo-

tzarazi zituzten gobernamenduko aitzindarixka batzuek, ustez arbo-
la heien erroek zituztela urak jaliarazten, ez utziz ur hantuari, zera-
matzen puskekin aitzina joaiteko, bidea libro.

Laster, urak berak erakutsi deie, eta ez bakarrik aldi bat, arbola
erroak eta abarrak laketago dituela, bere zedarrietan egoiteko lur
buluzgorria baino.

Aberen alha-guneak ahalaz oso atxik, iraurki tokiak ere ba, nahi
eta behar bezen nasai. Hobeki baizik ez dute larrek ote, iratze eta
belar emanen, zonbeit oihan pozi han hemenka utziz goiti doazila.

Arbolak berak ontasun dire, ez egunetik biharko berehala; bainan
beren denborako. Anartean abere eta azindentzat ere itzalpe fresko
zonbeit laket litazke.

Bertze abantail asko bertzalde; izariaren atxikitzea da guzia.
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IGANDEA eta Eskualduna
(E 1226, 1910-10-7)

Egun zortzi mintzo ginelarik Hazparnen izan delako bilkuraz,
ginion han aipatu diren solasetarik bat bazela biziki minbera: igandea.

Izaitez, lehengo eta oraiko igandeak bezen guti elgar iduririk non
zer da?

Lehen, igandekari, botigak hetsirik zauden; oro ezpada, beharre-
nez bertzeak bederen ba. Orai? Merkatua iduri du igande goizak asko
tokitan, oro dauzkala, kanpo eta barne.

Lehen, meza nausi ta bezperetako denboran, ostatu gehientsuak
hutsik zinituen ikusiko. Beharrez han sartzen ziren bakarrek haro
guti zuten, elizako ofizioek zirauteno. Orai asko herritan elizako kan-
tuari nausi da ostatukoa; ez bakarrik aldizka, bainan biak betan
ditutzularik entzuten; ezpaitaukat deus hanbat bihotzestalgarriago-
rik, erlisioneari atxikia denarentzat.

Lehengo meza-nausi bezperak ederrez ikustekoak ziren. Goiz eta
arratsalde gure arbaso gaizoak bazoazin, uda ala negu, euri ala ateri,
elizarat; eta zer bideak zituztelarik!, aro gaixtoetan urrunekoak
ontutsik kalostrazpiraino, beldurrez oinetakoak higa. Orai?

Lehen, elizarat etzoazinak igande arratsaldetan, bazauden etxean,
ba eta etxezain gelditzen ziren zahar-gaztek arrosorio edo zerbeit
otoitz egiten zuten elgarrekin, oroituz igandea etzela bertze egunak
bezala; bertzeak, laneko; igandea, Jainkoaren ohoratzeko.

Lehen, igandekari, etxean etzauzkenak ere ikusiko zinituen bede-
ren herrian egoki. Ez orai bezala, bidez bide, herriz herri, haizeak
errautsa derabilan bezala ibilki firrindan harat hunat. Gorputzaren
eta arimaren galgarri bilakatzen ari zauku gero-ta gehiago igandea;
ez bakarrik han edo hemen, orotan: nahi baduzu, ez orotan bardin,
bainan guti edo aski non ez?

Beti gogoan dugularik hau, bakan aipatzen dugu hemen, zeren
den biziki minbera, eskualde bat baino gehiagotarik.

Behinik behin egungo eguneko gazteari deus kasik eztezokezu
erran, non etzaion gaitzitzen. Zuk ontsa baino hobeki nahiz errana
gaizki hartuko dautzu, iduri begietan duzula.

Ostatuak ere zure onetan ez aipa, arno ona daukatela espantu egi-
teko baizik. Jazarriko zaitzu ostalerak, ez direnez hek ere bizi behar.
Zer ihardets, bere hura baizik deus aditu nahi eztautzutenei?
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Herri batean eliza-pesta edo zerbeit holako dea? Hara non duzun
kantonamendu guzia airean; bi, hiru, lau egunez, igandea barne, oro
harat buruz…eta zangoz.

Bertzalde, badire asko herri eta guziz hiri edo hirixka noiznahi
zernahi estakuru dutenak bazter guzietarik ahal duketen jenderik
gehienaren biltzeko eta bipiltzeko.

Deus ezta naturalagorik, bakotxak ahal duenetik irabaziaren bila-
tzea baino. Herri bateko jendeak eta bereziki hango buruzagiek begi-
tarte on arrotzari egitea; bere baitarik heldu etzazkotenen ohartaraz-
teko, atabal poxi baten joitea, oihu eginez auzoetarat: “Zatozte oro
hunat, gaitzeko pesta dugu holako igandean”. Ez gira hortaz harritzen
baitezpada. Bakotxa bere onaren ondotik dabila mundu huntan;
behar ere ba hein bat, deusi ez nehori kalterik egiten ez dion ber.

Orok bizi behar dutela ikusiz, igande-astelegun, bagauzke beti eta
beti huntaz mintzatu gabe.

Bakearengatik, edo ez nahiz alferretan gerlarik piztu, ixilik egoi-
tera gaude, edo ahal bezen eztiki mintzatzera Eskualdun huntan,
igandea delako solas minbera huntaz. 

Zauri gaixtoenek dute nahi artarik eztiena.
Bainan otoi ez guri galda gehiagokorik. Ez galda otoi, Eskualduna

irakurtzen duzuelako estakuruan, hemen eman ditzagun igandetako
pesta guziez ehun mila espantu: hau izanen dela, hura izanen dela
holako herrian, halako igandean. Zoin zuen tokietako pesten anon-
tzatzeko afixak emazkitzue nahi duzuen lekuetan. Otoi ez hemen
gure bizkarrean. 

—Zertako ez? 
—Huna zertako; lañoki erraiten dugu orori, nehor berezi gabe:

ezpaitugu nahi, gaizki bailakiguke guretzat (barkatuko dautazue hitz
hau) gure ostikoa hemen emaitea guk ere igandeari.

Igandeari ostiko emaitea lakiguke, den bezala erraiten dugu gar-
biki, Eskualduna irakurtzen duten guzien begietarat emaitea edozoin
herritako pestaren aipua, igande egunarekilakoa.

Nahi eta ez, auzo herrietako gazteriari guk erraitea litake:
“Zoazte, gazteak; zoazte josta holako igandean holako herrirat, zuen
etxea, zuen herria, zuen eliza utzirik; ahantzirik igandea noren eta
zertako eguna den”.

Nahi duenak har dezala hori bere gain. Jainkoaren aitzinera
eskuak hutsik agertzea sarri aski izanen da; dugun bederen ostiko
hortaz kondu emaiterik ez.
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1911

Gizon edalea 
(E 1239, 1911-1-6)

Ote da mundu huntan deus hanbat hitsagorik, nola baita, beretzat
eta bertzentzat, gizon edalea? Ez behin edo behin, uste gabetarik, eda-
nak atzemaiten duena, bainan osoki emana, jarria, eroria edanari.

Nahuzuen bezen bakan hartaratzen dena ere, ahal den ikusgarria
da: besoak dilindan, zangoak herrestan, zain guziak hilak, iduri
paralesiak hartua; begia tetele bezen mihia motel; hitz bat ezin erran,
ez urrats bat egin, bertzek bezala.

Bertzeak ez bezalakatzen duelakotz edanak da gizon mozkorra
hein batean irringarri, bitzi.

Bitzi eta irringarri, ez xoilki xutik eztaukelakotz, lurrerat eroria
non-nahi, errautsean ala ixtilean, lohian ihauzka, zikina dariola; ez
dakiela frangotan ez non, ez norekin, zer ari den, zer derasan; zozoa
iduri eta zonbeit aldiz eroa, ero lanjerosenetarik; usain bat, hats bat,
nehor ezin aldean egonezkoa.

Badire mozkor jostakinak, edanago eta izpiritutsuago,…bainan
bazterrekoentzat jostagailu, atzentzat, hetaz eta heien etxekoez axo-
larik ez dutenentzat; ez ahaidentzat eta guziz ahaide hurbilentzat:
haurride, buraso, haur eta emazte.

Hauientzat nigarringarri da gizon edalea; ba eta ere ahalgegarri.
Orotako lehenik bera da urrikaltzeko, izanik ere hobendun, bere

nahiz edale hordi.
Jendetasuna, gizontasuna berekin derabiltza, bera bezen hits,

gizon edaleak, herrestan.
Den osasunik azkarrena, burdinazkoa balu ere, galaraziko dio

luzara edanak. Ba eta luzamen handirik gabe askotan.
Emeki-emeki jana uzten du, edo hartzen duenak eztezoke onik

egin. Sukar ustel batek bezala errerik daduko barnea; geroago-ta
egarriago, eta erreago.

Hertzeak zimur beltz, bularrak galduak edo galkor; odol guzia
pozoindatua. Laneko gemen eta gutizia gero-ta gutiago: nondik duke,
ahalak joanez geroz, deus onetako kalipurik?

Datorkola estropu bat, tresna batek eginikako zauri bat, errefria
bat (askotan gertatzen zaiona gizon edaleari, ostatutik etxerakoan,
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izerdi, euri, haize hotz, bizkar eta zango busti, deusi ohartu gabe
dagola egun eta gau). Edozoin eritasunek atzeman dezala; bertze bati
baino errexkiago lotuko zaio gaitza; eta ez du dohakabeak iharduki
ahalko. Lasto petroleztatua suak bezala deramatza herioak arno eta
aguardient urdekeriaztatu gizonak, zahar ala gazte.

Gehiago dena, bertze eritasunik gabe, ja berenaz bera eritasun bat
duzu hordikeria, lagun beharrik ez duena, den gizonik azkarrenaren
biribilkatzeko.

Lurpean ehortzirik ezarriko du dituen guziekin.
Nik bezala entzun dukezue behin baino gehiagotan aipatzen 

—ikusi?… eztakit, gezurra erran behar nuke— batzu hil direla moz-
korrak zirelarik suari edo argi bati hurbildu-ta garra loturik ahotika-
ko hatsari. Asko aditzen da, hala ez denik.

Bainan orok dakiguna da, izariz goitiko edaria, den edari hobere-
na, are gehiago tzarra, Jainkoak dakiela zertaz egin edo nahastikatu
edaria bera badela bere baitarik aski su eta gar, gizonari hertzeak
errerik barne guziaren galarazteko.

Hiritar langilea horrek dauka xahutua; gazteria, horrek eta lohi-
keriak; ez bakarrik hiritarra ondikotz, bainan bana bertze, hura
gehienik.

Edale guziak ez dire bardin zor-hantu, nehork ezin asezko zahagi.
Biziki gutiago aski dutenak badire mozkortzeko; bi pintaz eta gutia-
goz ere hordi arrail dukezu bat, haren aldekoa lau eta gehiago klika-
turik orai zu eta ni bezen fresko dagola, edo bederen iduri fresko.
Kalte egiten dionaz goitikotik begira bedi bat bedera, edo hanbat
gaixtoago.

Ororen buruan, hein bat bada, den azkarrena behin aurdikiko ez
balinbadu ere, azkenean higatuko baitu edanak. Edale gaitzak, izi-
garriak badire, santa sekulan eroriko ez zaitzunak, ez eta behaztopa-
turik ere. Haga bezen zut beti. Nekezago kraskatzen ditu edanak.
Bego; xutik dagon trunkoa hobeki baizik eztu suntsituko azkenean,
barnez barne, suak.

Ostatuez mintzatu gira hemen azken bizpahirutan. Gizon edalea
maiz ostatuan duzu. Ez beti. Badire ostatuetan zangorik sartu gabe,
arnoa eta arnoa bainoagokoetan bizi direnak igerika. Ez baita hobea
bere zokoan, etxetik jalgi gabe, mozkortzen dena. Dueno, nahiko du
edan eta finituta bila igorri pitzer batekin haur bat auzora edo urru-
nago; den lekura doala.
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Gauza hitsa, lan hitsa, haur bati bere aitak emaitekoa: beretzat
pozoinketa igortzea, etxean behar sosarekin, edo kreitean, etxea bere
lurrekin xahutu arte, ba eta gero ere aitzina, zorra zorrari darraikola.

Erran dugu gizon edaleak laneko zainik ez gogorik ez duela. Alta
ez dire, gure jakinean, edale guziak araberan alfer. Zonbat ezta,
zakurra bezala, arima salbu, lanarekin borroka bizi direnak? Ez
alfer, ez, bainan lanean ari alferretan, alde batetik lanak, bertzetik
edanak higaturik dauzkala, gizagaizoak!

Eta familia, etxea, lurrak, nola nahuzue doazin holako buruzagia-
rekin, gaineratiko xede on, buru on, bihotz on eta ditazken on guziak
balitu ere?

Errekarako dire oro; eta behin haraz geroz, begoite gizon edalea-
ren gain; ez daude behin aterarik!

Erraiten dautzuet, ez dela lurraren gainean gizon edalea baino hi-
tsagorik…non ez den emazte edalea.

Hirietarat 
(E 1256, 1911-5-5)

Berritan egin den recensement deitu jende kondatzeak argitu dioz-
kate begiak itsu ez direnei asko egia gogoetagarriri buruz; oro bate-
tara baitoazi: Frantzia ez doala goiti, ez hedatuz, ez azkartuz, ez
ontuz.

Hala nola, bertzeak bertze, Alemaniarekin bardintzekotan izanik,
uko geldituak bezala gira. Etsaia itsuski emendatuz joaki; gu hein
berean, bana bertze, eta toki anitzetan, bereziki kanpañetan, labora-
ri herrietan gutituz, gutituz urtetik urtera.

Hirietarat doa Frantziako jendea, jende gaztea guziz, geroago eta
gehiago.

Aberatsei laketago zeie hirian, kanpañan baino, bizitzeko errexta-
sun eta gozatzeko atsegin gehiago dutela.

Diren bezalako zoroak! Jou! Behar da burutik edo ez dakit nun-
dik.

Are ixuriago da hirietarat egungo egunean jende xehea, jende
beharra, langilea; lan gehiago dela hirietan, lan errexagoa eta hobea,
izerdi gutiagoz irabazi handiagoak. Eta holako.

Ez dautzute aitortuko xahubideak ere araberan direla, non ez
diren oraino areagoko. Jan-edan, aire, gauazko ala egunazko egoitza,
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osasunarentzat hoberenik, beharrenik diren guziak jende langilea-
rentzat, hirietakoez bertzelako direla kanpañetan, ez duzu zeren igu-
rik, aitor dezazuten. 

Munduko lan guzietan ditaken sanoenari, lur-lanari ez dute den
gutieneko eskerrik oraiko langilek. Mutil bat, epaile bat, mahasti ai-
tzurle bat, ez eta emazte ogi jorrale bat, ez neguko ez udako lan
zuhaur ezin helduzkoetan, behar dena pagatuz ere, laguntzale bat ez
dezakezu etxerat bil.

Iheska, gordeka bezala dabiltza oro, non ez diren ja norapeit joa-
nak herritik ihesi.

Egia ote da milafrangar batek iragan astean erran dautana: haren
herrian, ez eta inguruetan, ja ogiak ez dituztela jorratzen, nehor ezin
ukanez lan horren egiteko?

Ogi eta belar, heldu dena utz handitzerat, nahas-mahas. Hanbat
gaixtoago jabearentzat ala jalentzat, ez bada altxatzen hainbertze ogi,
ez hain garbi, ez hain on.

Ogiaren eta jakiaren goiti-beheitia baizik ez balitz hor oraino!
Baita ordean bertzerik; gorputz eta arima, gaitz bati bertzea darrai-
kola, ororen galgarri ez dea, sor-herriko lurrak, etxea, burasoak,
auzoak, eliza eta oro utzirik, jende kanpañarra trumilka hirietarat
metatzea, elgarren poxolu?

Behinik behin ja marka hitsa; jendea orotan osoki arintzen, ergel-
tzen, eskuetarik joaiten ari delako marka, hoinbertze gaztek, ba eta
zahar bat baino gehiagok ere kanpaña hoin errexki uztea, deusetaz
axolarik gabe joaiteko hiri bazter edo zoko nolanahiko batzuetan
bizitzerat.

Lehenik erlisionea, eta gero harek gutarik bakotxaren baitan
dauzkan on guziak, edo hoberenak, ahulduz doazila, marka.

Ja sortokian ahulduak edo ahultzen hasiak ez balira ere, bego hiria-
ren gain, kanpañar jendea hiriak beretzearekin, hiritartzearekin, hustea
osoki buruan eta bihotzean zituzken on guzietarik. Harenak egin du,
non ez den egungo eguneko hamarretarik bederatziak ez bezalakoa.

Banazka doazinak hirietarat, sehi edo egunkari langile, urrikari
ditugu, non ez diren berak berenaz gain-gainekoak, eta heiek behar
bezalako jendetan sartuak. Baita, denaren erraiteko, onik ere hirie-
tan. Beharrik! Bainan on batentzat zenbat tzar edo ezazol?

Diru pozi bat hirian bildurik eta berak galdurik bertzen galgarri
bilakatu gabe itzul balite kanpañar desertor hiruetarik  biak bederen
sor-etxerat, ezkontzaz edo nolazpeit hiritik kanpañarat?
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Bainan hiritartuz geroz, nor nahi da ordean berriz kanpañartu?
Nehor guti.

Jaidura gaixtoek dauzkate anitz, hirian erroak eginak balituzte
bezala.

Bitxi dena eta egiazko misterioa, erlisionea oso eta garbi daukaten
batzu ere norapeit hiritartzen dire, hirian behin urte zenbeit iraganez
geroz. Urrunago joan gabe, zonbat senton eta mutzurdin zahar 
—hautarik bereziki— adin batean lana utz eta sos puska bat “en
rente viagère” emanik, zango bat bertzearen gainean alfer bizitzekoa
dutenak non-nahi etxeño bat beren gain harturik aise bizitzen ahal,
eta deusetan ez bailituzkete nahi beren azken egunak iragan herritto
trankil, pullit batean. Kanpañan sortuak, nahiago hirian hil.

Ezin jasan kanpañako bizitzea; jendea bakanegi kanpañan, auzo-
ak urrunegi, eliza ez aski hurbil; en(h)ea beldur, hiriko harrabotsa,
hiriko errautsa, hiriko ixtila, hiriko aire usaindua gal balitzate.

Baratzeño bat oro lili eta fruitu onez betea baino nahiago begieta-
rat eta ahorat Halle-ko purruskerietarik. 

Goizean ohetik jaikitzearekin leihoa ideki nahiago argirik, ez aire-
rik gabeko pareta ilun bati, ezen ez ogi landa, mahasti eta gainerati-
ko apaindura Jainkoak besagainka, laborari maiteak, zuen etxe ingu-
ruetan, urte guziez berri, hedatzen dituenei!

Nago zin-zinez, non duten zentzua, kanpañako edergailuak, atse-
gin, aire, ur, deskantsu, ara guziak ahanzteko, zenbeitek ahanzten
dituzten bezala.

Bakotxak bere gostu. Bertze batzuri —hetarik bat ezaguna dut—
iduri zeie hirian daudeno, preso direla.

Beharrak eginarazten ez duenik ez da; bainan garbiki erraiten
dautzuet, bihotza hausten dautala ikusteak hirirat heldu egoitzaz
kanpañar familia oso batzu, diotelarik, egia bada eta ez bada, kan-
pañan ez zitazkela bizi; han ez bezalako errextasunik uste dutela
hirian kausi, zerbeiten egiteko on direno, eta gero ere, ospitale,
Miserikordia eta nik dakita zer eta zenbat laguntza, hirian,…kanpa-
ñan ez denik!

Nonbeit zerbeit izan behar da; bainan ez dago ene buruan sartu-
rik, lanean ar ditaken eta ari nahi den jendea ez ditakela kanpañan
bizi, hirian bezen ontsa, eta hobeki.

Bi ondorio, bat bertzea bezen hitsa, baditu kanpañar soberaren
hiritartzeak.
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Emendatzen dire ba, hiriak, bainan beren kaltetan. Etxe handi
batetako jende guziak, hamar, hamabortz bat, gazte eta zahar, emaz-
kitzu oro barne batean, bertzeak hutsik utz. Barne huts hek funditu-
ko dira, emokadurak eta oro erortzerainokoan.

Beterik mukurru dagon barne bakar hortan elgarri osasuna gala-
raziko dute han tinkiegi, hatsik aski gabe biziko direnek.

Jende gehiago hiri batean, jende arau sortze gutiago; haur mun-
durat heldu direnak ere bularrez eta orotaz ahulago. Bertzelako
zango-beso eta matela fetzorik lukete kanpañan.

Hiriko jendearen kaltetan beraz hein batetarik goiti betetzea,
gainditzea jendez.

Kanpañen kaltetan, hustea, langile eskasez lanak egin gabe gel-
ditzea edo gaizki eginik, mozkina gutitzea.

Hau berek ikusten ez dutenei buruzagiek liokete behar konpre-
niarazi, ororen onetan. Heien eginbidea litake kanpañar langilearen
gehixago laguntzea; ez bederen hirirat berek bilaraztea. Bertze lanik
badute gure gizonek!

Zonbat hil!
(E 1263, 1911-6-23)

Airez aire alde orotarat zoin lehenka, zoin gorago eta urrunago,
eta zaluago dabiltzan gizon gazte buru beroek freskaldi onik hartzen
dute bizpahiru hilabete huntan, ikusten duzuen aro aldakor, euritsu,
haizetsu eroarekin.

Ba itzulipurdi ederrik ere ja eginik badute hor zonbeitek. Aste
huntan berean, bospasei eroriko izigarriak; hiru hil egun berean, bide
beraz, itsuski urrun joaiteko xedetan zirenak. Hetarik bat soldado
aitzindaria; bertze biak zibilak. Kuraia gaitzeko gizonak, hiruak ere;
beren herriari asko gisetara laguntza handiak egin ahalko zituzten
gizonak, hara lurrean zabal-zabala, bizkarrezurra hautsirik edo
burua arraildurik…hilak.

Iragan astean bertze bat erori zen oihan baten erdian, jenderik bizi
ez den toki galdu batean.

Ez balitz handik aski hurbil zoana gertatu gizon bat, tresna zeru-
tik lurrerat erortzen ikusi ere gabe, harrabots bat aditu zuena, eta
gero intzira batzu; kolpatu norbeit han sasipe batean bazela iduritu-
rik hurbildu; harriturik tresna eta gizon-xoria puskatuak elgarren
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gainean ikustearekin, ihesi joan behin; gero, urrikaldurik, laguntza-
keta.

Dena den, zortzi oren luze hanxe lurrean, azkenekotz aldixartua,
egon da gizon-xori dohakabea, nehor ez hurbiltzenez, altxatzeko.

Zango, beso, buru, bizkar, oro kolpe eta zauri, eta hezur hautsi.
Halere naski jalgiko dela, hilabete pare bat gorabehera, diote

omen; ez dela haatik naski berriz airerat igaiteko aski on izanen.
Hoik eta holako zonbat! Lauetan hogoietarat hurbiltzen ari dire

hor gaindi beren hezurrak utzi dituzten gizonak.
Arau huntaz, ja hartua duten oldarrak irauten duelarik, bi hilabe-

te gabe izanen dire hor ehun hil.
Itsuski kolpaturik beren bizi guzikotz enbalier geldituak ja, eta

oraino geldituko direnak bertzalde. Nork daki zonbat?
Gogoetatzen hasiak dire garbiki odol hotzean gauzak pizatzen

dituztenak; ez ote den balentria berri hori zorokeria bat, ondorio eder
eta on baino anitzez kalte gehiago ekarriko duena.

Kuraia handia dutela hor dabiltzanek, ba, mekanika hegaldun
hoien asmatzaleak, egileak, gero-ta azkarrago, zaluago, eskukoago,
egunetik egunera ontzaleak, hobetzaleak ez direla ttonttoak, ba.

Orai artinoko bertze guzien gainera, zerbeit dutela atzemana hor;
denbora gutiz, hots, kasik bizpahiru urtez hunaratua, ba, ba, nahu-
zuen bezenbat; bainan hilak hil, hiltzekoak hiltzeko, aste guziez bi,
hiru, lau eroriko izigarri behar baditugu ikusi —airean ibiltze hori
hedatuago eta estropu gehiago—, non gira, eta norat goazi?

Deputatuen bilkuran ja gizon zuhur zonbeit hasiak dire galdeka:
bertzeak bertze, bederen gerlako ministroak ez ditzala utz soldado
aitzindariak hor beren  biziaren irriskatzera; dituen gizonen eta guziz
gerlatiar onen beharra baduela Frantziak; hoberenak direla hor hil-
tzen, eta kuraiatsuenak, antzetsuenak; airean hola doazinek lurrean
ere zerbeit egin dezaketela gu guzien onetan.

Den bezala erran, ja nekez dute soldado aitzindariek hola ibiltze-
ko baia gerlako ministroarenganik ardiesten; biziki trebe ez direnak
ez dituzte uzten igaiterat.

Trebeak ere bardin erortzen ordean, eta hiltzen, ditazken ahule-
nak bezen ongi.

Haizeak uzkailirik edo zerbeit barnean makurturik, edo hautsirik
tresnari, pirrikitan beheiti abiatuz geroz, gizona, gizonik azkarrena
eta abilena uli bat bezen ezdeus.
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Eroriz geroz, goraxkodanik, hamarretarik bederatziak hil behar
lurreratzean, edo lehenago.

Hiltzeko irriskuak ttipituz joanen direla eta bakanduz, diote. Ba,
bainan anartean, zonbat ez da hilen?

Bada hor zeren gogoeta, izi eta lotsa ere.
Soldado aitzindariak bezen ongi, bertze hor dabiltzanak ere jen-

deak dire. Oihuka, espantuka, bibaka berotzen dituzte eta hantzen,
berek beren buruak irriskatu nahi ez lituzketen batzuek. 

Aro gaixtoz edo berak ez ontsaz, edo tresna uko dagokotelakotz,
uzkur direneri ziztuka, fueraka, harri ukaldika ere hasi zaizkote toki-
tan ikusleak. 

“Eror bedite nahi badute eta hil; bainan guk ikusteko tokia paga-
tua dugu; fuera hitzeman atsegina emaiten ez daukutenak!”. 

Zinez egia errazue: airean ibiltzea eder den bezen itsusi ez dea, eta
itsusiago ere, gizonaren biziaz hoin axola guti erakustea? 

Ez gira itsura mintzo. Parisetik Madrilerat airez aire abiatzekoak
ziren hogoietarik, iragan egunean, lauek baizik ezin hartu zuten oldarra.
Hiru heldu ziren —eta ez errexki— Donostiaraino. Bat bakarrik Ma-
drileraino: Vedrines deitu 22 urteko gizon gazte, dena kuraia den bat. 

Védrines, hura eta bera, gutik egin du hanxe Angulemen ez bai-
tzuen populuak harrika hil. 

—Zertako?
—Zeren abiatzean tresnari ezin eginarazi baitzion plazaren itzulia. 
Soldadoak han izan ez balire, kalitzen zuten diren bezalako

bihotzgabeek.
Kasik erran ditake: mekanika hoik guziak gorago eta jendetasuna

beherago.
Geroaren berri dakiena ixilik dago; bainan ez litake estonatzeko,

hilak hilen gainera hor ikustearekin, eta sarri oraino itsusiagorik ere,
bara bat eman balezote legeko gizonek airez ibiltze horri, bederen
irriskuen eztitzeko zerbeit atzeman arte.

Hiltze sobera da hor biziki.

Hirugarrena 
(E 1286, 1911-12-1)
Langileen erretretazko lehen mintzaldi honek egilearen irizpide nagusiak ageri
ditu. Soka luzeko gaia da, Hiriart-Urrutiri 1911 eta 1912an hogeitik gora arti-
kulu –lehen mintzaldi eta bestelako iritzi artikulu— idatzarazi zizkiona. Lehen
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mintzaldi hau “Hiru molde” artikulutik abiatzen da (E 1284); hots,  langileen
erretreten hiru molde omen. Artikulu horretan berean lehen moldea aztertzen da;
gero “Bigarrena” izenburukoan bigarren moldea (E 1285). Gure hau hortaz hiru-
garren moldeaz ari da. Langileen erretretazko gaiaz ik. daiteke ere I. Caminoren
antologiako “Zaharren erretretak” (1912-7-5), 34-36. or.

Eta azkena, langile zaharrentzat orai arte zonbeit erresumetan
egin erretreta molde berezietarik.

Lehena: langileak berak, ez eta nausiak, deusen emaiterik gabe,
gobernamenduaren gain, erran nahi zergetako diruntziaren gain
karga guzia; hala nola Angleterran 70 urtetarik goiti baitiote gober-
namenduak, orduko hilak ez diren bakarreri, emaiten urtean 325
libera.

Berant eta guti; bainan gabea baino hobe, gozatzaleari ardit bat
gosta gabe…salbu zerga gehixago jasanez, bera ohartu ez delarik.

Bigarrena: asurantza guzietan bezala emaitza guzia, guti edo
anitz, ahal arau eta nahi arau, langilearen beraren gain. Hanbat gaix-
toago hel ez baditake, edo uko balin badago, ahala lukelarik.

Haizu sartzea; haizu kanpo egoitea. Holetan Italiako legea, hau
hola. Ondorio mehe dakarren legea omen, ehun langiletarik hiru
baino gehiago baliatzen ez direnaz geroz, ezin helduz, edo ezazolke-
riaz.

Hunek duen ona, libertatea oso gelditzen baita; bakotxa bere
buruaren jabe, nahi ez duena edo ez dezakena bortxan ezarri gabe.

Hirugarrena: langileak eta nausiak erdizka edo arauka hunen-
bertzeko bat eman, eta bi emaitza horien gainera gobernamenduak
ere ba laguntza poxi bat.

Ja erran duguna, deus ez zauku zuzenagorik; laguntza doakola
berak ere poxi bat bere burua laguntzen duenari, eta ez berak ahal
duen indarra beretzat egin gabe, osoki bertzen bizkarrera etzanik
dagonari.

Laguntza ba, bainan ez karga guzia bertzen gain.
Arren, nork da zuzenago lagun dezan langilea, ezen ez nausiak?

Langilearen lanetik —beretik ere ba, bainan ba ere langilearenetik—
da bizi nausia. 

Ba eta langilea nausiak emaiten dion lanetik eta irabazitik; elgar
lagun ez balezate, non litazke bata ala bertzea?

Eta bietarik bana bertze, langilea baita beharrenik, ahulenik
zahartzeari buruz, nausiak bere emaitzaren gainera zerbeit hel dezon,
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zuzen da. Zonbat? Langileak berak bezenbat, ala gutixago, ala gehi-
xago? Nausiak erraiten ahal luke beretzat emaiten duenak, beraz
hemen langileak duela gehienik eman behar; bertzentzat emaileak,
araberan gutiago.

Bakotxak bere burua lehen baitu alabainan.
Langileak erranen dautzu: haren lanetik hari berari baino irabazi

gehiago doakola nausiari; bertzalde ahal ere gehiago duela  nausiak,
behar denaren emaiteko. Noiz nola, bainan beti horra zer dioten.

Bakotxa bere eskualde mintzo beti. “Goazin erditik” diote azke-
nean erran legea egin dutenek,…holetan langilen gogorako ez den
bezala; lauetarik hiruak baino gehiago uko daudenaz geroz; nausiak
baino ukoago langileak; bizkitartean langilek erretreta hor luketela-
rik sarri gozatzeko, eta nausiek deusen esperantzarik ez, emaiteare-
na baizik, dirauteno.

Zoinek hor zonbat eman, ez eman? Ez daude behin ororen gogoa
atzemanik. 

Alemanian badire langilentzat hiru lege berex: eriendako bat;
bertze bat min-hartuendako, biek hogoita hamarna urte dutela.
Hirugarren lege bat langile zahar ezindu, higatuentzat, hogoita biz-
pahiru urte dituela.

Nausi, langile, gobernamendu: bakotxak hunenbertzeko bat eman
behar, langileari lanak emaiten dion irabaziaren arabera.

Zaharrek erretreta 70 urtetarik goiti, 138 liberetarik 288 ar-
te. Adin hortara gabe, goizago higatu, ezinduek 145 liberetarik 562
arte.

Kezak langile higatu ezinduari mediku baten artak emanaraziz,
berriz laneko heineratzen ahal badu, langileak utzi behar bere burua
medikuaren eskuko; oneratzen delarik erretreta ken, berriz ahuldu,
ezindu arte.

Langilen osasuna, bana bertze, ontzeko, xikana ona.
Gaitzeko diruketa bil lezake hor Alemaniako gobernamenduak,

oro berak eskuratuz; bainan beharrik uzten ditu haizu beren buruen
jabe diren lagungo handi batzu, asko behar-ordutan lanari eta langi-
leari, erretretaz kanpo ere, indar handia eman dezoketenak.

Legerik zuhurrenak, iduriz, orai artinokoetan, ba eta zaharrenak
ere, nahiz oraino berri, langilen onetan eginak, Alemanian dire.

Sozialistak direlakoen amets eroek eta langileari ogi baino gasna
gehiago hitzemailen aho-berokeriek nahasten ez balituzte oro, eta
batzu bertzen etsai bilakarazten, ederki loazke.
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Diren bezala ere, haroa dute sozialist nahasle hoiek handiena.
Langile alemanek beren izena eta elekzionetan boza emanik ere
sozialisteri, badaude lanaren gainean, greba eta zurruburrukeria hoi-
tarat guti lerratuz eta bakan.

Erran nahi baita ez direla bertze batzu bezen enganakor.
Frantziako legeak ere balukela eskualde onik, ginion egun hoita-

rik batez: gure hitzean gaude; zer balio du ordean on baino gaitz
gehiago balin badu? Arren, baduela diote langile anitzek, ez bakarrik
gorago errana, lauetarik hiruek, bainan ba ehunetarik lauetan hogoi-
ta hamabortzek ere.

Ez guk hemen, ez, bakarrik, bainan orotan kasik orok.
Gaineratikoez zer eginen bada eta ez bada, daukagu hobe litake-

la luzenaz 60 urtetako bederen emaitea erretreta; eta uztea libro, nahi
duena sar, nahi ez duena ez; zuhurrago litakela; nehork ez bailuke
orduan deus erraitekorik, bakotxari hautua utziz.

1912

Ahultzen ari 
(E 1313, 1912-7-6)

Ahultzen ari omen gira biziki. 
—Baia ba? Eta nor? Gu naski, xuriak? 
—Ba eta gorriak ere gu bezenbat, edo gehiago.
Frantziako jende guzia da, diotenaz, ahultzen ari. Jendea gutitzen

behinik behin, urtetik urtera; ez orotan bardin, beharrik! Ba ordean,
bana bertze; Frantzia guzia hartuz, geroago eta sortze gutiago; toki
on bakar batzutan oraino Jainkoari esker, familia eder anitz delarik,
ahalgegarri baita bertze anitzetan eta lotsagarri, eta kasik etsigarri
Frantziaren geroaz, ikustea zertaratuak diren ohiko haur lerro, bura-
soen ohore zirenak.

Eta hau ez bakarrik hirietan, bainan orobat edo are hitsago zen-
beit kanpañetan; ez hemendik urrun, baitire herri, kantonamendu,
ba eta departamendu osoak, lur lan ala edozoin lanetarik irabazi ona
bilduz aisian bizi, eta bizkitartean etxe guti, familia guti bi haurrez
goiti dutenik.

Gehiago dena, bateko anitz; ba eta frango batere gaberik.
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Nondik datorken hori, ez da zeren galda. Segur, hasteko, ez dela
heldu toki hetan erlisionearen emendatzetik.

Estakuru eman nahi lukete zonbeitek, heldu dela, ezin bizitzerat
helduarekin, ezkontza gutiago egitetik. Baditake hori baden. Ba orde-
an bertzerik ere.

Gazteria edanari emaitetik eta gorputza goiz higatzen duten ero-
kerietarik ez ote den heldu hein bat? Emazue; bainan bada hor, ondi-
kotz, oraino bertzerik, gaixtoagorik, gogoetagarriagorik.

Ez ditazke oro erran.
Gure auzoak alde orotan, eta bereziki gure etsaiak, hala nola ale-

manak handizki emendatuz doazilarik eta azkartuz, gutaz doblea
hurbil izaiterainokoan, gu beti beheiti; gu geroago gutiago, ahulago,
ezdeusago.

Eskuetarik bagoazila erranen dautzuete gauza huntaz argituak
direlarik, axola izpi bat duten guziek, izan diten garaitikoaz gorri ala
xuri; ezin ukatua, ezin gordea baita gure ahulezia.

Sortze guti…Sortzen direnak bederen bizi balite, handi eta azkar
balite!

Zenbat haur txar, herresta, herbail ez da heldu gutartean mundu-
rat, jin orduko joanak, ahulegiz!

Errekontruz hil dakikezu den sanoena eta azkarrena; haurra, den
hoberenetik ere, gauza guti da behin eta behin. Baita ordean halere,
batetik bertzera, diferentzia handia.

Batzu jalgitzen baitire artarekin, ba eta arta gutixkorekin ere;
bertzeak ez, nahi eta ahal diren laguntza eta maina guziak emanik
ere.

Badoazi eskuetarik; herioak deramatza sor arau, edo handitzen
doi-doia has arau, ulitxak bezala. Ez dute den gutieneko gemenik.

Hilak hil, bizi gelditzen direnak ere zer gazteriaren gei?! Bi xiri
eiharturen gainean sahets-hexur buluzi, mehe, sorbalda sartu, bular
eztulkari, lepo ximur, matela huts, kopeta hits, begi eri, erori,…bizi-
rik hilak iduri.

Hogoi urtetarat ezin helduz, lanak.
Ordu arte hil hurran, ahal bezala beiratu argia, den haize gaixtorik

ttipienak hiltzen ez badu, deus onik ezin atera. Ja zahartuak; ez solda-
do, ez langile, ez eta ezkongei.  Beren eta bertzen karga, dirauteno.

Errekontruzko eriak badire, baditazke familiarik hoberenetan;
baditazke guziz eta badire nehoren hobenik gabe segurki eri direnak,



314

ororen urrikalgarri, ba eta ere asko aldiz etsenplu eder, zeren dioten
Jainkoak igorri kurutzeari begitarte on egiten, irri ezti batekin.

Bainan bertze zenbat ez dire beren faltaz sekulako eri; beren ez
bada, burasoen edo aitzinagokoen faltaz?

Hordikeria, lohikeria nausitzerat utziz, zainak eta odola bera gala-
razterainokoan, zenbat ez doazi bi zangoak aitzinean hilerrietarat?

Edo berek apur bat ihardokitzen badute ere, bertze zenbat ez dute
hor harat igortzen kotsaturik, pozoindaturik beren hatsaz edo bertze-
la? Beren haur edo haurridetarik haste; hazi galdutik ez baitezakezu
fruitu onik igurik; ez eta ere ona txarrari hurbil saskian ez neholere
atxik, txarrak ona kotsatu gabe, onak txarra ontuko duen baino segu-
rago.

Lantegietan beretan ez dautzute nahi nausi zuhurrek eritasun ko-
tsudun bat duen langilerik…lagunengatik. Hanbat gaixtoago ber-
tzentzat lanjer litakenarentzat.

Arima salbu, aberetegi batean buru bat nork nahi luke atxiki,
aldekoen kotsatzale? Are zuzenago da jendeak ahalaz kotsutik begi-
ratzea.

Gaitza behin sartuz geroz etxean, egiten da ahal dena, sendoen
osasuna eta eriari doakon urrikalmendua, oro atxikiz hein batean.

Burasoetarik haurretarako gaitz hits batzu baino hitsagorik deus
guti, deus balin bada ere; eta bizkitartean nehork uste bezen komun,
eta ondorioak urrun darraizkona da hau.

Jendea luzara gehienik ahultzen duten gaitzetarik, odoleko gaitza;
behin azkarki lotuz geroz, ezin kenduzkoa.

Hoik oro ez diren aski, huna bertzerik oraino, jendearen ahularaz-
le: jan-edan erosizkoetan zernahi pozoinkeria sakatzen baitautzute.

Gure haur denboran sinetsarazten zaunguten zaharragoek, espa-
ñol nafar arnoan gatu eta zakur hilki ustel zernahi atxikitzen zutela
brentsan, goriago, gozoago, lodiago izan zadin arnoa. Pu zikin! Hori
ez bide da egundaino egia izan. Jostatzeko norbeitek gezurra erran,
eta anitzek sinetsi.

Bainan hortara gabe, zonbat zurruburrukeria ez daukute iretsa-
razten? Irinetik haste, kolore zuri duketen errauts zernahi nahasiz ogi
irin ala arto irin egiazkoekin; arno, aguardient, edari mota guzieta-
raino, zintzurra eta hertzeak erretzen dituzten urdekeria guziak on
doazila…

Edari eta janari mota guziak, behinik behin hirietan, haragia
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barne, osasunarentzat kaltekor noiznahi; merkeago eta tzarrago;
jende beharra, lanak eta miseriak higaturik daukateno, huntan ere,
orotan bezala, gehienik atzemana; jaten eta edaten duen izpia ezin
ukan garbi.

Ba, on bazaiote eta ez bazaiote, aberatsek ere badute hemen uste
baino maizago, beren zimikoa. Nork daki, egungo egunean, zer dera-
man ahorat, hazkurri ala pozoin?

Baitezpada pozoin ez izanik ere, janari on ez dena beti, nahi eta
ez, eiheraren kaltetan da. Mintzo nautzue gure gorputzeko eihe-
raz…heraz. Harentzat on denetik emaiten ez bazaio, higatzen da. 

Zoazte gero estonatzera, zerk ote deraman jendea itsuski ahulduz,
guziz hirietan, oro erosiz bizi direnetan. Kanpañarrak bederen etxe-
ko gauzetarik duenean jaten eta edaten, badaki zer igortzen duen
zintzurrari behera.

Hiritarrak sekulan kasik. Eta halere jendea kanpañatik hirirat
joaki burrustan.

Emazue bertzalde, ororen gainera, nehon ez daukela egungo jen-
dea; beti kurri, beti lasterka, leihorrez, urez, airez; on baino kalte
gehiago diotelarik segur egiten oraiko ara berri, espantuka, nor-gira-
guka  derabiltzatenek.

Ahultzen ari dela jendea…ahulduko ere, hola goazino.

1913

Igandea 
(E 1349, 1913-2-14)

Igandearenak egin ote du?
Anitz tokitan ba. Eta egin gero zinez! Jainkoaren eguna, elizako

ofizioen eguna delako itxuraren itzalik ere ez baitu gehiago asko herri
eta hiritan.

Hemen gaindika hirietan bereziki; eta hor harat, Frantzia barne
hortan, herrixkarik ttipienetan, zenbatetaraino den, urtetik urtera,
eskuetarik joaki, jadanik joana ez balin bada ere, igande saindua,
Jainko ona ohoratzearekin arimez oroitzeko eguna!

Debruak ereman du —otoi barka—. Noiz nahuzue hizkuntza itsu-
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si hori hobeki enplegatu, hor baino?
Deus ez da kasik nehon gelditzen, ez goiz, ez arratsalde,

Jainkoarenik, igandean.
Oro josteta, oro promena, oro airean, oro noiz-nahi, ahal duketen

estakuru guziez, herriz kanpo; dela nonbeiko pesta (eliza pesta, tru-
faz bezala oraino diotena), dela ihauteria.

Ihauteria! Hartan geldi balite, eta bederen Garizuman sartuz
geroz, Haustei egunetik goiti, balute nonbeit bara bat ordu artinoko
firrindola eta burbutzika nehor nehon ezin egonezkoek!

Bainan ez; jo aitzina beti; dantza eta jauzi eta erokeria. Arratsean
sakela hutsik geldituko balinbada ere —zer diot?— auzoetan eta
ostatuan zorra zorraren gainera egin eta utzirikan ere, axolarik, ez
ahalgerik gabe, josta, josta beti, zangoek xutik atxiki nahi dituzteno,
edozoin igande egunez; gero-ta gehiago eta erokiago.

Hasi ziren behin “la-Mi-Carême” delakoaren egiten, Garizuma
erditsutan igande bat pesta, ihauteria ez osoki ahanzteko araiz. Orai
ez duzue hiri hautako gazteriari behatu eta kasik ageri noiz den ihau-
teria, ez eta noiz garizuma.

Baionako kazetetan —hitz larri ederrez segurki eta halere— ikus-
tekoa zen: holako tokian iragan larunbatetik iganderako gau osoa,
gazteria guziak nahikundea erakutsirik, bala izanen zela. Ez nola-
nahiko bala ez gero, bainan bal maskatua.

Han zirenetarik batek, bakar batek, argi urratzera, etxeratekoan,
ez eta berantago, mezarik entzun  duela uste baduzue? Ahal zuten
bertzerik gogoan!

Beti hola da, edo noiz-nahi. Gazte dohakabeak, aldi bakotx, zituz-
keten sos bakarrak hanxe utzirik, zor gibelatuak dagozila gibelatu;
oinetakoak, soinekoak, oro zapilkaturik; errauspe ala lohipe, izerdi,
haize hotz, bizkar eta bular, sekulakoa bil orobat erdiek.

Osasuna galtzen ez dutenek ardit bat sekulan ezin aldara, sarrixa-
go ezkontzeko, edo eskuin edo ezker norapeit berenaz egiteko.

Zortzi edo hamabortz egun eritasun heldu bazeie, ospitalerat
beharko? Zer derasat beharko? Erraiten berek lañoki, burua gorarik:
eritzen badire, hor dela ospitalea.

Batzuri ez baita errex onetsaraztea, ez dela desohore bat ospitale-
rat joaitea, hitz dautzuet oraiko hiritar gazteri ez zaiotela desohore.
Ontsa kexu dire!

Emozute josteta. Ez baditake astelegunetan, doazila igandeak;
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uda ala negu; ateri denean kanpoetan; bertzenaz oraiko hiri inguru
ostatu anitzek hortako berex dauzkaten aterbe batzuetan.

Gaizo mutikoak! Nahiz ez diren berak beren jitez hanbatekoak,
eta ez luketen baitezpada urrikalmendu handirik merezi, halere zer-
beit onen gei zitazkenak urrikari ditugu, nola dauzkaten larruturik,
iretsirik, gorputzaren eta arimaren galgarri, ostaler eta neska odol-
edale batzuek!

Ezen, dakizuena, bilkura tzarretarat, astelegunkari, ala igandeka-
ri, etxea eta eliza utzirik, neskatokoak dire, ez mutikoak, errabiatue-
nik.

Erran gabe doa, ez direla neskatokoak ere, horrela ibiliz, ontzen,
ez aberasten; soinekotan eta gormandizan deramatzate mutiko gaizo-
en sakelako sosak.

Denik ere ordean berenetik baino gehiago sos deramate mutikoe-
netik, hauien gain baitoazi beti… ”les consommations” eta bertze
asko xahubide.

Garbiki, ez nauke irriz usteldu gabe, zernahi badirela eta badaki-
tela bertzenaz iduri luketen jaun batzuek erraiten dautatenean:
“Begoite gazteak elgarrekin, ezagutzen egiterat, geroxagoko”.

Ba, ederki, ezagutzak! Santa sekulan atorren eta mihisen saria
ezin bilduzko heinera elgar tturrindurik atxikiz anartean!

Utz, utz etxea; utz eliza igandetan; itzul bizkarraz Jainkoaren
egun sainduko eginbideari. Behin bezperak, gero meza, utz aitaso-
amasoentzat heien etsenplu ederrari jarraikitze orde: ageriko dire
ondorioak.

Ja ez direa toki gehientsuetan apur bat ageri? Egin ahala lan eta
irabazpide behin ere baino delarik, hainbertze jende baita, ezin hel-
duz, herrestan bizi, zerk egiten du hori, baizik ere, parte on bat, aste-
ko irabazien igandetan igortzeak, pestaz pesta?

Hori eta holako asko, begiz ikustekoak. Bertze zer eta zenbat
ondorio gaixto ageri ez denik?

Jainkoaren madarizionea ez da beti ortzi eta ximixtetan jausten.
Gaizkiari darraiko askotan, bere baitarik bezala, gaztigua.

Nigarringarri da egungo eguneko gazteria herbail, higatu, hitsaren
ikustea hiri galduetan.

Kanpañetan oraino badiharduka sano eta azkar, araberan. Bainan
orotan har-jo gazte anitz. Ba eta izanen ere.

Bego galtzerat igandea: ikusiko duzue galduko baita igandeaz
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bertzerik.

Foot-ball 
(E 1357, 1913-4-11)

Bi hitz horiek zer dioten eta nola erran xuxen ez dakizuenek, ez
irakur: fo-ot bal; errazue fut-bol; ez baitire hitz bakarrak anglesean,
izkirioz emanak ez diren bezala erran behar direlakoak.

Frantsesez bezala da ball anglesez ere, pilota. Foot = zangoa; zan-
goz (erabiltzeko) pilota = foot-ball.

Gure pilotaren itxura eta jokoaren eite guti edo aski badu eta ez
du. Barnez huts, arroltzearen iduriko eta gizonaren burua baino han-
dixagoko bat da hor derabilaten balona; eskuetan, besazpian atxikiz
ereman hemendik harantxetara, zangoz ostikoka igor; elgarri ebats;
hura berekin edo aitzinean deramatela, zoin alderdikoek hel bertze-
koen zedarrietan harat. Lehertzeko jokoa da. Zalu eta azkar eta ler-
den behar du izan hortan ari denak; zango-besoetako zainez eta bula-
rrez pizkor; oroz gainetik hatsa luze.

Itzulipurdi zonbeit gorabehera, xuti eta jo aitzina. Ez da behar
minbera, ez gaitzikor, ukanik ere ustegabez, ostiko edo muturreko
zonbeit. Buruz oldarrean bularretara edo oinetakoz aztal- hezurrera
jorik, erortzen denarentzat, hats bahi edo zangoa hautsirik, hanbat
gaixtoago.

Jokoa joko, legeak hausten ez direno.
Batek bertzea lerraraziz, urratsa huts eginaraziz, edo gerruntzetik

besarka lotuz, lurrerat aurdikitzea batzuek haizu egiten dute; ber-
tzek, ez. Nola hitzartzen diren hastean elgarrekin.

Hamabortz hamabortzen kontra dire beti. Denbora neurtua dute;
plaza ere ba erdizka.

Oren bat eta erdi du irauten. Lehen 40 minotetan batzu alde hun-
tarik ari, bertzeak bertzetik; gero, aldez sanja, partidaren erditan,
azken 40 minotendako.

Bi erdi hoien artean 10 minota pausa, orok hatsaren hartzeko.
Artetan gelditzea ez haizu. Oren bat eta erdiren buruan aitzinetik
direnak irabazle, hunenbertze ponduz.

Pilotariek bi juje dituzte; hauiek, bat bakarra, arbitre deitua, aha-
laz nonbeitik hortako ekarrarazi arrotz bat. Ez da lanik gabe; burua
on behar du eta begia erne, distrakzionerik ez, hogoita hamar muti-
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ko gaztetarik batek, hainbertze lagunen artean, elgarretarik urrun ala
oro elgarren gainera multzoan, erleak bezala mulkoan dabiltzalarik,
borroka, zalapartaka,…batek edo bertzek huts bat egiten badu, hari
ohartzeko; asko gisetara baititake huts egin alabainan, zikanaz, ala
ustegabean, bakotxa beti bere lau zango-besoen jabe ez izankiz.

Halere beti juje bakar haren erranetik doa pondua, partidaren
burutik buru.

Gaitzeko joan-jinak egiten dituzte hor, hiria hiriaren kontra; ez
bakarrik auzoz auzo; Frantziaren buru batetik bertzera doazila trei-
nez. Fres guziak edo gehienak, non ere baitute ari behar eta hango
gazteriaren gain. Aldizka ibiliz, kito heldu zeie.

Plaza hets eta sartzea pagaraziz, hogoira, berrogoira sos, hiruna
libera eta gehiago, nahuten dirua biltzen dute. Badaude asko hiritan
“foot-ball” hartako elgarrekin lagungo bat egina dutenak bospasei
mila liberetaraino biltzen.

Aberastuak ere badire itsuski eta beti aberastuz joaki, beren fres
guziak jostetan, eri xingilaz egiten baitituzte. 

Alta badute despendio; jan-edan, soineko, oinetako, bandera,
musika, mainu; duxak eta oro, partida aitzinean eta ondoan hartze-
ko; gelditzen diren hamar minota hetan, krik-krak, han berean etxo-
laño batzuetan.

Zernahitako dirua badute ahurtaraka.
Xoilki jokotik irabaziak, jokoak irets. Minartu zonbeiti laguntza

poxi zerbeit egiten badute, nehor guti da hor ontzen denik. Han dago
kezan dirua, eta ez da jalitzen jokoko despendi(o)entzat baizik.

Ostatuek dute hor irabazten, ikuslek nonbeit jan eta edan behar
baitute, ba eta etzan, etxetik urrun joaiteraz geroz.

Bainan joko bortitz horrentzat su dutenak, aberats ala ez, langile
nekez bizi direnak eta oro, harrotzen ditu joko horrek; erotzen, aste-
ko irabaziaren erdia eta batzutan osoa xahutzerainokoan, bideko eta
ostatuko fresetan.

Ezin biziz erranguratuko dire gero! Ez dugu solas hau hemen hasi
egun, baitezpada egia hunen erraiteko, azken hitz. Erraiteko baizik
ez da ordean, oro ikusiz, oro gogoan dela holakoez mintzatzeko.

Edozoin joko izan dadin, jokoa joko beti. Jostagarri da; bainan
bakan etxe altxagarri, bereziki jokolariak irabazia beretzat ez duene-
an; ororena denean irabazi hura, eta funtsera-eta, nehorena ez.

Igandean baionesak baikinituen Bordalen, jaun zuhur batek errai-
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ten zaundan:
—Erokeria! Hunek irauten badu, ez dire bazterrak ontuz joanen.

Behazu alabainan: paria nezake bazirela igandean hamabortz ehun
ikusle gizon, hemendik Bordalera joanak; gehienak bezperatik, hiru
treinez, hiru tenor bereziz. “Trein de plaisir” ezin ardietsi, eta halere
joan nahi. Bana bertze, bakotxak hamar luiseko bat xahuturik daude.
Hamabortz ehun aldiz hogoita hamar libera, egizu hor kondua, zon-
bat heldu den. Zer dirua Baionatik Bordalera arte hortan ixuria baio-
nesen sakeletarik.

Nahi badu ba; izanen da beti diru, jostatzeko. Etxean ogirik gabe
geldituek egin bezate ahoan kurutze.

Emazue hein batetarik beheragokoak egon ahal direla balinba
nehorat joan gabe; bainan bitartekoetan ere, zonbatek ez lukete hobe
oroitzea beren zorrez, etxeko beharrez, hots, bizitzeaz!

Bego hortan; bardin gure erranak deus ez du eginen.
Xuhurtziazko ele hauk baino atsegin gehiagorekin dituzte irakurtu-
ko, gutiz gehienek, hor urrunxago, baionesek Bordalen irabazi dute-
lako partida gaitzaz emaiten ditugun xehetasunak. Den bezala errai-
teko, irakurgarri ere dira. 

Amets egin dut
(E 1368, 1913-6-27)
Ekainaren hasierako uholdeen ondorioz (ik. “Euskal Herriko Berriak” atala,
1913) kaltetuei laguntzeko zer egingo lukeen miliuner balitz.

Aberastu nintzela biziki, egun hautarik batez bet-betan supituki,
dut egin amets.

Zonbat miliunez nintzen xuxen on, ez galda niri, ez baitakit.
Banaki, erran nezakezue, oro diren edo zauzkidan bezala baititut
bertzenaz ere, gogora jin arau, erraiten hemen. 

Aberastua! Ez dut lehen aldia —zertako ez aitor?—. Ez bide naiz
ere gutartean bakarra, ez dea hala?, betan aberasturikako amets eder
hori egiten dudala.

Lanetik emeki-emeki, edo luzaz iguriki ondoriotasun handi bateta-
rik ontzeari ez ginezoke beltzuri egin; erran gabe doa hori, adixkideak.

Bainan arrats batez oherat joan pobre hotz eta biharamun goizalde-
ra, begiak ideki gabe, lotarik, Amerikak egitea, kolpez, hura da goxo.
Errazue zinez; etzauzue behin ere gertatu? Niri ba, hogoita bortz aldi.

Nik dudana, holako hoitan, sinetsiko balin badautazue eta ez
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badautazue, neretzat baino aldekoentzat, beharretan ikusientzat,
lagundu nahi nituzkenentzat dut atseginik handiena, horrela tipust-
tapastean aberasturik.

Hau eginen, hura eginen. Haurrez konda ahala duten buraso lan-
gile gaizo batzuri neguko artoa emanen; eritasunak erreka zolan dau-
kan familia bati mediku eta botikario despendioak estaliko; ezinber-
tzez, nehorat ezin helduz, beren hobenik gabe zorren petik sekulan ez
ateratzekotan diren dohakabe auzo edo herritar zonbeiti arinduko
leherturik dauzkan bizkarreko karga tzar hura.

Badea, baditakea, lur hunen gainean, bihotzik duen gizonarentzat,
atsegin eta zorion handiagorik, ahaide hurbil edo urruneri, adixkideri
eta, ororen buruan, ezagutzen ere kasik ez direneri ongi egitea baino?

Ongi egitea baino deus hoberik zer da, ezagutzen egiteko ere?
Bidea bezen luzeko aitzin-solas batean higatu gabe, irakurtzale

ona, zure begiak eta gogoa hemenxe, goazin erraiteko dugunera:
uhaldeaz eta haren ondorio izigarriez hartuak nintuelarik burua eta
bihotza, dut egin hor ene ametsa; eta bitxi dena, ez lotarik, bainan
orai zu bezen ontsa iratzarria nintzelarik, non etzaituen
Eskualdunaren irakurtzeak, huntara gabe, lokarrarazixea ja.

Atzar hortik otoi, beharretan direnak urrikari dituzuenak oro.
Jarraik hunat ene etsenplu onari. Ametsetako lukainkaren eite balin
badu ere, kalterik ez dautzue nehori eginen.

Ohartu orduko, aberastu nizela, hartzen dautzuet —Baiona hun-
tan non-nahi baitire— egundaino nere gain oren batentzat har ahal
usteko ez nuena —beribil edo tomobil, emozuete nahuzuen izena—,
ximixta bezen zalu dabiltzan hoitarik bat; jabeari hunenbertzeko
batean hartzen diot hamabortz egunentzat.

Sakela gori nuela jelosturik, saldu nahi zaundan berehala. Bainan
iduririkan ere, ez bainiz zozoa, ez dut nahi ukan erokeria hori egin.

Ez baita errex gu bezalako batentzat atzotik biharrera, egungo
eguneko miliuneren urratsean emaitea.

Ahalik gutiena denbora dezagun gal ele alferretan. “Chauffeur, en
route pour Ustaritz, Cambo, Itxassou, Bidarray, Ossès, Baïgorry,
Banka, jusqu’aux Aldudes”, han harat.

Han ikus gero, Espainiarainoko bat eginen dugunez.
Urak egin lan deus ikustekorik den toki guzietan geldi eta trika.

Jauts eta oinez, non ere baitaude, herriko buruzagietara, apez, auza-
pez, xuri, gorri, nehor berexi gabe oraiko huntan, alta ez naizelarik
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oro bardin zaizkotenetarik.
Zoko guziak ontsa ikerturik, mendiez hunaindian (haraindikoek

badut uste berenaz eginen dutela), jakinen dugu balinba hamabortz
egunez, nor non diren azkarkienik hunkituak.

Azkarkienik hunkituenetarik bat behar dudala nere gain hartu,
gogoratu zaut, hain xuxen egun lazgarri hautan aberastu nizelarik.
Bertzeri burutik behera uhaldea bezala, niri fortuna.

Non da, zoin herritan da etxerik, etxalderik fundituena: Itsasun,
Bidarrin ala Bankan?

Emazue hor, zuek, bertzen laguntzera; nik holakoa nere kondu
hartzen dut.  Jende eta abere- azinden aterbea xutik ezar, berri-
berria; urak ebatsi alor eta pentzen ordainak eros edo labaki auzo
bazter hoitarik. Azinda eta abere, laneko tresna beharrenak oro eros;
hamar, dotzena bat mila liberaz eginen ahal dugu zerbeit.

Behar balitz ere gehiago, Manex, aitzineko heinean ezartzeko zu,
zure familiañoarekin,…edo kasik hobekixago, zer dire hamabortz
mila libra, ni bezalako bati behatu-eta?

Nahiago baduzu erosiko dugu ontasun bat bere etxearekin, hor
goraxago, saltzeko dena.

Ez dire gero, adixkidea, egun guziez holako paradak, familia, oro
galdurik, sekulako etsitu baten ezartzeko, eskukaldi on batez, krik-
krak, xutik, parabisuaren erdian.

Zertako da ontasuna, elgarri ongi egiteko ez balin bada?
Horra ene ametsa. Alegia hori ez  izanen egia!…Nork daki?

Beharbada diruaz zer egin ez dakitenetarik bati bihotza hautsiko dio
hunek!

Halabiz!

Bi pozoin
(E 1375, 1913-9-5)

Ja aspaldixkoan ohartuak gira nola, bertze asko galbide hitsen
gainera, sartuak ditugun eta beti barnaxago sartuz joaki, urtetik
urtera, Eskual Herri huntan bi pozoin, hanbatenaz kaltekorragoak
non ez baitire berenaz berehala ageri, zer diren eta zoin galgarriak.

Gehiago dena, zer ere baita zuentzat pozoinago, hura dautzuete
batzuek eskainiko: har dezazuela zuen onetan; etxera ekarriko dau-
tzuete, irabazpide hoberenetarik balitz bezala, ondoriorik hitsenak
darraizkolarik, oraiko eta geroko, zuen haurren gorputzeko eta ari-



323

mako osasunarentzat.
Pozoina lansari, usteldura ogi, gaitzetan ditaken lotsagarriena

ontasun! Ea ez giren egiaz mintzo, jarraik otoi solasari.
Nahiz oraino ez den Eskual Herri guzirat hedatua pozoin doblea

delako hori, ari da, ari hedatzen, ba eta ere azkarki han-hemenka.
Parisen sortu haur jaberik gabeko eta eri, herbail, odol zikindu,

bular galdu eta galgarriz ari dauzkutela betetzen Eskual Herriko ja
anitz herri, ez da egungo, ez atzoko berria; zahartzen hasia da eta,
non askok, hau hemen irakurtzearekin, eginen baitute beren baitan:
“To!, nonbeitik ere, ametsetako lukainka! Berantegi ez ote da, deus
onik ekartzeko solas hunek?”

Alabainan Parisetik hunat lehenik etorri haur umezurtz, burasoek
ezazolkeriaz nolanahi utzi eta Assistance publique delakoak bere gain
harturik itsas hegi eta mendi hegaletarat, aire garbi on pixka bat
duketen tokietarat igorriak, ja handiturik sehi edo mutil jarriak dire;
batzu hemen gaindika ezkonduak; bizi guzikotz iduriz gutartean
kokatuak. 

Hemengotuak, hots, osoki; nehor hanbat poxolatu gabe, kanpañar
sano, ba eta zenbeit eskualdun gure herritar bilakatuak, bertzenaz
hiritar paristar eztulka hogoi urteak gabe herrestan higaturik hiltze-
ko orde.

Bertze batzu hemengo aire onak, ur onek, ogi eta arto, fruitu, esne,
zingar pozi, arno, eltzekari eta eskualdun emazte gozoen jaki ahotik
ezin utzizko azkarrak onturik odola, barnea idekirik norapeit eta
bularrak eta oro garbiturik, matela fetzo batzuen jabe joanak dire hor
harat, hiritar eihartueri hats hobe apur baten eremaiterat; sor-tokiaz
oroiturik, Pariseraino itzuliak zonbeit, bizikor, pizkor, edozoin lani
lotzeko zuek eta ni bezen on, ja hilak litazkenak, ez balute, laburxa-
go edo luzexago, hemengo aldia egin. 

“Tout ça, c’est très beau” frantsesak diona, ez balitz bertzerik hor
ikusteko. Baita ordean, eta ez guti.

Handizki gogoetagarri diren bi pozoin ekartzen baitauzkute orde-
an Parisetik hunat, hiri lohitik gure bazter garbietarat hango medi-
kuek igorri haurrek. 

Behinik behin, pentsatzeko da, han ezin atxikiz, poxoluz, beren
eta bertzentzat hats pozoin gaixto hedatzale baizik ez litazkelakotz,
hunat ixurtzen dituztenak, ez ahal direla, bana bertze, osasun iturri
batzu. Nehon diren bastart herresteria, buraso galdu jaidura tzarrek
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gazterik hil, edo bizirik iretsiak dauzkatenen ume dohakabe, zikin-
pean sortu eta Jainkoak dakiela nola hazi, altxatuak, artarik gehiena
behar zuketen adinean; xatar usaina joan gabe, ja biziorik itsusiene-
ri ohartuak ere zonbeit, zer lanjerean ez dire holako batzu bi, hiru-
nazka bardin tokia xuhur duten etxe batzuetan hartzaleak?

Beren haurrak ere han, arrotz pozoindatuak diren eta ditazken
heiekin, oro nahas-mahas; elgarrekin jan, elgarrekin josta; elgarri
hurbil etzan, Jainkoaren menturala.

Burasoek beren haur heien zaintzeko ere denborarik ez dutela,
mintzo; eta ez beldur, arrotz tipito heiekin uzteko, nolanahi, edozoin
tokitan, edozoin tenorez!

Erranen ba, hau eta hura: zainduko, beiratuko; arta atxikiko,
berenez eta arrotzez. Erraitea eta egitea, biga baitire ordean.

Emazue bertzalde haur hoien Parisetik hunat igortzalek, zeren
diren gobernamendu erlisionearen etsai hunen gizonak oro, ez dutela
onesten hoientzat otoitzik, ez katiximarik, ez deus holakorik.

Behinik behin eskola laikoan baizik ez dire haizu ibiltzerat. Ja
etorkiz hamarretarik bederatziak direnaren eta ditazkenaren gainera,
zer nahuzue bilaka diten berak?

Zer diten bilaka, nahuzue, heien aldean, heien hatsa iretsiz, arima
eta gorputz, etxeko haur gaizoak?

Sos pozika baten irabazteko irriska buraso eskualdun giristinoek
beren haurren osasuna eta arima!

Arimako eta gorputzeko bi pozoinen menean utz, zer diot, ezar
berek beren haurrak?

Aski egungotz. Egun zortzi solas gogoetagarri hunen segida.
Nehor ez ginuke arrazoinik gabe tristarazi nahi. Bainan egiak behar
dire behar orduetan erran.

Eguerri gaua
(E 1393, 1913-12-26)

“Oi eguerri gaua, bozkariozko gaua.
Alegeratzen duzu bihotzean kristaua.”

Urteak ditu, bertze orduz, haurrean, eguerri bezpera arratsean,
etxeko guziak “afal eta lo” bertze negu hotz arratsetan bezala, goizik
oherat joaiteko orde, su handi baten ingurura biltzen ginela gure
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etxeko guziak: buraso, aitatto, amitxi xahar, sehi eta haur.
Eguerri gauari oro begiak idekirik, zabal eta erne, atzar. Nehor ez

loale. Gaztenak ikazpetik zartaka tiroka, suaren beroarekin ez uzteko
gutarik ttipienak ere, laratzari agurka hasterat, hanxe berandu arte.

Behin batez ikusi ginuen, hain xuxen eguerri arratsean estreina-
tzen, berri berririk, surat dilindan, amak itzulikatzen zuela, harrotuz
artetan, gaztena erretzeko tresna beltz, itsusi bezen maitagarri
hura…padera.

Nago ez ote den ordutik hunat, oroit ahala urrun, ohiko zeretarik
dazkidan urguluzko gauza lehen ikusi duguna sartzen gure etxe tti-
piñoan padera. 

Bertzerik baitugu ikusi geroztik, eta hogoita bortzek beren tokie-
tan are gehiago!

Itzul eta itzul, karranka markes bat egiten zuela; orok nahiko
ginuen padera erabili giderretik, aldizka; ez gutienik haurrenek.
Bainan ez ginen haizu, bi zaharrenak baizik; bertzek ez ginuela jaki-
nen behar zen bezala itzulikatzen.

Bizkitartean, paderaren eskuz hunkitzeari baino atxikiago ginen,
guziz gu, haurrak, lehen gaztenen jastatzeari, bederaño baizik eman
ez balaukute ere,…ikusteko doi, erreak zirenetz.

Erreak ez aski oraino; berriz hets padera, eta itzul, ahur bat abar
xehe emanik surat, beharrez.

Gutiren eskasa zuten. Berehala —ez guk nahi bezen laster—, iker-
aldi bat oraino emanik, burrustan paderaren barne beltzetik oihal
arront larri batetara ixurtzen zituen gure ama zenak, eta han kuku-
turik atxikitzen…iduri zitzaukula mende bat!

Orduan ere, oihala zabaldu gabe, artetik ebaska bezala jali zenbeit
ahurtara: “Orizue”. Bota bakotxari berea. 

Azal eta mami berex, eta jan, beroaren beroz ahoa ereman nahi
zautzutela lehenbizikoek.

Geroago eztiago gaztenak, eta jaleak ixilago.
Artetan ihintz bat edan, biden idekitzeko doi,…zenetik, minat edo

ur huts.
Emeki-emeki xaharrak has lehenagoko ixtorio kondatzen, zoin

luzeago; haurrak lepoa luzatuz daudela, entzun guziak irets.
Bere xokotik mutil maltzurrak guri haurreri, zoin giren joan nahi

harekin matutinen jatera.
Halako bat egiten zaungun matutinak zirelakoen jate horrek. Ez
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ginuen sinesten, etzenik bazela. Behinik behin, hautura, gaztenak
nahiago; eta gero, oherat joan, eliza urrunxko baitzen ere; gaua hotz.

Hoik oro hola, erran gabe doa, etzaudela gure begiak, bihotzak,
ahoak eguerri gauari zabal xoilki gaztena errengatik, bainan ba egue-
rri gaua zelakotz, Jesus Haurraren sortze-gaua, gau saindua.

Bertze arratsetan ere, beti ez bada noiztenka, baginituen gaztenak
jateko. Bainan eguerri gauekoak hobeak zitzauzkun, eguerri zelakotz.

Nola ez haurren bihotza bereziki atzeman Jainko Haurrak?
Hain gogotik ginauden, gaua gau, supazterrean, oro multxoan

jarririk, aitattok edo amaxok, batzutan biek aldizka, Jesus Haurraz,
haren ohako, sehaska lastozkoaz, haren Amaz eta San Josepez errai-
ten zauzkuten xehetasun hunkigarrieri, xoratuak!

Fede bizia zuten gure xaharrek, eta xuxena, matutin eta bertze
alegiazko ele huts nahastika den gutienekorik gabe; katixima eta
ebanjelioa baitziren heien argi iturri bakarrak. 

Bi xaharrak eta gu haurrak —nola erranen dut?— arratseko otoi-
tza bertzetan baino hobeki eginik, azken solasak Jesus Haur, lotari-
kako ametsak eta oro Jesus Haur, ginoazin oherat; bertzeak oro
gauerdiko mezarat.

Ederrago da eguerri gaua, hirietan baino kanpañetan; ilun beltz
bakan; beti kasik zeru zola garbi, oro izar, dir-dir, iduri gain hartarik
aingeruak irriz dagozila eta kantuz; hemendik harat goiti gure amitxi
gaixoak, supazter xokoan, boza erlatx, hatsa labur, bainan bi matele-
tarik pindarra zariola, emaiten zuen kantu zerutiarra errepikatuz
orok:

“Oi eguerri, bozkariozko gaua!
Alegeratzen duzu bihotzean kristaua.”
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I.3. EUSKARA ETA ESKUALDUNA

Atal hau bi zatitan berezia da gaien aldetik. Lehen zatian euska-
ra, Euskal Herria, euskalduntasuna eta halatsuko gaiak biltzen ditu-
gu. Lehen mintzaldiak eta iritzi artikuluak dira ia guztiak, nahiz
berrien sailetan (Eskual Herria, Petite Chronique) agertu ziren ba-
tzuk ere hemen kokatu ditugun, gaiarengatik. 

Bigarren zatian Eskualduna kazetaren argitaratze jokaeraren
ingurukoak bildu ditugu, kazetaren garapena eta hizkuntza ukitzen
dutenak. Horien artean frantsesezko bat (“Badaki zerbeit”).

I.3.1. EUSKARA, EUSKAL HERRIA, EUSKALDUNTASUNA.
Lehen mintzaldi, iritzi-artikulu

1892

Eskualdun bestak 
(E 274, 1892-8-26)
Lehen mintzaldia. HU? Adéma? A. D’Abbadie?

Donibane-Lohitzunen izan dire iragan astean lau egunez, besta
ederrak, egiazko eskualdun bestak. Aspaldi du besta horiek bere he-
rritarren xedetarat emanarazten dituela Antoine d’Abbadie, Urruña-
ko jaun jakintsun aipatuak. Jaun horrek beti, eta bereziki azken
berrogoi urte haukietan bere ahal guziak egin ditu, Eskual Herriko
usaia zaharren, oroz gainetik gure mintzairearen garbi eta oso begi-
ratzeko. Asko herrik ukan zuten orai arte besta horien egin-tokitzat
hautatuak izateko ohorea. Ohore hori oraiko aldian Donibane-
Lohitzuneko hiriari emana izan zaio. Goraki erran dezagun doniban-
darrek hautu hori ongi irabazia zutela. Ezen nork ekartzen du hobe-
kiago eskualdun izena? Non da behin ere agertu Donibanen baino
ederkiago Eskual Herriko seme guziek ber gogoz begiratu behar
dugun “eskualduntasuna”?

Eskualduntasuna! Hitz horrek ainitz erran nahi du. Hortan sar-
tzen dire: erlisionea, familia, sor-etxea, hilen oroitzapena, bai eta
bizien artean toki bereko, eta are gehiago odol bereko jendakien elga-
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rrekilako atxikimendua; hitz batez, gizonaren bihotza lur hunen gai-
nean bizi huntako eta bertzeko esteka dezaketen lokarri guziak.

Lokarri horiek zoin diren oraino eta beti azkar, bai Frantziako,
bai Espainiako eskualdunen artean, atseginekin ikusi dukete, lau
egun horietan, Donibanen ziren herritar eta arrotz guziek.

Zer da ederragorik, eta hoinbertze gorabehera, hoinbertze makur,
hoinbertze hoztasun, herra eta gerlaren ondotik edo artetik zer dita-
ke bada bihotz-altxagarriagorik guretzat, baizik ere ikustea nola
eskualdun orok bihotzez bat egiten dugun, eskualdun bezala?
Zertako ez ginuke bada orok bat egin behar, ez bakarrik sor-lekua-
ren amodioz, bainan xede oroz, edo bederen Eskual Herriaren aipa-
men onari hurbilenik darraizkoten gauzeri buruz? Hura litake laket.
Orduan gintazke eskualdun guziak, edozoin izenetako buruzagien
azpian bizirikan ere, beti elgarren haurride. Ez, ez dugu nahi etsi
egun batez batasun oso hori gozatzea. Zer diot? Iduritu zaroku lau
egun horietan osoki gozatu dugula Donibanerat bilduak ginen
eskualdun guziek elgarrekilako bakea, orok elgarri begitarte on egi-
ten ginuelarik, bertzenaz adiskide xahar ala berri izanagatik, behin
elgar ikusi, mintzatu eta eskualduntzat ezagutuz geroz.

“Zazpiak bat”, horra zer dugun irakurtu Donibaneko eskualdun
buruzagiek beren etxe aintzinetan, bai eta ere bide bazterrean, bi
aldetarik hedatuak zituzten bandera ederretan. Zazpiak bat: hitz
berak ziren ageri, erran badezaket, harat-hunat elgarri irriz eta agur-
ka bezala zabiltzan begitarte alegera guzietan. Zazpiak bat: ez zen
han bertze solasik. 

Zazpiak deitzen zituzten bertze orduz, eta oraino ere hor dira beti
bizi, zoin beren eremuetan, zoin beren jite, itxura, mintzaire, apain-
dura eta bertze egite bereziekin, Eskual Herriko zazpi eskualde edo
probentzia zaharrak, lau español eta hiru frantses. Hekien izenak
orotan ezagutuak dira: Espainiako aldean: Gipuzkoa, Nabarroa,
Bizkaia eta Alaba. Frantziako aldean: Xubero edo Ziberoa, Baxena-
barre eta Lapurdi.

Zazpi probentzia horien banderak han ziren, oihal ederrez eginak,
urre eta zilarrez ederki apainduak, bakotxa erdi-erdian bere izenare-
kin herri bereko gizon batek ekartzen zuela, haga urreztatu batetarik
dilindan. Eder zen ere ikustea, alde orotarik multzoka etorria, espa-
ñol eta frantses eskualdun gazteria; oroz gainetik xuberotarrak; eta
gipuzkoano haur gazte batzu, xuri-gorriz bezti, bi egunez jende guzia
xoraturik atxiki baitute.
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Beheraxago sartzen gare xehetasun zenbeitetan, besta gose ez dire-
nak otoizten ditugularik barka dezaguten egun bigarren aldikotz hoin
luzaki aipatzea eskualdun besta horiek. Zenbeitek jadanik azken
aldian beltzuri egin dukete Eskualdunari, den guzia, eta oraino
doblezka, besta solasez, eta Eskual Herriaren gainean zenbat espan-
tuz betea ikustearekin; eta gero dena frantsez!

Egun bederen eskuaraz mintzatuko gare, eskualdun besta bati
eman zaion bezala.

Nahi ginuke ere besta huntaz bertze solasik aipatu egun, luze edo
labur, bederen laborarientzat zerbeit onik; ez bagare, toki eskasez,
orotara heltzen ahal, barka…

Bertze aldian sartuko gare, ele alferrak utzirik, osoki gure sailean.

1894

Bizkaitarra
(E 388, 1894-11-2 Petite Chronique)
1894koa da; EAJ-PNV 1893 inguruan hasi bide zen bere burua ezagutarazten;
beraz goiz ohartu zitzaion Hiriart Urruti.  “eskualdun bezala, nahi ginuen gauza
aipatu urrungo kazeten erranaren arauera.”. Egileak bereizkundeari buruzko iri-
tzia ematen du lehen mintzaldian.

Eskual Herriko berriak zenbait aldiz Parisen gaindi heldu zauzki-
gu itzulian. Huna zer irakurtzen dugun Pariseko kazeta handi bate-
an: Bizkaitarra izena duen kazeta eskualdun bat bada Espainian.

Hainbertze da kazeta hori Eskual Herriari eta eskualdunen
eskualduntasunari atxikia, non eskualdun guziak nahi bailituzke,
Frantziaren, eta Espainiarenganik berezirik, elgarretara bildu;
Eskual Herri guziak bat egin dezan, Espainiarekin eta Frantziarekin
deus egitekorik ukan gabe. 

Handisko litake hori, ez dea hala? Handi edo ez handi, Bizkaitar
kazeta eskualdunak hori luke nahi; eta gogoan duen bezala erraiten
du goraki. Bainan ez baitu Espainiako gobernamenduak hori onar-
tzen; ez eta Frantziakoak ere ez lezake bere aldetik hori onets.

Oroengatik halere Bizkaitarra bere hitzean dago, ez baitu eiki
buruan duen hura zangoan. Beti solas berera doa bere ateraldi guzie-
tan.
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Egun hautarik batez, huna zer gogoratu zaion. Kazeta guziek
bezala, Bizkaitarrak lehen lerroetan emaiten ditu abonamenduen
prezioak: holako tokirat kazetaren heltzeko hunenbertze; lau edo
bortz libera emagun, ez dakit zenbat. Eskual Herrikotzat hunenber-
tze; herri arrotzetarat igorri behar bada…harenbertze.

Zer egin du Bizkaitarrak? Urteko abonamenduak berritzearekin,
ezarri du prezio bat Eskual Herriko, bertze bat Espainia barneko.
Hori berenaz gauza zuzena. Guk ere badugu hori. Bainan Biz-
kaitarrak Espainia izendatzearekin ezarri du herri arrotzen artean.

Arrotz deituak izaite hori españolei gaitzitu. Prozeberbala egin
diote kazetari.

Gero bertze huts bat ere egin du eiki Bizkaitar kazetak. Bizkaiako
buruzagi den gobernadorea deitu omen du…ez karguari doakon
bezala gobernadore, bainan ba konsul español.

Konsulak deitzen dire gobernamendu batek herri arrotzetan
dituen bere ordaingoako gizonak; hala nola Espainiak baitu bere
konsula Baionan eta halaber Frantziak baititu Espainiako eta bertze
herrialde arrotzetako hirietan.

Espainiako gobernamenduari ez zaio eder iduritu aditzea, haren
ordaingoa daukaten gizonak Eskual Herrian arrotz direla. Hortakotz
du beraz justiziaren aitzinera deitu Bizkaitarra.

Ez doakigu guri auzi hortan sartzea. Bizkitartean, eskualdun
bezala, nahi ginuen gauza aipatu urrungo kazeten erranaren arauera.

Galdatzen ahal ginuke: noren falta den, ez badituzte Espainiako
eskualdunek oraiko buruzagiak maite. Galdatzen ahal ginuke: zerta-
ko kendu diozkaten edo kentzen ari emeki-emeki, gure anaia eskual-
dunei beren zuzen guziak.

Bainan gauden gure zedarrietan. Badugu hemen guk Frantzian
gobernadorerik eta konsulik aski. Oxala hemen ditugun konsul
guziak arrotzak balire. 

1896

Eskuara Frantzian 
(E 477, 1896-8-7)
Lehen mintzaldia. Euskararen egoera soziologikoa. 

Iragan urtean bizpahirur aldiz aipatu ginuen eskuara; bai
Frantziako eta bai Espainiako eskualdunen mintzaia zaharra.
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Bihotzminekin ikusirik, erran ginuen eskuara itxura guzien arabera
galtzera zoala; español mintzaiak alde batetik eta bertzetik frantse-
sak bien artean itotzen ari zutela.

Jaz mintzatu ginen bereziki Espainiako eskuaraz, erraiten ginue-
larik hango apezak berak asko eskualdun herritan, eskuara utzirik
españolez mintzo zirela. Ez dakit gure irakurtzaileak oroit ote diren
solasak ekarri ginituela Urdazuriko jaun erretor eskualdun apezare-
kin apur bat hemen hizkatzera.

Uste dut azkenean adiskide gelditu ginen, ez izanik ere osoki gogo
bereko. Are gutiago nahi ginitake apez frantses eskualdunekin solas
huntarik makurtu. Ez dazkigula otoi samur, egun hautarik batez
egiaño bat edo bertze adiarazten badiotegu egungo eguneko apez ba-
tzuen eskuara nahastikatuaz.

Gerokok gero, xehetasunetan sartu gabe, goazin egun gainez gain,
oro hartuz, Eskual Herri guzia inguruan begiztatzen dugularik; oro
ikusi eta entzun ondoan, aitorturen dautazue: badoala eskuara gal-
tzera tarrapatan.

Ez du aspaldi nere auza-herritar jaun batek Espainian itzuli bat
eginik zerratedala: 

—Espainiako bi herri eskualdun zahar dire Santa Garaziko men-
diez eta oihanez haraindian, Arronkal eta Izaba. Bertze orduz hango
egoiliarrak oro eskualdun garbiak ziren. Orai aldiz ezin gehiago
nahastikatuak dire. Aitaso-amasoek ez dakite eskuaraz baizik min-
tzatzen; berrogoi urtetako burasoak erdizka mintzo dire: zaharrekin
eskuaraz, gazteekin españolez. Gazteak aldiz, eta bereziki haurrak
españolez baizik ez dakite mintzatzen.

Nere adiskideak zion etxe berean ikusi zituela horrela mintzo, adin
arau; zaharrak eskualdun, bitartekoak eskualdun-español, gazteak
(eskuara utziz) español garbi.

Guk bertze orduz Urdazuriko eskualdun españoler errana zerasan
jaun harek Arronkal eta Izabako eskualdun ohier. 

Datozila español-eskualdunak mendiez hunaindirat: guk heien-
tzat bezenbait erraiteko badukete heiek guretzat.

Ezen gutartean ere ondikotz ikusgarri bera dugu begien aitzinean:
zaharrak dire bakarrik beti eskuaraz mintzo. Bitarte adinekoak erdi
eskuaraz, erdi frantsesez.

Gazteriak ere badauka oraino hein bat eskuara. Frantses hortan
trebe dela erakutsiz geroz, nahiago du eskuaraz mintzatu gutartean
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hogoi, hogoita hamar urtetako gizon gazteak. Handik beheitikoak
lerrakorrago dire frantses hortarat.

Bainan haurrak? Haurrak asko tokitan osoki frantseserat eroriak
dire. Ala frantses polita derabilate mihietan! Zer nahuzue ordean,
uste badute jaunago direla eskualduntasuna utzirik franximan bila-
katuz?

Ez dut erraiten gaizki dela frantsesaren ikastea. Urrun da! On da
egungo egunean; eta bereziki mutikoek beharra dute frantsesez poxi
bat mintzatzen jakitea, bai eta izkribatzen ere.

Baita ordean, orotan bezala, hortan ere neurri bat, izari bat. Izari
edo neurri haren atzemaitea litake zuhurtzia. Zernahi gerta, behar
ginuke guk beti eskualdunek arbasoen mintzai ederra begiratu; atxi-
ki behar ginuke ahalaz osorik. Nehork ez derauku ederragorik era-
katsiko.

Ixiltzen naiz; baduket solas huntarik egungotz aski erranik. Egun
zortzi arte, Jainkoak nahi duelarik.

Eskuara elizan 
(E 478, 1896-8-14)

Nahuzue aitor dezazuetadan egia? Lotsa naiz solas huni lotzera;
ez dakit nondik has; eta beldur naiz, behin hasiz geroz, ez dakikedan
gero non ez nola geldi.

Alabainan liburu baten bete banuke hemen erraiteko, Eskual
Herriko elizetan eskuaraz mintzatzeari datxikola. Behar nintuzke
aipatu eta nahi ere ba eskuarazko katiximak eta otoitz-liburuak, urte
oroz gutitzen ari direnak, zeren egungo egunean zerbait eta norbeit
direla uste duten buraso eskualdunek beren haurren eskuetan liburu
frantsesak ikusi nahiago baitituzte, ezen ez eskuarazkoak, haur gai-
xoek frantsesa ez ongi jakinikan ere.

Burasoak bezala huntan hobendun dire haurren eskoletako aitzin-
dariak. Orotaz mintzo naiz; jaun errientez bezenbat edo gehiago frai-
dez eta serorez. Oraiko errientek eta errientsek axola guti dute bada
elizako liburuez. Bainan eskola giristinoetako aitzindariek zenbat
frantses liburu ez dituzte sarrarazten gure eskualdun elizetan?
Balakite ongi zer ari diren!

Aitzakia edo estakuru emanen derauzute: frantsesean trebeago
direla haur batzu ezen ez eskuaran. Hori ez da egia. Egia baliz, han-



333

bat gaixtoago. Sor-mintzaia utzirik bertze bat nahiago duenak ahan-
tziko du laster mintzaiaz bertzerik ere.

Hots, buraso edo aitzindari haurren altxatzaileak, erakats ezozue-
te haurrei nahi bezenbat frantses; bainan erlisioneko irakaspenak
emozkitzuete otoi beti orok eskuaraz.

Eskuaraz katixima; eskuaraz goiz-arratsetako otoitzak; eskuaraz
meza. Eta predikua?

Predikuak frantsesez ala eskuaraz dire hobe? Ala aldizkaxe?
Hemen, hemen nahi nintuzke zenbait jaun eta andreren buruak
xuxendu. 

Ardura entzun ditut, mintzo zirela: holako eta halako herrian,
hunenbertze frantses arrotz elizatiar badirela; hemen hogoi, han hamar,
prediku frantses baten gutizia edo beharra luketenak. Jaun kargudun
eta andre karguduntsa eta bertze asko badirela eskuararik ez dakite-
nak: hala nola Kanbon, Ustaritzen, Saran, Ezpeletan, Hazparnen,
Baigorrin, Atharratzen…eta Santa Garazin ere ba naski (?).

Heientzat igande oroz edo bederen noizetik noizera nahi lukete
zenbaitek emana izan dadin herriko elizan prediku frantsesño bat.
Zer zautzue? Ez dakit ororen orotako berri; bainan gutiz gehien
tokietan etzaut iduri holako baitezpadako beharrik badela.

Badire han-hemenka herri batzu, lan hori egiten denak; ez
bakarrik predikuentzat, bainan katiximentzat ere. Ezinbertzean,
ahal dena egiten da. Erdi eskualdun erdi kaskoin edo frantses
nahastikatuak diren herrietan, ez dezakezu herriaren erdia bazte-
rrerat utz bertzearen artatzeko. Bizkitarten galda zozute elizan bi
mintzai dauzkaten herrietako apezei, nolako lanak dituzten buru-
tzerik ezin eginez; batzuentzat mintzo direnean bertzekilakoa nola
egin? Aldizka bilduz elizarat, mintzai arau? Errexago da erraitea.
Orok ihardetsiko dautzute higuingarri dela nahas-mahaskeria
hori.

Halere zenbait herritan ezinbertzez egiten dena lukete nahi ez
dakit zenbat herritarat hedatu, behar handiagorik gabe. Ez da guta-
rik doakena; bainan bertzek mintzo direnaz geroz, guk baino ikuste-
ko gehiago ez dutelarik, ez ote dezakegu beraz guk ere gogoan dugu-
na erran?

Erlisionea ororentzat da; bainan bego tokian tokiko mintzaia
nausi; Eskual Herrian eskuara. Eskuara ez dakitenek, alaxintxo,
aski dute ikastea; Jainkoari esker badukete arrotz hoitarik zenbai-
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tek ikasteko asti edo aizina…guk heienaren ikasteko dugun baino
gehiago.

Ni beldur eskuaraz bezen griña guti dutela holako arrotz hoitarik
gehienek erlisioneaz; behinik behin kargudunetan…hamarretarik
bederatziek, poxolu guti elizan. Ba ondikotz guti! Elizatiar diren
bakarrak ixilka eta gordeka dabiltza, buruzagien beldurrez edo lagun
galdu tzar batzuen ahalgez.

Norentzat beraz frantses predikurik Eskual Herrian? Ala
Espainian bezala egiteko? Ez balinba! Bertze orduz hemen aipatu
duguna, Espainiako buruzagiek eskualdun herrietarat igortzen dituz-
te erretor edo bikario eskuara hitzik ez dakiten apez batzu, eskual-
dun balire bezala bardin. Hemen kaskoin edo biarnesak Eskual
Herrian ezar balitzate bezala, ez baikinuke deus beharragorik,
eskualduntasunaren osoki galtzeko!

Zer gertatzen da gero Espainian? Apez españolek eskuararik ez
jakinez, predikatzen dute Eskual Herri betean españolez.
Konprenitzen ez duenak egin dezala ahoan kurutze.

Frantzian ez dugu oraino bederen holakorik. Hemengo apezpi-
kuek eskualdun herrietan ezartzen dituzte apez eskualdunak.
Baionan berean ere badelakotz anitz eskualdun, ez dute nahi ahalaz
ezarri apez biarnesik ez eta kaskoinik. Ez da errateko baizik gure
apezpikuak ez direlarik alta berak eskualdunak, nolako artarekin
begiratzen dituzten eskual mintzaiaren zedarriak.

Zer da hori bano zuzenagorik eta ederragorik? Horrek dauku eta
emaiten guri, frantses eskualdunei eskualdun españolen gainean
dugun eskugaina.

Espainian ez direlakotz mintzo elizetan apezak eskuaraz, hain-
bertzetaraino galtzen ari dute beren eskuara ederra non azken berro-
goita hamar urte hautan, hori delakotz, eskuarak Espainian laueta-
rik bat eremu edo lur ja galdurik baitu. Laster erditara dadin bel-
durtzeko da. 

Frantzian aldiz apezek daukute bizirik eskuara. Eta nola?
Elizetan beti edo ardurenik eskuaraz mintzatuz.

Eta zer nahi lukete? Apez eskualdunak has diten Eskual Herriko
elizetan franximantez mintzatzen? Ez dezagun holakorik amets, nahi
bagira eskualdun egon. 
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Pauvre basque!
(E 482, 1896-9-11)

Batzuek irri, bertzek beltzuri dagigute, gure mintzai ederra eskua-
ra galtzera doalako beldurra erakusten dugun aldi oroz. 

—Zer mintzo zazkigu, gizona? —zauntan erraiten azkenik atzo
adixkide batek—. Eskuara galtzera doala, zer derasaguzu? Ez duzu
bada ikusten eskuara ez dela izan behin ere azkarrago eta garbiago?

Utzi dut ixilik gizagaizoa; bainan ez dut eskuararen etorkizuna
gogotik utzi. Arratsean oraino, ilun ondoan ene buruarekin buruz
buru eleketa nindagon: “Pauvre basque! Gaixo eskuara! Nork, noiz
arte, nola begiratuko hu, osoki galtzetik?”.

Hainbertzenarekin zatozkidan gogora pupilka nere ezagun eta
herritar batzuen ateraldi bitxiak. Batzu bertzeak baino bitxiago dire;
eta bitxi baino bitxiago dena, beti bitxituz doazi. Frantses eta kaskoin
solas bihurri batzu baizik ez duzu entzuten, asko eskualdunen ahotik.

Nehor ez da gehiago eskuara garbiz mintzo. Anitzi ederrago zaio-
te frantsesez mintzatzea, ustez frantsesa errotik badakitela. Alegia
eskuaraz mintzo direnean ere, beti edo ardura frantximant hitzak
dariozkate. Egiazki trufaz bezala mintzo direla iduri dute. Bainan ez
da trufarik; zin-zinez ari dire; batzu ezazolakeriaz, bertzeak zozoke-
riaz, ustez ederrago den.

Batek erranen derautzu: “Nola ekartzen zira?” (Comment vous
portez-vous?), errateko orde laburkiago eskuaraz: “Nola zira?”

Bertze batek: “Gure granerak enormiak dire”…erran beharra:
“Gure granerak edo soilaruak, edo selauruak ainitz handiak, gaitzak
handiak dire” edo zerbait holako. Eskuara garbiz mintzatu nahi
lukenak erran lezake: “Gure bihitegiak, belartegiak ezin handiagoak
dire”. Bainan enormiak? Hori da eskuaraz horribleki parlatzea. 

Ez nuke zin egin nahi parlatzea ez dela egungo eskualdun asko-
ren eskuara. Behinik behin “horrible” hori Xuberoko aldean aspaldi
eskuaratzat dabila. 

Bainan ez dugu laster, guk lapurtarrek, ez eta garaztarrek xubero-
tarrei huntan zorrik izanen. Zortzi egun ez ditu gizon eskualdun
gazte laborari batekin solas egin dudala.  Bere ustez eta nahiz ere gai-
zoa eskuaraz mintzo zen, eta bizkitartean, zenbat hitz frantses…hala
nola erresponsabilitatea! Alta etzen nere gizona baitezpada jakintsu-
na, nahiz bai ernea eta bipila. 
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Zer diozue nik dakidan etxekoandre batez, bere seme haur batez
mintzo zelarik zionaz: “Drole da; nere haurra cependant orai arte beti
assidu izan da eskolarat”. Assidu hori behar zuken entzun gure etxe-
koandrearen amaso zenak! “Probable” da etzuela “du tout” konpre-
nituko.

Bertze andre bat nihaurek neure beharriz entzun dut erraten:
“Jaun hunek introduisatuko gaitu barnerat”. 

Barka otoi, eskualdun menditar gaizoak, ez balin badakizue zer
den introduisatzea. Lehengo eskualdunek erraten zuten horrentzat
“sartzea, sarraraztea”. Eta holako zenbat, zenbat!!

Orotakoa da. Bertze orduz “agur” eta “bai zuri ere” edo “Jainkoak
dizuela egun on, gau on!”, erraten zen tokietan adituko duzue:
“Bonjour, jauna; bonsoir, Monsieur le curé“. Nardagarri da; eta ez
naiz harritzen egun batez nere ezagun jaun eskualdun, egiazko
eskualdun batek haur ttipi eskualdun ume bat buruz buru eginik
aditu zuenean erraiten: “Bonjour, Monsieur”, ihardetsi baitzion:
“K….ka hire”.

Deus ez dakitenak ez dire holakoei hain ongi ohartzen, nola jaki-
tate izpi bat dutenak.

Bi mintzaiak dazkitenei loakokete bakotxa bere zedarrietan ego-
naraztea. Mintza eskuaraz edo mintza frantsesez aldebat; bainan ez
biak nahas, iduri duela gero ez dakit zer! Olla podrida.

Asko aldiz ordean jakintsunak, buruzagiak ditutzu gaizki irakas-
le. Hala nola eskoletako aitzindariak, gizon ala emazte; xuri ala gorri,
ala beltx, oro bardin; oro zoingehiagoka haurrei eskuara ezin aski
makur irakatsiz bezala ari direla erran zinezake. Alki bat ez dau-
tzuete deituko alki, bainan bai banca. Hesi edo harrasi batentzat
erranen dautzute: “clotura”; alor bazter batentzat “bordura”.

Diren bezalako gizon mutur-zuri, emazte moko-meheak! Horrela
deramate gure mintzai eskuara zaharra gabetzerat bere hitz eta hiz-
kuntza eskualdun guziez.

Uste duzue bederen apezek arta gehixago dutela, beren eretzean,
beren ahal oroz eskuara oso eta garbi begiratzeko? Zenbaitek ba;
betidanik izan dire, eta badire egungo egunean ere badakitenak
eskuaraz ederki mintzatzen. Bainan…bainan, gizona, bertze batzuek
axola guti dutela eskuaraz nolanahi mintza! Askotan solas bat erre-
xago, ederrago liteke predikalkitik eskuara garbiz emanikan. Baduk
hoberik! Nahiago dute frantsesez emokaturik eman. Ezkontzako
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banak edo asteko mezak berak oihu egitean ageri da nork zenbateta-
rainoko griña duen eskuara garbiaz.

Piarres eta Joanaño ezkontzeko xedetan direla erraite orde, edo
elgarri hitzemanak direla, zer ez da entzuten? Hemendik promes,
handik disposizione…hots, erogarri da. 

Bertze hitzik ez denean, ahal denari lotzen da; bainan eskuarazko
hitz garbi orok dazkitenak utzirik, zertako ibil frantses hitz batzuen
ondotik?

Ez dakit ez direnez are bitxiago mezen oihu egiteko hizkuntza
batzu; hala nola: “meza bat Monsieur eta Madame edo Mademoiselle
holakoaren partez.”

Orok bardin ongi har lezakete: “meza bat holako etxeko-nausia-
ren edo etxekoandrearen izenean”; “holako izeneko jaun-andrek
emanarazen dutena” edo holako zerbait…eskuaraz, karanba!

Bainan ez; Jainkoa deitzen dugu Jauna; Jesu-Krixto, gure Jauna.
Salbatzailearen ama deitzen dugu Andre-dena Maria. Egungo jaun
eta andre batzuentzat ez dire izen hoik aski eder. Ama Birjina eta
Jainkoa bera baino gehiago dire. Emozute izen: “Monsieur, Madame,
Mademoiselle”.

Eta hori ez bakarrik frantsesez mintzo zazkiotenean. Eskuaraz ere
horrela nahi dire deituak izan. Ez denetz bitxi!

Eta gero zuek niri erran, ez dela galtzen ari eskuara?
Pauvre, pauvre basque!

1897

Zerk du galtzen eskuara?
(E 530, 1897-8-13)
Lehen mintzaldia. 1897ko Donibaneko Bilkura euskal tradizioaren bilkura izan
zen (“Congrès de la Tradition Basque”, ik. La tradition au Pays Basque, Elkar,
1982).

Galtzen dugu eskuara, edo galtzerat uzten guhaurek eskualdunek.
Arrotza orotaz emeki-emeki nausitzen ari zauku. Eskualduna ez

da gehiago ez bere lurren, ez bere haurren ez eta ere askotan bere
buruaren jabe Eskual Herrian. Gure bideak, etxeak, bazterrak oro
bizardun, kaxketadun…nork daki nor, eta zer, eta nondik hunat jin
batzuez beteak ditugu.
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Urrats bat ez dezakezu egin Donibane-Ziburuko itsas hegitik
Santa-Garaziko mendi zokoetaraino, jaun eta andre franximant zen-
baitekin buruz-burutu gabe.

Egun hautan Donibanen bilduko dire Frantzia guzitik gizon argi-
tu batzu, Eskual Herria ezagutu nahi dutenak. Nahi lukete jakin,
beren begiz ikusirik eta beren beharriz entzunik, nolakoak diren eta
ziren bertze orduz Eskual Herriko gizon eta emazteak; nola bizi, nola
mintzo; nolako egoitzetan eta nolako apainduretan. Zerk duen edo
zuen egiten bereziki eskualdunaren eskualduntasuna.

Ordu zen egiazki nonbeit egin zadin jakintsun bilkura hori Eskual
Herrian. Ezen hanbat urte gabe, beldurtzeko da Eskual Herriaren
begitartea bertze nongo-nahikoaren iduriko izan dadin. Diraueno har
dezatela beraz, eta dena den ezar kokaturik beren liburuetan…oroi-
tzapentzat. Sarri, beharbada, berantegi lizateke lan horren egiteko.

Bai, aitortzen ahal dugu: ohiko bertze asko gauza on eta ederre-
kin, badoa, galtzera doa eskualduntasuna.

Deusetarik ez da hau hobeki ageri, nola ageri baita mintzaiaren
gorabeheratik.

Arren ezin ukatuzko egia da; itsu izan behar da, ez ikusteko nola,
eta zenbat burutarik den galtzen ari eskuara. Azken aldian aipatu
duguna, bazter-herri erdi eskualdun erdi kaskoin direnetan, kaskoi-
na zauku nausitzen. Bainan kaskoinaz bertze etsairik badugu. Eta
nor? Guhaur; gu gira eskualdunak guhaur eskuararen etsai; eskuara-
ren galarazle. Jende xehea bera, kasik eskuara baizik ez dakiena, erdi
eskuara, erdi frantximan nahasiz mintzo da. Behin baino gehiagotan
erran dugu; bainan ez daukagu hargatik jende xehea, populua
hobendun. Ezen ez daki populuak eskuara garbiaren garbi ez dene-
tik berexten. Ez da ohartzen garbiz mintzo den, ala ez. 

Nor da beraz hobendun? Eskualdun argituak, buruzagiak.
Zerbait direnak eta zerbait dakitenak edo jakin behar luketenak.
Oroz gainetik eskoletako nausiak, jaun errientak eta andre errien-
tsak…fraideak eta serorak barne.

Ba ote serorak eta fraideak ere? Ba, ba; eta oraino gehienik sero-
rak. Alta ez nuke nahi gure haurren ongi-egilerik handienez hemen
gaizki mintzatu! Bizkitartean egia erran behar da beti:  ez du eskua-
rak hoben-egile handiagorik, Eskual Herriaren bazterretan ala
erdian, herri handietan ala ttikietan, nola baitire eskoletako buruza-
gi hoik oro. Oro bardin; edo izaitekotz, eskuararen aldea gehienik
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atxiki behar luketenak dire (nola erranen dut?) ezazolatuenak
eskuarari buruz. Eskuara gal dadin, ez dadin gal, ça leur est bien
égal.

Ez naiz mintzo sortzez eskualdun ez direnez eta berek eskuara hi-
tzik ez dakitenez. Holakoek poxolu dute alabainan eskuara, eta ez dute
gordetzen poxolu eta higuin dutela “lou Basque, la Bascouraille”.

Mintzo naiz eskoletako buruzagi eskualdunez, Eskual Herriko
umeez.

Utz ditzagun bazterrerat gobernamenduko eskoletan diren errien-
tak eta errientsak, nahiz balitaken hetaz ere zer erran. Bainan hek
bederen badute estakuru bat, eskuararen bazterrerat uzteko.
Goragoko buruzagien manuz, frantsesa dute bakarrik erakatsi behar.
Hori gaizki bertzenaz; ezen zer litake zuzenagorik Eskual Herriko
haurrek eskuaraz irakurtzen eta izkribatzen ikastea baino, frantsesa-
rekin batean?

Bainan errientek eta errientsek egin ez dezaketena, egin dezakete
fraidek eta serorek; bereziki serorek.

Ezen mutikoek baino frantses gutiago aski dute neskatxek. Eta
gero serorak eskola libroetan kasik osoki beren jabe dire, nahi dute-
na erakats eta nahi ez dutena ez. Ez dute gobernamenduko buruza-
giek eskuarari buruz han deus ikustekorik. Iduri du beraz serora
eskualdunek eskuara behar luketela begiratu beren eskoletan.
Frantses poxi bat ere erakats ba; bainan eskuara lehen. Eskuaraz
otoitzak, eskuaraz katixima, eskuaraz elizako kantuak. Deus ez da
bitxiagorik, ez nardagarriagorik, nola baita Eskual Herriko zenbait
herritan aditzea igandeetan neskatxa gazteak elizan kantuz fran-
tsesez. Eta zer kantuak! Eta non! Jainko maitea!

Ce qui étonne le plus en ceci, ce n’est pas l’aberration de ses sain-
tes femmes; c’est la patience ou l’indifférence de certains curés.

Donibane-Lohitzuneko bestak 
(E 532, 1897-8-27, Eskual Herria)
Nahiz Euskal Herriko berriei dagokiena den, hemen kokatu dugu gai, xede eta
tonuagatik, berriak eman baino gehiago idazlearen ikuspegia erakusten baitu.

Egun zortzi ezin aipatu ditugu eskuaraz Donibaneko besta ede-
rrak; egun ere laburzki baizik ez ditzazkegu aipa, zeren luzaz min-
tzatzeko tokia laster hemen eskas bailakikegu.
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Zorionez gure irakurzaleetarik anitzek bere begiz ikusi dituzte
besta eskualdun ezin ahantzizko hoik; hedatu ere dituzkete ja engoi-
tik orotarat ahoz, guk hemen izkribuz eman ahal ginintzazkegun
baino xehekiago, besta hoitako berriak.

Bi hitz bakarrik ditzagun beraz hemen ezar oroitzapentzat.
Zortzi egun iraun dute besta hoiek: Andredena-Mariaren egun igan-

detik ondoko iganderaino. Luze zitzeien hastean anitzi: zortzi egun.
Bizkitartean bestaliarrei ez baitzaiote luzegi zela iduritu. Egun

guziak hartuak ziren edo pilota partidez, edo elizako zeremonia ede-
rrez, edo bertze asko eta asko ikusgarri, entzungarri eskualdunek
aspaldian gutartean dauzkagunez; eta Eskual Herriaren aipamena
herrialde guzietarat urrun hedatzen dutenak (sic). 

Hala nola gure lehengo dantza zahar arinkeriarik gabekoak; arro-
bot edo pleka partida handiak; bertze anitz josteta eta joko nehon
ezagutuak ez direnak, Eskual Herrian baizik; hemengo herri eta etxe
zaharrak; ohiko apaindurak; eztei egunetako eta bertze zenbat usaia
maitagarri!

Erlisioneari eskualdunek betidanik daukogun atxikimendua;
burasoen eta haurren elgarrekilako batasuna; etxeen eta etxaldeen
iraupen luzea, nehon ez bezala Eskual Herrian, ait’amek beren seme
zaharrenari edo are ardurago alaba gehienari, andregeiari bertze
orduz uzten zioten ondoriotasunari, eta oraino egungo egunean ere
ahalaz uzten dioten laurdenari esker. 

Usaia zuhurra: bazter orotan etxe guziak, lur, ontasun guziak
buruz behera errekarat doazilarik, bederen hemen Eskual Herrian
zenbeit laborari-etxe zahar xutik dauzkana eta azkar halere, mende-
ren mende!

Zer oraino? Edo hobeki erraiteko, zer ez? Hemengo zurginek ber-
tze orduz beren eskuz eginik utzi dauzkuten lan ederrak: oihaltegi eta
untzitegi apainduak; ate-leiho ederki lantuak, etxe-aitzin eta barne
gora bezen zabalak. Eta holako.

Parisetik eta Frantziaren lau bazterretarik herrialde hunen ikuste-
ra bilduak ziren jaun jakintsun handiak xoraturik zagozin Eskual
Herriaren itxura gozo arraiari. Eta zer bazterra! Nolako ibaia eta
mendi mazela gizenak! Nolako ur arin eta garbiak; eta zer arno onak!
On dagizuela, jaunak!

Oroz gainetik miretsi dute arrotz jakintsun heiek eskualdun min-
tzaiaren aberastasuna; berak bere baitarik daukan indarra; nehon ez
diren hitz ederrak eta hitzen elgarretarazteko itzuli berezia.
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Han zituzten bilduak, jaun heier erakusteko, eskuara liburu berri
eta zahar guziak; batzu ederki apainduak, estalgi ederrez inguratuak;
bertze batzu bipiek eta saguek erdi janak, edo hezeduraren ondorioz
osoki mutzituak; eta halere, bitxi dena, gehienik artatuak han hek,
zahar higatu histu hek; beren jabeek orai dirutan ere sal etzazkete-
nak. Zertako? Zeren eta eskuara gure mintzai ederraren erroak han
baitire, liburu zahar ezdeus iduri hetan. 

Hek ikustearekin batek baino gehiagok erran dute goraki: “Hoin
denaz geroz mintzai berezia, gozoa, aberatsa eskuara, dirauela lu-
zaz!”

Agian ba, jaunak, diotegu hemen guk ihardesten, Eskual
Herriaren izenean. Ba, dirauela luzaz eta beti Eskual Herrian eskua-
rak! dirauela eskualduntasunak, mintzaiaz bezala bere izaite guziaz. 

Hauk eta holako asko aipatuak izan dire Donibanen, goragoko
jaun arrotz jakintsunen aintzinean. Egun oroz, batzu bertzen ondo-
tik, hirur, lau herriko seme mintzatu dire, zoin beren jakitate bere-
ziaren arabera. Atseginekin izan dire oro adituak. Oro? Ez bizkitar-
tean oro. Ezen mintzatu behar zirenetarik erdiak bederen gelditu dire
mintzatu gabe, ororentzat egunak laburregi zirelakotz.

Badugu uste, bai mintzatu direnen, bai eta mintzatu beharrak ixi-
lik egon diren guzien solasak elgarretarat bildurik agertuko direla
sarrixago liburu eder batean.

Ez da lan hori araiz guk egin beharra. Nornahik non-nahi egin
dezan, ongi dagike haren estalgiaren gainean gora eta larri emaitea
guk hemen Eskualdunean beti datxikizkagun hitz hauk:

Herrialde guzietan toki onak badira. 
Bainan bihotzak dio: Zoaz Eskual Herrira.

Eskuara Espainian 
(E 536, 1897-9-24)
Lehen mintzaldia. Ohargarri da Hiriart-Urrutik makur ematen dituela hegoalde-
ko kazeten izen zuzenak: Euskalerria, Euskalduna, Euskalzale.

Behin baino gehiagotan erran dugu eskuara galtzen ari dela oro-
tan: bai Frantzian eta bai Espainian.

Hemengo berri badakigu ondikotz; eta hemen baino are galtze
handiagotan da gure auzoan gure eskuara. Erran dugu bertze orduz
nola datorren eta zertarik galtze hori.
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Galduko ote da azkenean osoki? Hori dakiena ixilik dago; bizki-
tartean itxura guzien arabera, galduz doa, beti galduz. Nahi duenak
nahi duena erran; ukan axola edo ez ukan, eskuararen  galtzeaz hori
hola da. Hola izanen da edo lo dagonik norbeit beharko da ernatu. 

Da jakingarri, aski goiz ernatuko denetz Eskual Herria bere min-
tzaiaren beiratzeko…ala berantegi.

Espainian ja dirudi zenbait atzartuak direla.  Zenbat kazeta uste
duzue  agertzen direla Espainian eskuaraz eginak edo bederen espa-
ñolez eskuararen aldea daukatenak?  Eskuara behin betikotz galtze-
tik beiratu nahi luketenak? Lau.  Lau eskualdun kazeta badire espa-
ñol-Eskual Herrian. Probentzia bezenbat.  

—Bakotxean bat ote? 
—Ez, ez bakotxean bat, bainan ba ordean halere lau.
Hetarik bat Euskal-Herria deitua Donostian agertzen da. Arzak

du izena haren egile nausiak. Eskualdun kartsua da eta gizon heda-
dura handikoa.  Badu ere lagun bat, bera  baino are jakintsunagoa
eskuarari buruz, Campion iruñar eskuarazko liburu egile handia.
Gure adiskide Ithurri, Sarako erretor zenak erraten zuen garbiki,
nehor guti zaukala, ez bakarrik Espainian, bainan nongo nahiko
eskualzale bizi direnetan Campion iruñar hori bezen argiturik; nehor
guti gure mintzaiaren harat-hunatak xuxenago eta barnagodanik
ezagutzen zituenik.

Laket da eta guziz on da kazeta egile batentzat holako lagun argi-
tzaile baten ukaitea.

Agian ez du Eskual-herriak bere mintzai-erakaslea galduko behin
eta behin…guk gurea, Ithurri zuhurra hain gazterik galdu dugun
bezala!

Bilbaon agertzen da bertze kazeta bat, Baserritarra. Hitz horrek
erran nahi du: hiritar ez dena edo kanpañarra.  Araiz gu bezala,
gehienik laborariarentzat ari dire lanean Baserritar horren egileak.
Uste dut heien buruzagia deitzen dela Arana, nahiz ez dugun bertze-
la ezagutzen.

Orobat hiri berean, Bilbaon agertzen da Eskualduna, gure izen
berekoa.  Eskual Herriaren eta eskuararen aldea dauzka azkarki, bai-
nan gutiz gehienetan bederen español hutsez mintzo da, gu hemen
Eskualdunean frantsesez mintzo bagine bezala.

Bitxi da hori urrundanik; bainan egileak daki zer ari den eta zer-
tako.
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Azkenekotz  (frantximantak diona, “pour la bonne bouche” bei-
ratu dugu) don Azkue, Bilbaoko hirugarren kazetaren egilea. Aipu
ditugunetan bakarra da, gure ustez, apeza.

Bakarra da ere ikustez guk ezagun duguna, Donibaneko eskual-
dun pesta egun hoitan ikusirik, eta luzaz (ez halere nahi ginuken
bezen luzaz) mintzaturik. Badukegu geroxago haren solasez hemen
xehekiago mintzatzeko bidea.  Gaztea da; xede handiak ditu eta ja
badu asko lan eginik. Berritan hasia du agerrarazten bere kazeta
bipila, eskuara garbi, gozo, ederrez betea bururen buru. Haren kaze-
tak Eskualzalea du izena eta ohorezki dakar izen hori.  Jainkoak
lagun dezala, luzaz eskuararen eta Eskual Herriaren onetan!

1902

De Musculdy à Saint-Esteben 
(E 790, 1902-8-15)
Lehen mintzaldia. Diputatu gorri batek, Euskal Herrian itzuli bat egin ondoan,
zer dioen, tonu ironiko-sarkastikoan kontaturik.

Rouanet izena duen paristar deputatu batek egin omen du, iragan
egun hoitan, itzuli bat Eskual Herrian. Jaun hori deputatu gorri bel-
tzetarik da; sozialista hutsa. Bazter ikusten omen zabilan. Kaskoin
herri auzo hoitarik batean zaldi bakar bateko karrosa arin bat hartu-
rik, ber-bera lotu da bideari. Eta berak dionaz haranxet Argelesetik
(bide nabar!) jo dautzu…nora? Muskuldira. Non gaindi? Maulen
gaindi; Larzabalen eta Donibane-Garazin barna.

Gero handik, ez du erraten berak non gaindi, Donostirira (St-
Esteben). Gaixo zaldia! Izerdi onik aurdiki ahal baitu, eta jauzi ede-
rrik egin, herri batetik bertzera!

Artetik errateko jaun gorri beltz hoik jende xeheaz gogotik mintzo
dire; bai alafede ongi leriatzen ere karrosa ederretan, eta biziaz eder-
ki gozatzen, jende xehearen gostuz.

Dena dela beti, jaun horrek La France izena duen kazeta gorrian
eman dauzku hemen egin duelako itzuliak eginarazi dazkon gogoetak.

Delako kazeta merezi lukeen baino gehiago hedatua da hemen eta
bertzetan. Zinez egia: hilabete hunen 23ko agerraldian bezen xuxen
mintzo bada beti, gezurra merke duela erran ditake. Solasak eraku-
tsiko du, ez denetz hala. 
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Dio behin ontsa jostatu dela; bazter ederrik ikusi ere ba; pentze eta
zuhain ferde; etxe xuri eta inguru laketgarri; patar eta ordoki xora-
garri; mendi hegal gozo, itzalpe eta soropil ezin utzizko, nolakoak, eta
zenbat! Joli pays, oh, oui!

Eta jendea? Jendeak, mon ami, ça, c’est autre chose. Zozoak ez
naski oro tout à fait…bainan kasik hala iduri. Hain gira omen gibe-
latuak. Deus ez jakin; salbai batzu bezala. Ez gizon ez emazte,
zahar ez gazte, nehori deus ezin konpreniaraz. Xapeldun jaun bat
urrunerat ikusi orduko, hari ahora so, irriz; edo lasterka ihesi, basa-
kume batzu oihanetan jauzika, burbutzika, nola doazi, gizona ikus-
tearekin? Hala-hala gu. Hasteko, frantses hitz bat nehork ez dakie-
la erran zinezake, hots Eskual Herri guzian. Handia da gure jaun
paristarra ez baitu goseak hil bidean, bere burua nehori neholere
ezin adiaraziz. Behazue bada, ez denetz bitxi, ez denetz harrigarri,
zoin tontoak giren eskualdun hauk oro, Xuberon, Garazin eta
Lapurdin! 

Igandea zen omen. Eskualdun gaizoak tuku-tuku, banazka, beso-
ak dilindan, elizarat joaki. Pauvres gens! Emazte bat bereziki omen
zen, begiak altxatu gabe zoana, liburu bat eskuetan itzul harat, itzul
hunat zerabilala. Mezako liburua eiki! Jou, zer den! Mezako liburua-
rekin joaki emazte gaixoa elizarat! 

Jaunak galdatzen dio, eia bide hura denetz Muskuldira deraman
bidea.

Emazte gaizoa han dago, harritua. Deus ezin erran. Bi sorbaldak
altxatuz, nolazpeit adiarazten dio jaunari, ez dakiela zer galdatzen
dion. Pauvres gens!

Handik haratxago gizon batzu elgarrekin solasean zoazila, zintzur
mintzo halako…kurrinka idor bat eginez. Zer mintzai idorra! Zer
basa-mintzaia…eskuara!

Munduko jakintsunik handienak xoraturik dagozi, eskuara zoin
den mintzai gozoa, leguna, mamitsua, ginarritsua; halako itzuli bert-
zek ez bezalako batzu dituena. Ez dakite asko arrotzek nola aski
espantu egin gure mintzaiaz.

Franximan, aleman, holandes, angles, italiano, kastillano eta ber-
tze zenbat, Muskuldiko bidearen eskuaraz galdatzen lakiketenak,
berak nonbeitkoak izanik ere. Ororen buruan, ez dakienak ikas beza,
edo dagola bere tokian, hunat jin gabe, gutaz deus ez dakielarik gaiz-
ki mintzatzerat.
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Zer? Ez da beraz gehiago bakotxa bere lurrean bere tokiko min-
tzaiaz mintzatzen ahal? Garbiki, Eskual Herriko ura eta airea bera
ken letzazkegukete ahal balute, Parisetik ekarrarazteko untzi berezi
batzuetan, hango airea eta ura; ontsa pagatuz oraino.

Toki garbitik! Fu zikin! Ez da errateko baizik, zoin diren jaun
batzu beren buruez hartuak; zoin guti gauzkaten, eta nola mintzo
diren askotan gutaz, zer derasaten jakin gabe.

Oxtiko emazte, liburua eskuan elizarat zoana, beltxez bezti omen
zen. Beltxez bezti, emaztea, jou! Hortarik beretik ageri da, zoin giren
gibela, Eskual Herrian.

Beharrik dire munduan jaun argitu zenbeit,  oro dazkitenak. Hala
nola hau. Ezen adi ezazue zer dion.

Dio (ez dakigu non ikusirik edo ikasirik), dio beti gure jaunak,
Eskual Herrian emazte guziak igande guziez beti beltxez bezti doazi-
la elizarat. Hori dio hitzez hitz.

Garbiki, jende batzu hain dire beren hartan kokatuak, hura bai-
zik ez dutela onik nehon ikusten; non bertze guziak oro gau bezen
hits eta ilun baitzazkote. 

Nola gure erlisionea begietan baitute, hari doazkon zer guziak oro
ilunpe beltza bezala zazkote. Eskualduna erlisioneari atxikia dea ba?
Eskuaraz ikasten dutuia katixima eta otoitzak? Mauvais, mauvais;
ken eskuara fuera. Salbai mintzai bat da.

Eskualdunek hilen oroitzapena badaukatea ba, bihotzean bezala,
jaunzturetan ere? Hoi da bitxikeria! Balakite Pariseko emazte lore
apainduek eskualdun emazteak beti beltxez bezti doazila elizarat!
Eta beti bardin!

Zer ekarri du gure jauna solas horren erraterat? Nik dakita? 
Uste du eiki, hala ikusi duela. Zer nahuzue? Hain da erlisionea

gauza beltza, non oro belzten baititu, emazteak lurrerainoko manta-
let handiz…beti; gizonak izigarriko kapusail mamu luze batzuez.

Bertzela dute ba distiratzen batzuek ala bertzeek Parisen!
Bizkitartean zer diote bada: Pariseko hiri handia ere deputatu

sozialista hoitaz asexea dela; zenbeit bakarrez bertzeak hoien kontra
direla?

Ala jaun gorringo handi hoik bazter herri hautan aiaio dabiltzala-
rik, Parise ari ote da eskualduntzen?

Ez balinba! Egun zortzi arte.
“Nous y reviendrons.”
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Biba eskuara! 
(E 810, 1902-12-26)

Ez ginuen sinetsi nahi; eta egia den bezala hemen aitortzeko gerla
bat egundaino ez bezalakoa heldu zitzaukula ikusten ginuelarik, ez
nahiz gerla hau guhaurek piztu ginauden, Eskualdun huntan, eskua-
raz hanbat aipatu gabe.

Bainan holetan egia da; Mauleko suprefet nahasiak ahoa betez
omen derasa orori, Donibane Garazin errient bilkura batean egun
hoitarik batez goraki erran zuena:

“Urtatsetik harat eskualdun apezak ez zirela gehiago haizuko
eskualdun haurrei katiximaren eskuaraz erakasterat. Gobernamen-
duak zor dioten paga, bizitzeko ogia galdu nahi ez badute, beharko
dutela Eskual Herriko eskualdun ume haur gaixoei katixima egin
frantsesez.”.

Baia ba?
Ea goazin ikus, jaun suprefeta. Uste baino poxi handiagoari lotu

zira hor, eta zailagoari. Ez duzu uste? Ageriko da, jauna. 
Xuberon zutaz leporaino aseak zirela ja aspaldi baginakien.
Holetan Eskual Herri guzia zinukete orai nahi zangopean ezarri?

Goazin ikus. Gerla behar badugu, jo gerla.
Ez dezakegu erran, zenbat atseginekin emaiten dugun hemen

Mauletik eskualdun jaun gazte batek igortzen daukun letra bizia.
Ageri du ez dela buruz mainku, ez eta bihotzez epel.

Eskerrak diotzagu jaun horri Eskualdun kazeta hunen izenean.
Maite dugu hemen eskuara. Eta egun hautan bi gogoeta eginik gaude:
zer kalapita, eta zer gerla higuingarria piztera zeramakun etsaiak!

Ororen buruan, gure haurrei gure erlisionea eskuaraz erakasterat
holetan ez haizuko!    

Ez ginintuen, ez, gerlak izitzen. Bainan harrigarri zitzaukun: zer-
taratua den Frantzia dohakabea! Nolako alimale tzarren aztaparre-
tarat eroria!

Bravo, d’Andurain! Bihotz altxagarri da ikustea hogoita lau urte-
tako eskualdun gazte batek altxatu behar zuela lehenik etsaiari
jazartzeko, mintzoa. Biba gaztea!

Darraizkiola huni adin bereko gazte anitz.  Gazten oihuari zaha-
rrak ere xutiturik,  egigun orok bat, arrotzari, gure mintzaiaren eta
gure erlisionearen etsaiari buruz.
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1903

Katixima eskuara
(E 814, 1903-1-23)

Egun beltzetan sartzera goazi; biziki egun ilunetan; esklabotasun
osoari zabal-zabala eroria ez dagonak beharko baitu, nahi ala ez,
bere burua erakutsi. Ez baita gero askiko, ez nahi ukaitea; beharko
baitu agertu bakotxak, nor eta zer den.

Ba, zinez, egun hitsak ditugu egun hauk; eta hauien ondotik tarra-
patan hor heldu zauzkunak oraino anitzez hitsagoak.

Eta futxo, gu ikus, guri so egin, eta kasik ez zinezake erran deus
badela Frantzian, ez Eskual Herrian berriagorik. Hain gira ezazol eta
hotz; edo batetara doana, beldurti, herabe; barnean dugun haren
kanporat erakusteko uzkur.

Garbiki erraiten dautzuet, emeki-emeki, hartaratuak girela batzu
ala bertzeak (bertzez errangura direnak ez gutienik, bederen nik daz-
kidan zenbeit); hartaratuak girela erraiten dautzuet, non kargudun
ttipienaren beraren kaxketaren itzalaren ezkinak ikara jauzarazten
baitauku.

Mintzo gira, denbora pasa bezala, hemen ezin bizitzea heldu
bazauku, Espainialat edo norapeit egiteaz ihes.

Nago, ihes egiteko ere ukanen dugunez, oraiko itxuraren arabera,
zainik aski. Ala, xoria sugearen aho zilorakoan bezala, beldurrak
gure tokian itzatuko gaituenez ote?

Edo zerbeit oraino hitsagori, ahalgegarriagori ez ote gaudenez;
nahiago baitut ez erran hemen, zeri.

Duela hogoi, ba eta ere hamar edo bortz urte, norbeitek erran
balauku: “Hartaratuko da azkenean Frantzia; gure erlisionearen
etsaiek halako eskugaina dute hartuko, non gure haur gaixoei katixi-
maren eskuaraz erakasterat ere ez baikira haizuko eskualdunak.
Bertze libertate guziak oro, batzu bertzen ondotik, banazka, kendu
ondoan, eskuaraz mintzatzeko libertatea bera kendu nahiko dauku-
te. Eta zertan? Eskuara zuzenez ala ezinbertzez orotako beharrena
den gauzan, katiximan.

Erlisioneko erakaspenak eta goiz arratsetako otoitzak, baitezpada
jakin behar diren hek ezin ikas ehunetarik biek Eskual Herrian
eskuaraz baizik; eta ez libro eskuaraz ikastera.
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Gobernamenduak apezei paga kentzeko mehatxuaren pean ezarri-
ko apezak, Eskual Herrian, eskualdun haur eskuara baizik ez daki-
tenei otoitzak eta katixima frantsesez erakasteko.”

Holakorik erran balaukute, duela bortz edo hamar urte, iharde-
tsiko ginion erraileari: “Zaude ixilik hortik, ahoberoa. Hori handiegia
litake; ez dute sekula santan hori eginen. Eta bertzalde…holakorik
egin balezate, hemen gira, etsaiari jazartzeko. Has bedi, eian ikus!”

Horra non den jina, etorria, guk sinetsiko ez ginuena. Sinesten
duguia orai? Eta bagirea?

Iragan egunetan, berriki, huntaz aipu zelarik, entzuten ginuen:
“Horrek, horrek ditu bazterrak harrotuko Eskual Herrian. Horrek
hunkituko gaitu, larru bizia bizkarretik kendu nahi balaukute bezala.

Ez gira oro Eskual Herrian orotaz gogo bereko; bainan hortan da.
Debrua izanik ere, hor bederen orok elgarrekin bat eginen dugu. Bat
apezek, bat auzapezek; bat burasoek. Gizon, emazte, xapedun ala
bonetdun; xuri ala gorri, ez orok bardin gora oihu eginik ere, bako-
txak bere hartan, apal edo gora, eskuin edo ezker, erakutsi nahiko du,
hunkitua dela. Ez da hor harat hunatik.”

Orai da kenka, eleak utzirik, lanari lotzeko. Uko egiten badugu,
edo lokartzen bagira, segur ez dagola lo etsaia; ez eta loale ere izpi-
rik. Gu? Ez baitakit. Alta goiz edo berant beharko dugu ernatu.

Hautsi-mautsi
(E 817, 1903-2-12)

Azken bi aldietan katixima eskuaraz mintzatu gabe egon gira,
baginakielakotz gure jaun deputatuek, Eskual Herriko hiruek, beren
gain hartua zutela, eta hitzemana, hiruak elgarrekin, joanen zirela
Legrand, Harriague eta Pradet, Pariserat heldu-ta lehenbailehen,
ministroaren ikustera; eta han, buruz buru, ahal guzia eginen zutela
hiru jaun hoiek, ministro burugogor hari adiarazteko: zoin den gauza
makurra, kanore izpirik gabekoa, eskualdun haurrei katixima eskua-
raz erakastetik apezak gibelatu nahi ukaitea.

Jaun hoik alabainan, guk eta gure jakinean bertze askok ere otoiz-
turik, ministroarekin solasetan zireno, ez ginen artean sartu nahi.
Hoik beren ahalaren egiterat utzi ditugu, zuzen zen bezala.

Gure aldi da orai mintzatzea, nahiz oraino egun hemen xehetasun
guti eman dezakegun, eskuaraz.
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Frantsesez hor beheraxago mintzo denak emanen ditu xehetasu-
nak, diren bezala xuxen, guk baino hurbilagotik baitazkike oro: zer
solas erabili duten gure eskualdun deputatuek ministroarekin; zer
galdegin duten; nola hartuak izan diren; eta azkenean zer ardietsi
duten, eta zer ez. Eta gero ororen buruan orai zertan giren. Katixima
eskuara haizu den ala ez. Eta zer heinetan. Zeri dagozin  apezak eta
auzapezak, tokian tokiko arau eginen dutenak; apezek eskuara bai-
zik ongi ez dakitenei eskuaraz eginez katixima; auzapezek aldiz ape-
zaren aldea atxikiz; egia den bezala erranez, itzulikarik gabe, nola
erretorak ez dezoketen haurrei neholere katixima eskuaraz baizik
egin, ez dakitelakoz, hurbiltzeko ere, frantsesik aski.

Hitz batez, beren eginbidea eginen duten apezek paga galduko
dute, ala ez? Auzapezak errebokatuak izanen dire, ala ez, apezaren
salatari nahi ez badire agertu?

Azken beltzean, hortaratu behar baginu, ahal litake balinba 
—balinba!— gutartean gizontasunik eta giristinotasunik aski, batzu
eta bertzeak beren karguaz, ba eta beren pagaz baino lehen oroitze-
ko beren arimaz; eta berenarekin batean herriko haur gaixoen ari-
maz! Ez lezokete araiz, ez apez, ez auzapez eskualdunek beren egin-
bideari uko egin, dirutan truk, ez eta gobernamendu tzar baten adis-
kidantzan truk!

Zernahi gerta: batek kargua gal, bertzeak paga gal; eta bertze zer-
nahi handiagorik ere gerta, beren zuzen eta eginbide hartan azkar
egoiten balakikete, guk uste, bertze nongo nahikoek bezen ongi
Eskual Herriko apez eta auzapezek.

Elgarri harrika artzeko orde, zain lezakete eta lagun elgar; eta
beharrez, susta ere ba.

Bainan ez gira oraino hartan, nahiz hartara gitazken, ba, arte
laburrik barnean. Goazin egunean egunekoaz; geroaz ere oroituz ba;
bainan gero hura gogoan, ez dezagun otoi ahantz ahalik hobekiena
ikustea, zertan giren egun.

Iduri zaut bi hitzek daukatela solasaren egungo heina. Gure jaun
deputatuek ardietsi dutena ministroarenganik deit ditake: hautsi-
mautsi.

Ja baginuen diosesako buruzagiei esker, zerbeit ardietsirik. Ezen
hastetik aipu zen, predikuak eta oro frantsesez egiteaz. Nehondik
ez zitakela hori onetsi zuen prefetak, eta onetsarazi gorago minis-
troei.
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Beraz predikuak haizu eskuaraz, katixima ez; adineko eskualdu-
nek ez dakitelakotz eiki frantsesik aski; haurrek aldiz ba.

Ba ote haurrek? Baietz, ezetz…hortan ziren, noiz eta ere jaun
deputatuek mintzatu baitute Combes delako ministro…den bezalako
hura.

Eta huna zer onetsarazi dioten: eskualdunek nahi badute lege
berri hau onez onean hartu, erran nahi baita, temarik ez bihurkun-
derik gabe ahal den tokietan ahal den heinean katixima frantsesez
egin, utziko duela ez ditaken tokietan eskuara haizu.

Bertzalde, osoki prefetaren gain uzten duela ministroak non zer
egin, ihardetsi du. Beraz prefetaren eskuetan da gorabehera guzia.

Erran gabe doa prefeta aldiz ministroak derabilkela, nahi badu esku
azpiz sustatu. Guk baino hobeki elgar aditzen dute hoiek, oro ere.

Beti horra zertan den solasa: hautsi-mautsitik hautsi-mautsira,
mailez mail, horra non giren.

Aski ote da eginik? Eta orai lo egiterat bagoazke ote? Urrun da!
Gure zuzenek ezkina bat gehiago dute hor hautsirik. Galdua gal, ken-
dua ken. Etsaia beti aitzina doala, gure lurretan barnago. Guti bada
guti. Hori da gogoetagarri.

Bainan huntaz mintzatuko gira ondoko egunetan.
Egun ez ginuen erran nahi baizik, ahal bezen garbiki, dena den,

gure gizonek ministroarenganik ardietsi dutelako hautsi-mautsia.
“Otsoaren ahotik hezur bat ere on” ez dea hala? Nik  daukat artzain
eta otsoen artean ondorio oneko hautsi-mautsi guti ikusi dela egun-
daino. Beldurtzeko, hau ere hala izan dadin.

Hiru eskualdun
(E 831, 1903-5-29)

Iragan abendoaren 26an, gure eskualdun elizetan eskuara, urta-
tsetik haste, osoki debekatzeaz aipu zelarik, ukan ginuen atsegina,
Mauleko Clément d’Andurein jaun eskualdun gaztearen mintzaldi
kartsu bipilaren hemen irakurtzeko.

Eskual Herriaren eta eskuararen alde beren buruak agertu dituz-
tenetan lehena izan delakotz jaun hori, badatxikogu geroztik beti
oroitzapen eta ezagutza berezi bat; zuzen da ez dezagun ahantz.

Handik otsailean, Eskual Herriko hiru jaun deputatuak, Legrand,
Harriague, Pradet, elgarrekin joanik minixtro nausiaren mintzatzera,
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beren ahalak egin zituzten, zerbeit onik ardietsi nahiz. Nonbeit
zabiltzan! Ordukotz ja ezagun zen, deus onik ez zela igurikitzeko
Combes arnegatu tzarraren ganik. Eta geroztik hunat hobeki ageri da
oraino, zer alimalearen zangoperat eroria den Frantzia dohakabea.

Halere, bere tzarrean, adarrak barnerat sartu zitzazkon (alta ez
delarik barea), hiru deputatu bere aitzinera jinak ikustearekin. Ele
zuriz balakatu zituen; baizik eta deus ez zela oraino eginik; prefetak
bere baitarik egin bazuen ere zerbeit, ez zakiela ministroak gure
berririk deus.  Ororen buruan, hautsi-mautsi poxika bat egin behar
bazen, onez onean, egitera zagola nausia. Mutilarekin aski zutela
mintzatzea, erran nahi, prefetarekin; haren gain uzten zuela zer
guzia.

Ederki perekaturik ile alde, igorri zituen etxerat…sartzean bezen
gibel, jalitzean. Garbitasunik ezin atera zuten, baizik hau: prefetare-
kin antola ginintela. Zozo ez denarentzat, erran nahi baitzen: “Allez
vous promener!”.

Ordukotz ja prefetak zenbait larderia eta mehatxu eginak, diose-
san apezpikuaren ordain ditugunei! “Ministroak hau igorri, ministro-
ak hura nahi; ministroari obedi orok.”

Hauxe da komedia! Minixtroak prefeta gizon…bera deus ez; pre-
fetak aldiz minixtroa aitzineko. Batek bertzeari bota beso-gainez
pilota. Gu bien artean goiti so, lepoa harat-hunat ahoa zabaldu-
rik…bi zakur onen irriegingarri.

Bainan bederen trufaz edo zinez, egia edo gezur, baginuen jaun
minixtroaren hitza: prefetari zagola hura; deus erraitekorik zuena
zoala prefetaren mintzatzera.

Bazarete hunadino? Ez da errex gero, azeri zahar hoien itzulika
nahasi guziei jarraikitzea.

Gu bezalakoen zakuan sartzeko, ez dena badela, badena ez dela
sinetsarazi nahiz, hoier gogoratuko ez  zeien jukutriarik ez duzu.

Holetan beraz, hala bada eta ez bada, prefetaren eskuko girela da
errana. Mahain azpitik prefet, minixtro, suprefet, errient kixkil, fra-
mazon tzar, saltsero nahasi…tantiruri, orok elgar iduri; orok elgarre-
kin klik eta kluk egin ba; bainan gu beti, arrenkurarik balin badugu,
jaun prefetari behar holetan mintzatu.

Nor mintza ordean? Eta nor ager jaun prefetaren aitzinera? Zu ez,
ni ere ez; nehor ez beraz? 

Ziri batzu bezala, oro elgarri so egonez, deus ez ginen ari.
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Zer gertatu da? Hiru jaun gazte eskualdun, eskuarari eta eskual-
duntasunari atxikiak direnak bildu dire elgarretara. Solas egin dute:
“Hola eta hola, egundaino ez da Eskual Herrian holakorik ikusi.
Eskuara Eskual Herritik kentzerat ez dezakegu utz; ez dugu utzi behar,
gure ahal guziak egin gabe. Zer egin? Zerbeit; ahal duguna. Bederen
gure buruak ager norapeit; mintza zoin gure tokietan; eta gorago joan
behar bagira, joan. Ez egon, zozo batzu bezala, mintzatzeko tenora
denean. Deus ardietsiren ez badugu ere, berma beti, entsea!”

Elgar mintza, elgar susta; guti aski baitzuten hiruek ere, behin
Eskual Herri, eskualdun eta eskuaraz elgarrekin solasean hasi eta, su
lotzerainokoan berotzeko…hitzartu dire berehala elgarrekin: behar
dutela petizione bat edo zerbeit egin.

Hiru jaun eskualdun hoien izenak nahi ditugu hemen eman, zuzen
baita, holakoetan bertze edozeretan baino zuzenago, bakotxari berea
bihur dakion. Haste-hastetik behar ginintuen ere ontsala izendatu
hiruak; bainan solasa heldu zaukun bezala deramagu, ez beti nahi
bezala.

Huna beraz prefetari buruz petizione baten egiteaz elgar hitzartu-
rik, lan horri lotu diren hiru eskualdun egiazkoen izenak: de St-
Jayme,  Donapaleoko Garañotegi ederraren nausi, Eskual Herri
guziak izenez bederen ezagutzen duena; Pierre Broussain, hazpandar
jaun medikua; eta Albert Constantin, Atharratzeko jaun medikua.

Hiruak eskuararengatik urerat jauzi egin lezaketenak…ez eiki
harekin han itotzeko, ez; bainan bizirik idorrerat jalgitzeko, nehon-
dik ahal badute.

Erran behar da, ez zoala gauza hain gaizki: bi medikuren artean
zaldiz. Min hartu gabe bere xedera heltzen ez bazen ere, laguntza
prest, han berean.

Zer derasat? Uste gabean lerratu zaut irrirat solasa. Ez da bertze-
naz hau den gutienik jostagailu bat. Zinezko gauza da, hiru jaun
horiek egin dutena, batek Xubero, bertzeak Baxenabarre, bertzeak
Lapurdi, Eskual Herri guzia daukatelarik.

Zinez egin dute egiazki, egin duten lana; zinez eta xede onez era-
bili dituzte, zoin bere ezagunetan, asko harat-hunat, solas, urrats,
izkribu.

Petizionea egin eta, haren sinarazteko, behar zituzten izenak
bildu. Nori galda? Orori? Lan handiegi zitaken eta luzegi; nekegi oro-
ren biltzea.
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Sinadura galdegin dute Eskual Herriko deputatu, zenator, kon-
tseilari jeneral eta arrondizamenduko, auzapez, mediku, negoziant
handi; ez orori oraino, bainan bereziki gobernamenduarekin zerbeit
egiteko berezi edo atxikimendu duketenei.

Xuri baino gorri gehiagori joan dire sinadura galdez, nahi baitzu-
ten prefetak ikus zezan eskualdun gorri buruzagiak berak eskuararen
alde direla.

Hartakotz ere, biziki eztia egina zuten petizionea; eztiegia, zenbei-
ten gogora; ba eta, den bezala erraiteko, gure gogora ere. Bainan
lanak baitzuen: holakoaren eta halakoaren sinadura eskuratzekotz,
behar baitziren eztiki mintzatu; kasik otoitz bezala eginez prefetari,
beltzuri eta fuera oihu baizik merezi ez luken denboran.

Nola zitaken, petizione bat egitekotz, egitea hobekienik, ez gira
nahi hortan sartu. Bada segur bazterretan aski erraile, hau eta hura
nola behar litazken edo ez litazken egin.

Egile da eskas; eskuin edo ezker, ezti edo gazi, zerbeiten egile.
Horra zertako diotegun hiru jaun hoier hemen goraki, eskuararen

eta Eskual Herriaren izenean, ba eta gure erlisionearen izenean:
Milesker!

Bertze asko bezala itzalean egon zitazkelarik, erranez: “Zertako
gu lehenik ager? Eta zeren esperantzan?” agertu baitituzte beren
buruak, harorik gabe, gizonki. Bildu sinadura multzo bat; eta hiruak
algarretaraturik joan, bide zabalez; prefetaren gana, beren petizionea
sinaduraz beterik, eskuan.

Deus onik ezin ardietsi badute ere, daukagu etsenplu on bat eman
dutela, zuzenaren alde beren buruak agertuz.

Hori egin duten hiru eskualdunen gainean bertze behar-ordu
batez ere konda dezake geroxago Eskual Herriak.

Itxura guzien arabera, izanen da norbeiten beharra.
Ez dugu huntan zerratzen solas hau; baitukegu oraino zerbeit

hemen errateko, petizione hori sinatu nahi izan duten eta ez duten
zenbeitez.

Okasionetan agertzen dire gizonak.

Eskuararen alde. Nor ba? Nor ez? 
(E 834, 1903-6-3, Eskual Herria)

Egun hogoiko solasaren bururatzeko xedetan ginelarik, jin zauku
artetik hor ikusi duzuena. Berriak burrustan; eta berri hetarik bati
zatxikola, etsenplu bat, ororentzat oroitzekoa.
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Oroitzekorik asko balitake; bainan batek bertzea ahantzarazten
dauku, edo ezinbertzez utzarazten gerorat. Non azkenean berantegi
baita ere, zortzi, hamabortz, hogoi egunen buruan, gibelerat itzultze-
ko, ahotik utzi solasaren xehatzeko berriz loturik. 

Hola da gure…zera. Ez dakikegu gaur, zertaz mintzatu beharko
giren bihar eta etzi. Noiznahi zerbeit ustegabeko heldu. Eta gero,
jinen zauzku, zango bat bertzearen gainean daudelarik oro jakin
behar dituzten adixkide batzu, galdez: “Zertako ez du Eskualdunak
aipatu hau edo hura?”.   Orizue,  hortako: ez girelakotz, lasterka ere
orotarat betan heltzen ahal; eta zenbeit berri, nahi eta ez, holaxet
eskuetan zahartzen zauzkulakotz.

Eleak ekarri nu, horren erratera.
Eskuararen alde eta kontrako solasa, badut beldurra ez dagon

gutartean aurtengo urte huntan behin zaharturik; ez eta ere lokartu-
rik.

Ukanen du, ni beldur, atzarrarazle.
Egun hogoi hemenxet erran ginuen nola, hiru jaun gazte eskual-

dunek, elgar hitzarturik, beren ahal guziak egin dituzten, eskuararen
alde petizione bat eginik; hura eskualdun deputatu, auzapez, nego-
ziant, mediku eta holako andana bati sinarazirik, berek hiruek ere-
maiterainokoan Pauera prefetari: otoi utz zezan elizetan eskuara
libro, betidanik libro izan den bezala.

Ez dugu berriz erranen, lan horrek prefetarenganik ondorio on
guti ukan badu ere, eta ukanen, itxuren arabera, eskerrak zor dioz-
katela Eskual Herriak hiru jaun hoier, zeren egin duten beren ahala,
eta ez diren uzkur egon, nehoren beldurrez edo ahalgez. Hori baino
makurragorik egiten ez badute, non-nahi burua gorarik ager ditazke,
gizon eta eskualdun, ja egun hogoi hemen izendatu ditugun hiru jau-
nak: de St-Jayme Donapaleokoa, Broussain Hazparnekoa eta
Constantin Atharratzekoa: bi mediku eta zaldi-nausi bat, hiruak
eskuarari eta Eskual Herriaren zuzen guziei atxikiak. 

Begien aitzinean ditugu petizione hori sinatu dutenen izenak: ba
eta sinatu nahi ukan ez dutenen izenak ere.

Bada orotarik.
Sinatu dute, bat, biga, hiru, lau…xuxen kondatzen balin badakit,

hogoita bat medikuk. Sinadura biltzaletarik biga mediku izanez
geroz, beren lehen adixkideak medikuen artean zituztelakotz, heien
atea jo dute lehenik.
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Ez alferretan, ikusten duzuen bezala.
Eskual Herriko gizon argituenetarik dire medikuak. Eta gero, noiz

ukan du eskuarak, orai duen baino, mediku beharrago, kolpatua
denaz geroz? Eta kolpatua bihotzean erdiz erdi, edo bihotzari hurbil?
Biziki hurbil.

Joa delakotz eskuara; erlisionearekin batean hunkitua delakotz
handizki, katixima eskuararen debeku zentzugabe hortaz, izan da ere
medikuez bertzerik, delako petizionea sinatu duenik.

Hala nola otoiztuak izan diren eskualdun auzapez eta axuant
guziek sinatu dute; edo zenbeit bakarrez bertze orok. Sinatu nahi
ukan ez dutenak dire (berek dakite zertako, eta guk ere ba zenbei-
tentzat): Amestoi, Bardozeko jaun mera; Lacoste, Ustaritzeko jaun
axuanta; (artetik dugun erran Ustaritzeko jaun mera Duhartek sina-
tu duela); Leremboure, Sarako jaun mera; Dotézac, Kanboko jaun
axuanta.

Jaun hoik ez ginintuen izendatuko, ez balire zoin beren herrietan
buruzagi, nahi eta ez herriaren izenean mintzo ez balire.

Mintzo edo ez mintzo, beti, herriaren onetan edo kaltetan doa
hoien egitatea. Ea herriaren gogorakoa denetz, hor ikus, elgarren
artean.

On da beti, eta bereziki holako zer hautan, herri guziak jakin
dezan, haren gizonak norat dagozin, zer ari diren edo ez diren. Gero
ikus.

Goragoko jaun hoiek eza eman dute. Ihardetsi dute bederen, ez
zutela sinatzen. Hoinbertze ere ez dute egin: Larralde, Donibane
Garaziko jaun merak; Erramun, Ispurako jaun merak; Harambure,
Uharteko jaun merak; Gelos, Lehunzako jaun merak.

Erran gabe doa, gizonez gizon, bakotxa bere izenaren jabe dela,
nahi duena edo iduri zaiona sina edo ez zina. Jaun hoitarik batek edo
bertzek bazukena ote, bere buruari buruz, beldurkunde zerbeit sina-
tuz, bere kaltetan ari zela? Ez gira hortan sartzen.

Bainan auzapez bat, axuant bat, ez dire berentzat axuant, ez auza-
pez; herriarentzat dire; herriak ditu izendatzen, herriaren on eta
zuzenen zaintzeko; hots, herriaren gogora egiteko, behar diren lan eta
urratsak.

Berriz ere hor ikus beraz, nortaz nori zer zaion. Eta gero zer egin,
zer erran; deus egitekorik edo erratekorik badela iduri balin bazau-
tzue.
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Tokian tokiko gizonen ikustekoa da.
Sinatu dute notari,  negoziant, gizon argitu, eskuarari atxikiak

diren askok.
Arrondizamenduko kontseiluan, eta kontseilu jeneralean diren

eskualdun jaun gehienek ere ba. Kasik orok; xuri eta gorri; Nicolas
d’Arcangues, Ustaritzeko jaun kontseilaritik; Pées, Atharratzekorai-
no; guziek.

Ez ditugu egun ororen izenak emaiten ahal. Bertze aldi batez
eman ditzazkegu…beharrez.

Ez ahal dute jaun hoiek beren izena, ez agertzekotan emana.
Sinatu dute eta ere Eskual Herriko hiru jaun deputatuek:

Harriage, eta Legrand, eta Pradet-Balade; hiruek lerroan; eta erran
dutenaz, gogotik, den gutieneko gibelamendurik gabe.

Ba eta Haulon, eta Berdoly jaun zenaturrek ere.
Zer ere baitzuketen golkoan, beti sinatu dute; oroituz araiz boze-

mailen eskuko direla. Ikusiz eskualdun zenator eta deputatu direnaz
geroz behar zutela egin Eskual Herriaren nahia: eskuararen alde
mintzatu. 

Zer zitaken jaun hoitarik zenbeitek sinatu dutenean, petizione
hura? Bereziki azken izendatu hoiek, eta goragoko bertze gorri zahar,
hoik iduri batzuk sinatzeko heinean egin petizionea, ez bide zen su
zariona gure eskuara maitearen eta gure sineste are maiteagoaren
etsaiari buruz!!

Dugun aitor ez zela gerla pizteko itxindi gorri bat. Ez alafede ez!
Ja egun hogoi erran duguna, eztia zen biziki. Ahal bezen ezti eta
legun eta umil, espres egina, prefetaren bihotzaren atzemaiteko (hain
uzterra izakiz egungo prefeten eta hek idurikoen bihotza!).

Nahi zuten ere gorringo ezagutu hoitarik ahal bezenbat bildu.
Bana bertze, xuri baino gorri gehiagori galdatu diote izena, prefeta-
ren beharrira hobeki heltzeko xedetan araiz.

Hitz batez, hain zen lausenguz betea prefetarentzat petizione hori;
hain otoitz bat iduria, non eskualdun jaun aipatuenetarik bizpalauek,
nahiz diren sinatzaile guziak bezen eta gehiago atxikiak buruz eta
bihotzez, ba eta odolez eta beren izaite guziaz Eskual Herriari,…ez
baitute nahi ukan sinatu, ziotelarik: “Zer? Gure zuzenak ardiesteko,
etsaiaren atsinean hola mintza? Iduri belauniko!! Zuzenez zor dau-
kutena, otoitzez galda? Ez, ez.”.
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Dezotegun hemen agur bat igor; buru-has, gure aspaldiko adixki-
de, eskualdun azkar horier. Bereziki kazeta hunen ohiko nausi, Luis
Etxeberri jaunari. 

Ez da erraiteko baizik, zoin eztiki, zoin apal (apalegi holetan)
mintzo zen petizione hori. Ez goazi errateraino gure arabera ere behar
baino ahulkiago egina zela, nahiz ez, guhaurek gure ezdeusean egi-
nen ginuen bezala.

Zer zitaken hobekienik? Beti ez lo egoitea, deus erran, ez egin
gabe.

Xede onetan zerbeit ari dena, egungo egunean, norbeit da. Ez
dakioke beltzuri egin. Ez balinba! Bertzerik du merezi. 

Gorago erran dugu Leremboure Sarako jaun merak ez duela nahi
ukan sinatu. Ez eta Leremboure Ezpeletako kontseilari jeneralak ere.
Erran gabe doa: batek egitekotz, bertzeak eginen zuen.

Ez dugu nehor apaldu nahiz erraten, bainan atsegabe dugulakotz:
ohoreak ditu petizione huni buruz bertzeak bertze, bere gizonetarik,
Ezpeletako herriak.

Azken hitz. Oro ez bada, beharrenak bederen erranak dituzkegu,
nor ba, nor ez, eskualdun bezala, eskuara gogoan, eskualzale bat
baino gehiagok, bihotzminekin jakin dutena edo jakin behar: petizio-
nea sinatu nahi ukan ez dutenetarik bat izan dela Guilbeau Donibane
Lohitzuneko jaun medikua, eskuararentzat bere burua holako behar-
ordu batean agertzerat ekarria uste ginuena.

Zer derasaten
(E 835, 1903-6-26)

Eskuararen eta eskualduntasunaren etsaien egun hautako ateral-
diak oro nahi bagintu altxatu, orori banazka hemen ihardesteko, bagi-
nuke lan! Alimale diren bezalakoei gogoratzen ez zeien, erdi trufa, erdi
gezur, estakuru nahasirik ez da, zernahi tzarkeriaren egiteko.

Orok dakiguna da, egun hautako iguzkia eguerdi betean bezen
argi ageri dena: gaixtakeriaz emana dela, katiximaren haurrei eskua-
raz egiteko debekua. Zuk eta nik bezen ontsa badakite, haur eskual-
dunek ez dezaketela otoitzik ez katiximarik, behar den bezala, ikas
eskuaraz baizik.

Hamarretarik bederatziek; zer diot? ehunetarik lauetan hogoita
hemeretziek ez dakite frantsesik aski, katiximaren ongi konprenitzeko.
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Ikastea, oraino nonbeit hor, nahiz konprenitu gabe ikastea doble
gaixtoago  den haurrarentzat.

Bainan hitzak lerroan barbarbar ikasirik ere, baldin ez badaki
haurrak zer derasan, nola dazkitzazke xuxen erlisioneko irakaspe-
nak?

Ala zer behar du apezak, frantsesaren erakasten ari elizan, erlisio-
neko egien eta eginbideen haurrei buruan sarraraztea lanik aski ez
balitz bezala?

Ongi axola dute gure gizonek hortaz. Nahiago baizik ez eta haur,
eta apez, eta buraso giristino guziak ezartzen ahal badituzte ahalaz
hersturan, ezinbertzean.

Haur batek berak, begi bat hetsirik ikusten duen egia da hori: ez
dutela bertzerik bilatzen, baizik ere, hortan bertze zer guzietan beza-
la, erlisioneari dezoketen bidegabe gehienaren egitea.

Badakite hori badakigula; ezin ukatuzkoa da. Uste duzue halere
aitorturen dautzuetela? Fa! Baduk hoberik, Manex.

Zenbeitek ba; beren  barneko janiza tzarra gaindi kanporat dario-
ten batzuek; ezin egonarekin oihu egiten dute artetan: “Ai putikoa!
Lehertu behar diagu oraikotik erlisionea”.

Bertzek? Holako ele guti, nahiz bardin barne tzarrekoak diren.
Azpiz, azpiz, beren jokoa, begietarat errauts deramatzuetelarik. Den
lanik tzarrenarentzat badautzute atzaki edo estakuru-mestakuru…
zerbeit beti.

Xutik doan astokeria bardin emanen dautzuete sudurrera.
Orizue: behar dautzuet erran zer irakurturik nagon, adixkide

batek iragan egun hoitarik batez igorri dautan kazeta franximan
batean. Progrès de Biarritz du izena, delako kazetak. Aspaldiko
errana: paperak eman guziak hartzen dituela! Ez da hemenxet begien
aitzinean dutan kazeta nahasiak ez derasan pertolikeriarik.

Izan niz lau pusketan emanik surat botatzekotan; edo gainbehera
bertze xilo hartarik igortzekotan holakoentzat bereziki egina iduri
duen tokirat.

Ez; behar duzue lehenik jakin, gure etsaiak, hor gure auzoan bere-
an, gutaz nola trufatzen diren. Zer nahi luketen sinetsarazi, katixima
eskuarazkoaz eta eskualdunez mintzo direlarik.

Izaitez erlisioneari dire aiher; solasez alegia erlisionearen alde
bezala. Biziki hobe lakiokete, haur gaixoek frantsesez ikas dezaten
erlisionea.  Zertako? Eskuara, deusez mintzai delakotz. Halako basa-
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mintzai, kakola-makola, nehork xuxen ezin ikasizko bat. Zer min-
tzai? Nondik sortua eta noiz? Nehork ez jakin.

Herri batetik bertzera urrats bat egizu; hara non bi eskuara mota.
Lehen auzoek elgar ezin adi. Bezkoitarrak Hazparnen, hazpandarrak
Perpignanen bezen arrotz; arnoaren eta ogiaren izena ere kasik ez
berak. Hots, goseak hil behar, ezin elgar konprenituz.

Urepeletik Baigorrira, bi mintzai; osoki biga. Intrepet bat
Miarritzetik edo nonbeitik ekarri gabe, debruak baino gehiago ezin
solas egin elgarrekin.

Ezin irakur, ezin izkiria, nehorat nehork ezin marruskatuzko
mintzai sordes hori zerentzat da? Zer da? Laparpe sasi bat “une
broussaille”; begien eta ahoaren, eta zintzurraren, eta beharrien
larrutzeko baizik ez dena. Miséricorde! eta gero erlisionea, gauzetan
den eztiena, finena, minberena behar atxiki preso mintzai kozkor,
idor, errebes hortan!

Eta gero? Gero, gehiago dena, egizue begiz itzuli bat Eskual
Herrian: zer diren eskuaraz mintzo diren eskualdunak.

Halako zozo, buru gogor, itsu, nehor ezin hurbildu batzu. Behinik
behin Errepublikarentzat atxikimendu izpirik ez dutenak. To!
Ametsetako lukainka! Nork behar zuen uste solas huntan Errepublikak
deus egitekorik bazuela! Zera da hori: azeriaren buztana. Ustez gorde
zuen hark ere ixtapean, baina ez aski, ororen tronpatzeko.

“Errepublika”, izen horren itzalean, nahi lituzkete oro beren idu-
riko egin, zernahi gezur sinetsaraziz jende ahulari. Eta nola baitaki-
te, Eskual Herriak, ez eskualdunek, ez eskuarak ez dutela framazon
eta botiga tzar hoiekin deus nahastikarik nahi; hartakotz ari dire ahal
duten indar guziez, eskualdunak franximan bilakarazi beharrez, nahi
badugu eta ez. Eskuara, eskualduntasuna, Eskual Herriko usaia on
guziak nahi lazkigukete galarazi. Ez dute bertze xederik.

Eta hoiek erran behar guri, erlisionea hobeki erakasteko derabil-
tzatela itzulika hoik oro! Kopeta da gehiago…

Iduri eta erlisionea ez den ikasten ahal munduko mintzai guzie-
tan! Nork ere baitaki mintzai bat ongi, bere sor-mintzai hura, eta
hartan.

Bainan debalde duzu hoiekin arrazoinatzea. Zer ateraldi buru-
buztanik gabeak derasatzaten erran, eta gero hobe da ixiltzea.

Delako kazeta nahasian irakurtu ditugun zirikeria zirienetarik bat
hemen aipatu gabe, ez nauke. Sekulan ez zinezakete pentsa, zer eta
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zoin den eskuara, otso eta aker mintzai hunek guri, eskualdun gaixo-
eri egiten daukun bidegaberik handiena.

Kalte bat egiten dauku gaitza, ikaragarria, miletan entseaturik ere
ez baitzinezakete atzeman zoin, zer…

—Zer mila sorgin ote da? 
—O! Frantsesez erranen dautzuet, zeren ez baitire Miarritzeko

jakintsunen burutikako egia (?) handi hoik eskuara motz eta zotz,
korotz huntan kokatzen ahal. Emazkitzue lunetak.

Eskuarak eskualdunei egiten deien bidegabe handienetarik bat
da, zera…frantsesez deitzen baita alcoholisme eta hura. 

—Zer da hura? 
—Ahal dakizue, zer den alkohola: arno izpiritua; aguardienta,

barnea erretzen baitu? 
—Ba, eta zer da gero? 
—Da, gizon maitea, ez bazine beti eskuaraz mintzo, frantsesez

mintzatu beharra, sekula santan ez zinintazke mozkor. Miarritzeko
kazeta jakintsunak errana sinets-azu. 

Sinetsi nahi ez baduzu, zoazi hiri hoitarat. Zer diot? Zoazi norat-
nahi, Eskual Herritik kanpo. Ez Baionan, ez Bordalen, ez Ahurtin, ez
Nabarrengosen, ez duzu ikusiko gizon…ez emazte bat alkohol mada-
rikatu horri emana denik. Ez eta Miarritzen ere nehor, non ez den
eskualdun tetele zenbeit, frantsesik aski ez dakikena, pour échapper
à ce mal terrible, épouvantable, Eskual Herrian baizik nehon ez
denari.

Behazue hatik: zer gauza ederrak ikas ginintzazken, eta zoin
xuxen ginoazken oro, igande arratsetan, ba  eta merkatu iluntzetan
ere, zoin gure etxetarat, xut eta xuxen, esarik egin gabe bidean, ez
baginu hemen poxolu gaixto bat: eskuara.

1914

Frantzia eta Espainia 
(E 1435 1914-10-16)
Solas bat behin eta berriz altxaturik hegoaldeko abertzale eta Eskualdunaren
laguntzaile batek, idazten du Hiriart-Urrutik artikulu hau. Kontua da hegoalde-
ko abertzale zenbaitek frantsesegitzat daukatela Eskualduna eta kazetaren idaz-
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le buruzagia. Hau  hil ondoan kontatzen denez, Kirikiño kazetariak “Pantzezale-
keria” egotzi bide zion Euzkadi eguneroko abertzalean  (E 1491, 1915-11-26).
Eta Hiriart-Urrutik ez barkatu. 

20 urte aitzinago ere,  1894an “Orhoitzapen bat” artikuluan (E 388) Hiriart-
Urruti ez zen bereizkundearen aldekoetarik, nahiz baziren halakoak Iparraldean
ere. Zertako? Haren arabera, frantses sentitzen zelako eta, gainera, ezinezkotzat
zeukalako. Agerraldi berean irakur genezake: “Asteko berrien hondarrean, egun
hor beheraxago xehetasunekin aipu dugu Bizkaitarra derizalako eskualdun kaze-
ta batek Espainiako gobernamenduarekin duen makurra.” (E 388).

“Frantzia eta Espainia” artikuluaren jatorrizko testuan, Eskualdunakoan,
huts franko ageri dira, kazetak gerra garaian pairatu egoeraren ondorioz (Monge
kudeatzailea hilik, Hiriart-Urruti zahartu eta lanpeturik, eta langile guti inpri-
mategian). Hutsok zuzendu ditugu, nabarmenenak bederen.

Gerla aitzinean Eskualdun huntan beti atseginekin irakurtzen
ginituen Espainia aldeko eskualtzale onetarik batek bi edo hirugarren
aldia du, irakurtzaleak, zuentzat eta guhaurentzat igortzen dauzkula
goraintziak.

Zinez guri atxikia dagolako marka, ja ezpaginakien ere. Ba eta gu
hari eta harekilako gure eskualdun aneieri; gerla ondoan, lan huni
hemen gurekin berriz lotuak ikus uste baititugu, arte huntan agian
izanen ez den berriagokorik ezpalinbadugu.

Anartean atsekabekin ikusten duguna, bihotzez egia —mintzo
nautzue eskualdun guzieri—, hauxe da: Espainia aldeko eta Frantzia
aldeko eskualdunak ez girela beti orotaz bat: bereziki ez Eskual
Herriaren eta Espainiaren arteko batasun edo berexkunde delakoa,
ez delakoaz, behar litaken ala ez. 

Halaber hemen, gure alde huntan Frantziarekilakoa. Solas min
eta minbera ez ote dugun hau, nago, eta odol hotzean, gizonki, adix-
kideki, eskualdun haurrideki aipatzekoa hemen elgarrekin, hitzak
bederazka neurtuz, haztatuz.

Deus ez erranik nahiago nuke, huntaz behar bagine makurtu. Ez
balinba!

Bertzalde lehen aldia balitz, Espainia aldeko adixkide hunek eta
bertze batzuek solas hau altxatzen daukutela, onez onean, baginauz-
ke ixilik: beldurrez, bi aldetarik behin ere baino gibelago geldi azke-
nean. Jainkoak begira!

Zernahi gerta, mintzatu behar denean, behar da mintzatu.
Bakarrak balire hauk, Espainiako aldean gutaz eta guk egitekoez

mintzo ez gure gogora, ele gutiz elgarretara ginitazke.
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Adixkiden arteko hedoixka bat ezeztatua duzu hats buhako batez.
Bainan gure auzoak ez ditugu oro bardin atxikiak guri. Ageri da: ez
dute gordetzen, gurekilakoa baino nahiago dutela gure etsairik han-
dienarekilakoa…alemanarekilakoa.

Zertako? Galde horri berex ihardetsiko diogu, egun zortzi edo
geroxago, bizi bagira.

Hitz baitautzuet, etzaukula eskastuko, zer ihardets.
Bainan goazin aldian aldikoaz. Egungo solasa dugu Frantziaz,

Eskual Herriaz, Espainiaz: bertze bien artean Eskual Herria, bietarik
berex, izaitez hala ez balin bada ere, hala behar litakela diote hole-
tan. Eta nork? Espainiako aldean anitzek, eta ez ahapeka. Hemen,
Frantziako alde huntan ere ba omen bakar batzuek. Zonbatek?
Egundaino ezin jakin dut. Oro batera emanik, ote dire hamar?
Gehiago uste duena mintza. Nik ez nezakezue bortzez on egin. Biga
baizik etzauzkit mementoan gogoratzen.

Espainia aldeko berri anitz gutiago dakit, bainan aski ba, jakite-
ko, eskualdun baizik nahi ez diren anitz gehiago dela hemen baino
han.

Beren ikustekoa dute, hangoek han berenaz; guk hemen gureaz
bezala.

Ikustekoa…zer duten edo luketen nahi behar: ez gira hortan sar-
tzen. 

Ohiko fueros beren zuzenak, menderen mende gozatuak, aitzina
beti gozatuko zituztela hitzeman behin eta gero hitza jana diote
Espainiak. Hori gaizki. Zer ari diren ordean horren xuxentzeko erra-
nez, deus ez dutela nahi Espainiarekin. Erraitea bezen errex balitz
egitea!

Eskualdun eskualzale hangotiar eta hemengotiar bilkura batean
galdatu  zioten bati —eztu ere aspaldi— eletik elera: 

—Española zirea? 
—Ez, jauna. 
—Frantsesa beraz? 
—Ez jauna. 
—Zer zira beraz? 
—Eskualduna. 
—Eskualdun frantses ala española? 
—Bat ez bertze. 
—Beraz? 
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—Beraz eskualduna, ke karanba!
Ateraldi pullita; nahuzue dezagun erran ederra? Eta gero? 
—Geroaren berri eztakigu, ez zuek ez guk.
Baletor egun bat, erresuma osoak pusketan eman litzazkena 

—gerla ondorioz edo bertzela— ezta noizpeit gerta ez ditakena,
Eskual Herriaren bi zatiek bat egitea, oraiko frantses eta español bi
erresumetarik berex. 

Batasun hoberik ez lakiguke guri. 
Anartean ez ote da guretzat aneiaki, elgarrenki bizitzerik?
Gobernamenduz, politikazko biziz bateratu arte, arrotz ote gira

eta atze?
Nere burua nornahi bezen eskualdun daukatalarik, ene hitzean

nago: berex izaiteko eztela aski erraitea: “Espainia bat da, Eskual
Herria bertze bat”. Bainan hola zaiotenek hola erran bezate berentzat.
Guk eskualdun frantsesek eztugu Frantziatik berextea galdatzen: are
gutiago erraiten ja bi direla Frantzia eta gure Eskual Herri hau.

Zer onik ginuke ere hortarik igurikitzeko? Erresuma ttipiak han-
diek ahamen batez janak ez dituguia ikusten? Horra zer zaion gerta-
tu azkenik Belgikari, handiago izan balitz gertatuko ez zitzaiona.

Handitasunak eztu zuzena egiten, ba ordean, beharrez, laguntzen,
azkartzen.

Ttipiturik, ederrak ginitazke, bi auzo handi, bata bertzea bezen
gosen erdian, bietarik gu bereziak!

Otsoen azkurri dire bildotsak; xitoak, miruen.
Zuen  gogora mintzo ez bagira, ez huntan zuek ere gurera. Goazin

aitzina halere beti adixkide eta eskualdun aneia.
Noizpeiko aspaldiko etorkiz bat izanik ere, denborak berezi bagi-

tu erresumaz: bi zatitan ezarri bagitu bi populu auzori eratxikiak,
bien ararteko edo lokarri izaitea gu hiruen onetan ez litakea?

Gure ustez ba, elgarrekin bizi gaixtoan bizitzea baino hobe.
Ezkontzaz berexten zira, lehen auzo geldituz, buraso eta haurri-

detarik: ahultzen direa sor-etxearekilako lokarriak, ala luzatuz, heda-
tuz, azkartzen? 

—Ezta berdin. 
—Ez osoki: bainan hein batez, adixkidea, eza?
Egun zortzi arte, Jainkoak nahi duelarik.
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Alemaniaren adiskidantza
(E 1436, 1914-10-30)
Aurrekoaren jarraipena.

Beraz egun zortziko solasa ginuen: eztugula zeren, gure arabera,
denbora gal ametsetan, ustez ikus Eskual Herria Frantziaren eta
Espainiarenganik berezia, bi zatiak batetara bildurik. 

Bertze arrazoinik hor, geroari buruz, ez balitz ere, balaukuke aski
ja hau: ez ditakenari ahoa zabaldurik, egoitea, aharrosiz bizitzea lita-
kela. Nork iraun gehiagoko jakirik gabe?

Bertzela uste baginu, amets hortan daudenek bezala, bardin gibe-
la ginitazke, zeren ez baita hau, bederen behin eta behin guk ahalez-
ko gauza bat. Dezakezunera heltzea eta hartan irautea ere bada zer-
beit egungo egunean, gu girenekin! Bertzela balaut gogoak emaiten,
mintza nindakezue bertzela.

Hortarik aski aldi huntan: gerokoak gero, baitugu aurtengo lan,
gerla hunekin.

Gerla hau guk piztua dela dautzute gezurra erranen alemanek: ba
eta, gu baino hek sinetsi nahiagoz, Espainia aldeko eskualdun askok.
Ez orok: anitzek ba. Gehienik, diotenaz, karlistek.

Ez dute oraikoa: bainan ez bide zuten egundaino beren burua
hoinbertze agertu alemanaren alde, gure kontra. Ez guziek balinba,
eskualdun  karlistek ere; ba ordean anitz, anitzek.

Hango berri dakitelakoek ez daukute bertzerik erraiten.
Nonbeit zerbeit izan behar da hor, bertzetan bainoagokorik orai-

ko huntan, Don Jaime, karlisten oraiko nausi erregegeiak jakinara-
zi diotenaz geroz, eztuela onesten bere aldekoen egitatea: gain gai-
netik eta goraki kondenatzen dituela, gerla huntan Frantziaren
kontra direlako karlistak, nahi bezen atxikiak izan diten hari, don
Jaimeri.

Erran behar da oraiko errege don Alfonzeren aldekoetan ere badi-
tugula, erdaldun ala eskualdun, asko etsai Espainian; karlistetan
baino gutiago. Halere behartzen zaiku, errege Alfonzo bera osoki alde
baitugu.

Ama otrixianoa du Espainiako erregek, andrea berriz anglesa:
hetarik baloa ezbaia,  lanetan litake, biekilakoa ezin eginez.

Baginuke uste, biak aleman hutsak balitu ere, balakikela gizonki
zer egin, emazteñoeri erranik, beharrez, daudela beren sukaldean.
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Alfonsotiar eta jaimetiar hoinbertze ikustea, beren bi buruzagiak
ez bezala, gure kontra gerla huntan, alemanaren alde, handi zaiku.
Zenbatez handiago ezta ikustea, nehoren azpiko ez diren edo nahi ez
litazken batzu, bakarrik eskualdun katoliko, mintzo zaitzula gerla
huntaz bertzeak bezalatsu: Alemaniaren alde, Frantziaren kontra. 

Ageri edo iduri, sinetsiak dituztela alemanen gezurrak; nola guk
dugun bilatu, guk piztu gerla hau, ez gure etsaiek.

Bertze batzuk erranen dautzute, gerla hau izan dadin gure aldetik
zuzen ala ez: hobenak oro edo handienak izan diten alemanen ala
gure,  eztela hortan, ororen buruan, azken zera; goragotik, urrunago
behar dela behatu; ikusi behar duela bakotxak bere onetan, zer duen
hobe; hala nola  Espainiako katolikoentzat —bereziki katoliko
eskualdunentzat—, eskualdunak direnaz geroz katolikoenak,
Alemaniaren adiskidantza dela hobe, Frantziarena baino: gure erli-
sioneak libertate gehiago duela, ba eta gehiago laguntza Frantzian
baino Alemanian.

Aski dela ikustea nola diren Frantziaren eta Alemaniaren aspaldi-
ko etsaigoan, Espainiako gorriak, framazonak eta heiekilakoak, libe-
ral, errepublikano, anarxist eta holakoak oro Frantziaren alde.
Alemaniarekin aldiz erregetiar erlisionekoak —salbu holetan Errege
bera eta don Jaime—. Ikustea, aski!… Nor den ikusle, eta zer begi-
ren jabe.

Eta beraz guk eskualdun frantses katolikoek, ez ote dugu begirik,
guri hemen doazkun on-gaitzen, gure eginbiden ikusteko?

Itsuak ote gira guhaur osoki? Eta gurekin bertze frantses katoli-
koak? Ezen bada Frantzian gutaz,  eskualdunez bertze katolikorik
oraino, ez Espainiako, ez nehongo katolikoeri zorrik ez baitiote.

Urteak balin baditu gobernamenduaz gure erlisionearen etsaiak
ditugula nausituak, auzoek bezen ongi edo hobeki dakigu hemen guk
guhaurek, zer eta zenbat jasanik gauden.

Bertzalde non da herri katolikoa, deus jasaitekorik ez duena
gobernamenduaren aldetik? Belgikan orai guziak elgarrekin bat dire,
aleman tzar ezin jasanezkoari buruz.

Alta bazitazken eta baziren han ere zonbeit —orotan orotarik,
errana dena— alemanaren aitzinean belaunikatzera zagozinak. Ez
hatik han ere hango errege, Albert, Europa guziak ezin aski lauda
dezakena, salbu español zonbeitek; erraiterainokoan: imizil bat izan
dela, ez ahuzpez emanik Guillaumeren zangopean!



366

Katoliko gizon baten egitatea ote da hitzaren jatea, Guillaumek
jan duen bezala, hitzeman ondoan eta hitz hura sinatu; etzuela, gerla
hau heldu bazen ere, zangorik sartuko Belgikako lurretan?

Errege Albert gizonago izanen ote zen, harek ere hitzeman eta
sinatu hitza jan balu, ostikatu balu: etzuela bere lurrean gaindi elga-
rri jazartzerat utziko ez anglesik, ez alemanik, ez frantsesik.

Gizontasun bakarra, giristinotasun bakarra da beraz, jaunak,
zuen arabera, Guillaumek nahi dituenen egitea: uztea bera nausi oro-
tan ororen?

Zonbat litaken hemen erraiteko! Hala nola erlisione katolikoak,
guziz español katolikoek, ba eta ere katoliko frantsesek zerbait onik
igurikitzeko ginukela Alemaniaren adiskidantzatik; deusik ez aldiz
Frantzia galdu galgarri hunekilakotik! Alemania protestant urgu-
luntzi herratsua Espainian, Frantzian,…Alemanian berean ere, gure
erlisione katolikoaren laguntzale! Itxura du ba!?

Ezpaitakizue, orok dakitena, 1870eko gerlaren ondotik Bismark
zenak gerla gorria piztu ziotela aleman katolikoeri Alemanian!
Hemengoek, ministro errepublikanoek ere ba hemen; bainan hauiek
hemen baino bortitzagoa harek han, apezpiku eta apez anitz preso
luzaz atxikitzerainokoan. 

Frantses errepublikano nausitu berriek bazuten estakuru bat 
—nahiz gezurrezkoa— gerla dohakabe hura apezen eta apeztiarren
lana izan zela. Bere zuzena iraunik baitago gezur asto hori!

Bainan Bismark zerk zerabilan, baizik eta erlisione katolikoaren
herrak?

Bismark hil, bainan haren herra hor dugu bizi, eta zoin zail!
Ez ditu sei hilabete, Guillaume dakizuen koska tzarrak ziola gora-

ki, jende oste handi baten aitzinean: “Behar dugu erlisione katolikoa
suntsitu”.

Herra bera dute Guillaumek eta harekilakoek Frantziaren eta
Eliza katolikoaren kontra. Nonbeit zerbeit onik badu beraz oraino
Frantziak.

Zerbeit ikusiz dute Aita Saindu guziek, Frantziarenganik jasaite-
ko gehiena ukan dutenek ere beti laudatu Frantzia katolikoa. Ea noiz
duten hainbertze laudorio egin Alemaniaz.

Aita Sainduari orok zor diogun obedientzia nork duten hobekie-
nik begiratu azken urte hautan, zoazte, galda Erroman, dakiteneri:
alemanek ala frantsesek, apezak eta oro barne?
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Irringarri ere da garbiki, gogoratzea bera: Alemania dela hemen-
dik goiti Eliza katolikoaren esperantzarik hoberena.

Non duzue zentzua, adixkideak?
Aitor-azue, Napoleon Lehen zenaren egitateak Espainiari buruz

ditutzuela oraino ezin iretsiak. Orduan hura zuentzat, Guillaume orai
guretzat,  bi gizon tirano hastial. Ehun urteren buruan ez badetzaz-
ketzue haren hobenak ahantz, nola guk Guillaumen aitzinekoen
hobenak, eta bereak azken gerlatik hunat? Hunek berak oraino ezpa-
zaungun gerlarik egin, nori esker? Haren gizontasunari ala gure
pazientzia luzeari?

Zonbat aldiz, eta beti zuzen kontra, ez gitu desafiatu? Azkenean
pegarra hautsi bazaio, eztu zeren gure gain eman.

Gu Frantzia aldeko eskualdunak frantsesegi bagauzkatzue
Espainia aldeko eskualdunek, zer erran zuetaz Espainia aldeko
eskualdunez, baizik ere miletan zuzen gutiagoz, jakinean edo ez  jaki-
nean, alemanegi zaretela hor bilakatuak? 

Gu bagine hutsean, gure baitarik ginitazke: zuek aldiz,
Alemaniaren gezurrak errexkiegi iretsirik. 

Barkatu, eta gu zuen, zuek gure adixkideago beti, munduko ale-
man guziak baino, agian!

I.3.2. ESKUALDUNA KAZETAREN ARGITARATZE-JOKAERA

1891

Mintza gaiten eskuaraz
(E 237, 1891-12-11 ‘Eskualduna’ sinatua)

Eskualduna kazetan euskara nagusi ezartzeko lehen urratsa.
Gure irakurtzale guziek edo gehienek badakite eskuara, eta ani-

tzek ez dakite hura baizik. Eskuara da gure sor-mintzairea. Gutar-
tean argituenek ere hura dakigu edo behar ginuke jakin hobekienik. 

Frantsesa ere mintzaire ederra da, mundu guzian aipatua eta eza-
gutua. Frantsesa jakitea on da; eta egungo egunean behin ere baino
hobe, bereziki gizonkientzat. Ahal duten guziek ongi baino hobeki
egiten dute bere haurreri eta guziz semeeri (neskatokoek ez dute
hainbertze behar) frantses pixka bat irakastea.
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Badakigu buraso ainitzek atseginekin  ikusten dutela, berek ez
irakurtu ahal izanik ere, bere haurrentzat, sarrixago hor harat solda-
do joan behar diren mutikoentzat…frantses pixka bat gure gazeta
Eskualdunean. Bat baino gehiagok erran darokute xoratuak egoten
direla, berek gazeta eskuaraz irakurtu ondoan, haurreri begira, fran-
tses hura heieri itzularazten diotenean. Badugu beldur ez dioten hau-
rrek beti xuxen-xuxena itzultzen. Adin batean ere, frantsesa ongi ez
dakienak, hitz erdizka eta batez bertzea osatuz, asmura bezala baizik
ez dakienak mintzatzen, hutsa frango eginen du; are gehiago oraino,
gazeta edo liburu batetako frantses zerratua irakurtzean, frantsesez
erranak makur irakurtu eta, makur hartuko ditu gogoan.

Eta hemen erran dezadan, hortakotz dute gazeta tzarrek nehun
baino kalte gehiago egiten jende xehearen artean; zeren eta jende
xeheak deus guti dakielakotz, ardura errexkiegi iresten baititu gaze-
tan irakurtzen dituen guziak; egia ala gezur, trufa ala zinezko solas
edo berri guziak; nahas-mahas; oro bardin xuxen eta zuzen balire
bezala. Norat ere baitago gazeta, eskuin edo ezker, irakurtzale gaizo-
ak oro hartarat buruz har eta onar. Hortarik heldu da, parte on bat,
gutartean den bezenbat itsu eta gor baita.

Xuxen mintzatzeko eta bertzen erranaren xuxen entzuteko, eta
gero ikusteko bakotxak bere begiz, nun diren egia eta zuzena, ez da
halakorik nola baita sor-lekuko mintzaire hura.

Beraz Eskual Herrian bego beti eskuara nausi. Hargatik ez dugu
nahi frantsesa bazterrerat utzi. Bainan iduritzen zauku zuzen dela
izan dadin eskualdunen artean beti eskuara lehen. Jainkoari esker ez
du gure mintzaireak nehungoari zorrik. Jadanik erran dugu, eta orai-
no gure hitzean gare: eskuara berenaz mintzairetan diteken ederrena
eta aberatsena da.

Bertze alde, ote da gauza bitxiagorik askotan gure gazeta
Eskualdunean berean ikusten duguna baino? Huna zer: anitzek jada-
nik gogoan erabili duketena da.

Haste-hastean beti eskuara puska bat ona. Gero frantses bertze
hainbertze, beti gauza onak. Gero erdi hartan nahasten gare. Dela
Petite Chronique, dela Nouvelles du Pays, eta ez dakit zer. Zer da
Petite Chronique? Han ikusten ditugu nunbeitko berriak, batzu
frantsesez, bertzeak eskuaraz, luze-luzea.

Eta Eskual Herriko berriak? Hek dira Nouvelles du Pays. Garbiki,
nahiago ginuke zabal-zabala ezarri Nouvelles du Pays horren orde,
eskuaraz, berri heien hastean: Zer da berri? edo holako zerbeit.
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Zer bada? Eskualdun gazeta batean Eskual Herriko berriak fran-
tsesez, eta urrunekoak aldiz, guri behartzen ez direnak, hek hain
xuxen ere eskuaraz! Zer ari gare hola?

Mintza gaiten bada otoi guziak eskuaraz; bederen gutarteko
berrien eta gorabeheren gainean goazin lañoki eskuaraz, nahi badu-
gu eskualdunez irakurtuak izan. 

Ez da beti gazeta egileari doakona, eskuaraz ala frantsesez min-
tza. Gazeta-egileak eta gazetak, errana den bezala, ukanak hartzen
dituzte. Guri dago, adiskideri eta berri igortzaleri eskuaraz igortzea.

Egun zortzi atseginekin ikusi dugu Eskual Herriko berrietan han-
dizki nausi zela eskuara: almanakaren eskaintza, eskuaraz; diru
españolaz zenbeit hitz, eskuaraz. Hazparnetik, Irisarritik, Heletatik
eta bertze ez dakit nundik, berriak eskuaraz. Oro eskuaraz, salbu
Xuberoko aldetik heldu zauzkigunak. Noiz ikusiko dugu han-hemen-
ka xuberotar izpi bat, amiñi bat xuberotarrek han pulliki erraten
duten bezala?

Bainan lehenik has gaiten gu garaztar eta lapurtarrak gure herri-
tarrekin eskuaraz mintzatzen. A bon entendeur, salut! 

Erran nahi baita, eskuara baizik ez dakienari behar zaiola min-
tzatu eskuaraz.

1903

Bizia lehen
(E 822, 1903-3-20)

Eskualdun kazeta hunen irakurtzaleak biltzen ahal bagintu noize-
tik noizera; eta hek oro alde batetik, bertzetik gu, elgarrekin solas
egiten ahal baginu, asko eta asko  elgarri erratekorik baginukela iduri
zaut. Ez dea hala?

Guk hemen ahalik hobekiena emaiten ditugunetan zer noren
gogorako den edo ez den, baginakike alabainan hobekixago. Nori zer
zaion  laket;  zer ongi,  zer gaizki, labur edo luze, bakanegi edo ardu-
regi; zertarik sobera, zertarik eskas, baginakike, dakigun baino xuxe-
nago.

Batek hemendik kontseilu, bertzeak handik zer edo zeren gutizia,
edo argi galde: nola den hau, nola ez ditaken hala eta hula. Hots, oro
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entzunaz, baginuke segur zer gogoan har…ez  eiki, ez, ororekilakoa-
ren egiteko. Ez ginuke nahi ere, ez eta behar ere. Galde makur egile
frango balitake; bai alafede xuxen egile ere.

Zer atsegina eta zer argia ez litake guretzat, Eskualdunaren egi-
lentzat, artetan jakitea, nori zer zaion gure lanaz; eta zer irinetarik
behar dugun oratu,  batzuen eta bertzeen gogoaren atzemaiteko.

Ahalik hobekiena egiten dugu ba; bainan iduri norapeit hobeki
oraino loakela gure Eskualdun ttipia, baginaki xoko-mokoetako
berri. Munduko gorena da, urtean behin handik edo hemendik tinta-
minta zerbeit urrundanik entzuten badugu.

Ai eta gure irakurtzale zenbeitek aldiz balakite gure berri! Kazeta
baten egiteari, eta bereziki gure huni doakon goiti-beheitiak oro erien
puntan balazkite, gure adixkide on…alfer zenbeitek! Hitz dautzuet
higi litazkela eta erna; eta eskuin edo ezker, lanari  lot, hor egon gabe,
zango bat bertzearen gainean, bazterretarat so.

Sinets-azue otoi, baginukela guk ere, zenbeit aldi, zer erran! Ba,
hor baginitu aitzinean, bekoz beko, gure irakurtzaleak oro, gure erra-
tekoak bagintuzke guk ere. Orok naski azkenean; errexago baita baz-
terretik, hau dela hura dela, mintzatzea, zoin bere eskualde xuxen
joaitea baino.

Ez girenaz geroz elgarretara biltzen ahal, egigun solas hemen
izkribuz. Errateko litazken guziak ez aipaturikan ere, bat bederen
xuritzen ahal balin badugu, zerbeit eginik izanen da beti.

Zenbat aldiz ez dukezue, adiskideak, entzun, ba eta menturaz
erran ere, alferrean zirela holako astean Eskualdunaren egileak?
Baizik eta zera…eskuara guti zela biziki. Franximenteria leher eta
zapart; eta oraino zer? Ez ateraldi pollit zerbeit; gure buruzagi, fran-
tsesez mintzatzaile jaun bipilak jalitzen dituen egia bizardun hetarik,
ez. Oraino paso, eskuarari kendua, halakoz betea balitz. Bainan hor
bertze pegeseria batzu, deusetako ez direnak? Dela bihi eta hazi sal-
tzeko; dela tresna, dela onkailu; sendagailu, junturetako ala buruko
ala hertzetako minentzat; Aiherreko Soudre mediku famatu zenaren
errauts eta hauts, eta mauts; apaindura, xingola eta botiga, ehun mila
espantu, kazetetara gabe dazkigun eta dituzkegun erosgei guziez,
guziak oro etxera heldu zauzkunaz geroz? Zertako kazetan hoik oro?
Alferkeriaz, edo nork daki? Errexago delakotz kazetaren holakoz
betetzea, burutikako solas on zerbeitez baino. 

—Errazue uste duzuela. 
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—Eta gero artetan egun hamabortz bezala, izigarriko afixa luze
batzu. Notari, abokat-elasturia ezin trenkatuzko batzu. Tribunaleko
sal-erospen, auzi,  enkant, enchères eta surenchères; adjudication,
ventes des meubles, d’immeubles; nik dakita zer eta zenbat artikulu
luze, luze? Lau paietarik biga, zenbeit aldi, holakoz beteak baitire.
Zertako hoik oro? Alferkeriaz. 

—Errazue uste duzuela. Eta hemen laburzki zinkurina horiei eta
holakoei ihardets dezotedan, erranen dut: eleak…ele doazila; biziki
errex da bazterretik erasian artzea.  Bizi nahi denak behar du ber-
matu bizitzeari.  Erasiak adi ba, bainan ez dezakezuna galdatzen
badautzute, jo aitzina zuretik ahalik hobekiena.

Ororen gogora egitea on da; behar da, eta nahi litake egin. Bainan
bizia lehen. 

Arren, egungo egunean bizi nahi duen kazeta batek behar du, bai-
tezpada, holako salgei, erosgei, enkant eta tribunaletako afixa handi
hoier begitarte on egin. 

Hoien igorleak legeko gizon adixkide batzu ditugu, Eskualduna
lagundu nahi dutenak. Laguntzen dute, afixa hoik bertze batzuei
emaiteko orde, guri emanez.

Bakarrik, hoiek ez dute hamabortz, ez eta zortzi egun,  igurikitzen
ahal. Ez eta ere, ez ditazke laburtuz eman. Heldu direnean behar
dire, diren bezala osorik, zabal-zabala hemenxet ezarri, toki handia
hartuko balin badute eta ez badute.

Diren bezala, heldu direnean, bertze zerbeit gibelaturikan ere,
bota lehenik hoik. Eta gogotik gero; milesker diozularik igorleari,
kapelua eskuan. 

—Zertako?
—Zeren eta hoitarik baitatorkigu gure langilen bizitzekoa. Janez

bizi dire, eta edanez; lo eginez, beren buruak eta beren haurrak haziz,
zuek bezala bardin,  kazeta hunen lana egiten duten langileak ere.
Abonamenduek ez dute lanaren pagatzeko behar dena emaiten. Zer
egin? Laguntza heldu den tokitik har; eta bihotz onez! Halere kon-
tent, urtearen hondarrean bi buruak elgarri xuxen eta hurbilik lotzen
ahal direnean.

Ez da hor harat-hunatik. Bizia lehen. Hori egun ahanzten duenak
segur ez duela bihar jauzi gora eginen.

Ohorezki bizi nahi denak, ongiko aldea atxikiz, are gehiago behar
du hortaz oroitu, bere onetan! Tzarrak ez du axolarik, nolanahi bizi;
ongiari dagonak behar du orotarat begi atxiki.
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Ele hauk oro batera doazi: Eskualdunak bere langilen bizia egiten
duela, heldu zaion tokitik: enkant edo bihi, ogi edo zahi, onkailu edo
tresna. Hoik orok banazka guti ekartzen dute, bainan urtearen
buruan xiloñoaren tapatzeko beti, orok batean nonbeit hor. Eskas
dena, nausiak forni.

Ez da errateko baizik, ari zauzkula batzu noizetik noizera kitzi-
kan: “abonamendua zertako ez dugun ttipitzen. Lau liberetarik
hiruetara edo hiru-ta erditara bederen behar ginukela beheititu abo-
namendu hori.”. Biziki errex da holakoen erraitea. Hartaraz geroz
egitea ere ba. Gero? Bizi, nola?

Buruz hemen lanean ari direnek ardit bat hunkitu gabe; bakotxak
bere ahalaren arabera beretik xahutuz oraino, eskulanak berak bade-
rama heldu den guzia,…eta urte gehienez gehiago.

Horrengatik, ez da deus berriagorik. Eskualdunak ez du izan
behin ere bizia orai duen baino zailago. Bonne santé, Jainkoari esker.
Bizi, eta bizi nahi; bainan bizitzeko, bertze zenbeitek bezala, kon-
duak egin behar, eta bazterretakoak erdirat bildu. Hortan da guzia.

1908

Etsenplu bat
(E 1129, 1908-11-27 ‘Eskualduna’)
Etxebarne Izturitzeko erretor eta Eskualduna-ren berri-heltzale zenaren hilberria. 

Egun hamabortz hemen hitzeman dugu mintzatzea Eskualdun
hunek Etxebarne Izturizeko erretor zenari zor dazkon esker bereziez.
Gure hitza nahi dugu atxiki.

Errana da elizako zorrak elizan pagatzen direla. Halaber zuzen da
Eskualduneko zorrak, oro ez bada ere, paga diten hemen berean,
Eskualdunean.

Daukat bertzalde, bi gogoeta on deusek eginaraztekotz teilatu
aizinadun zenbeiten pean, hunen etsenpluak dituela eginaraziko.
Ez orotan, ez: aspaldi du, gazteagoentzat utziak ditudala holako
ametsak; bainan bizpahiru burutan eta bihotzetan su pindar bat
pizturik utz baleza solas hunek, zerbeit lakiket. Zinez erraiten dut,
barneak emaiten dautan bezala, gogoan dudan hura; ez gehiago, ez
gutiago.
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Uste dukezue askok, astean asteko Eskualdun hau, bera bere bai-
tarik egina sortzen ez bada ere onjoak larrean bezalatsu, ez dela gaitz
guretzat hunen egitea.

Behinik behin berriak burrustan heldu zauzkula; jin arau altzora
biltzeko lana baizik ez guk. Urrats baten egiterik ez; ez eta nehori
deusen galdatzerik. Heldu berriak, iturritik ura bezala.

Bazinakite! Berri guti dugu maiz? Den gutiak emaiten dauku gai-
neratiko guziek bezenbat lan, ez hemen emaitean, bainan ezin bilduz,
ezin eskuratuz. Eskualdunaren adixkideak direlako ehunetarik bortz
ez ditugu, belaunikatuz otoizturik ere, urtean berriño bat igor leza-
guketenik. 

Hemen, ahal bezala bilduz, emaiten ditugun Eskual Herriko berri
bakarrak bederen, guti bada guti, uste dukezue zuen erlisionearen
aldea daukan gazeta hunek, herri bakotxean alde bera daukateneta-
rik dituela. Zahar eta gazte, bederen bizpahiru direlarik herri batean,
erlisionearen zaintzea, beiratzea, ahalaz hedatzea, maitaraztea baizik
bertze lanik ez dutenak goizetik arrats, uste dukezue gazeta giristi-
noak herri hetako berrien heltzale bakarrak, edo bederen hoberenak
hek direla?

Ez dakizue ontsa! Bainan hobe dut ixiltzea. Sobera erran nezake,
hasiz geroz, eta bardin alferretan.

Isturizen hil da aitzineko astean apez bat, hamazazpi urtez artatu
duen herriak behin ahantziko ez duena. Ez guk ere hemen, gure lan
huntan dirauguno.

Eskualdun huntako langilek ez daukagu behin ahantzirik
Etxebarne zena. Hura bezalako adixkide guti galduko dugu.
Egundaino ez gira oroit harek erranik: eskuara ederra ginuela
Eskualdunean, batzu bertzeak baino jakintsunago, mintzatzaleago
ginela…eta holako tertaleria zozo edo erdi trufazko hoitarik.

Nehortaz trufatzeko, sobera zen umila; nehori laudorio emaiten
artzeko besogainka, sobera zen fina.

Egun hamabortz erran duguna, bera bere buruaz den gutienik ez
hartua; bertzeak ere halako ikustea ez laket. Orotan ororekin bardi-
na zen hura.

Bainan munduko laudorio huts eta espantu ezdeus guziak baino
hobe dena, lan bati buruz, ahal zuen laguntza guzia egin dauku, lan
hau zer ginuen ontsa ohartuz geroz. 

—Zer laguntza?
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—Orizue, zenbeit kontseilu on artean. Han-hemenka berak en-
tzun edo ikusi egintza edo ateraldi eder batzutarik; eta guziz berri,
zernahi berri.

Sekulan bat ez, nehori gaitzitzekorik, ez samurrean ez bertzela.
Behinik behin bozetako egunetan, hura ezagutu dutenek bazaki-

ten haren gogoa, ez eta haren odola, ez zaudela lo.  Nehork bezenbat
griña zuen Frantziako ala Isturizeko goiti-beheitiak esku onetan ikus-
teaz. Bainan ez baitzen haro gose; ez baitzuen ere nehorentzat jani-
zarik; eta nahiz Eskualduna maite zuen eta ikusi ere nahi zukeen ahal
guziaren egiten ongiarentzat, ez zaukan halere orotako makur guzien
xuxentzea, orotaz mintzatzea beti gazeta huni zoakola.

Gure berriketari jarraiki bakarretarik zen bezala, izan balitz
nausi, ez zukeen nahiko boketa guzien latsari izan zadin baitezpada
Eskualduna. Ez eta gure bizkarra baitezpada guzien latsa-harri.

Aipatu gabe ezin utziak badire; bainan iguzkitarat agertu gabe
itzalean uzteko hobe litazkenik ere ba hogoita bortz, ororen onetan.

Hortakotz, ala ez bainakike bere jitea zuelakotz, ez harrabots
gose, haren berri guziak politikaren usainik ere gabeak ziren.

Boz egunetan beraz ez ginuen haren berririk. Gehiago dena, bagi-
nakien, haren gogora egiteko, ahalik gutiena behar ginela guhaur ere
mintzatu Isturizeko bozez.

Oro haren iduriko izanez, bakantzak ginintuzkeen orduan; ala-
bainan deus guk egitekorik, ez erraitekorik, ez.

Bada izari bat orotan; hau huntan izari gabekoa zen. Itzal bat
balin bada, baditake makurragorik.

Boz egunak joan zirena ba, eta ahantzixe? Hara gure berriketaria
egundaino bezen gogotik alha; nondik zer ikusiko zuen edo entzunen,
guri hunat igortzeko. Herriko eta inguruetako berri; ba eta urruneko
ere. Helmenera heldu zazkon guziak altxa eta igor.

Igor berehala, ez apaindurik, bainan guk apaintzeko; eta on ez
baziren, surat bota ginintzala. Agertzeari ez zen batere atxikia.
Laguntzeari bakarrik, eta irakurtzaleen atseginari, onari.

Hain guti zen atxikia, bere haren irakurtzeari, non berriak nola-
nahi emaiten baitzauzkun, erdi frantsesez, molderik gabe; ahurrean
murruskaturik bezala, beldurrez hala-hala eman ginintzan.

Urte laburrez harek guri hunat zonbat berri dauzkun igorri:
ohointza, su, etxe erortze, gizon hiltze edo hiltzertze; ortzi, haize; ihi-
ziko berri, zazpi inguru herrietakoak oro zauzkala! Behartu ere zon-
beit aldiz, bertzeengatik.
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Eta beti, beti, norbeit urrikarizko edo Eskualduna maitarazi
nahizko zerbeit berri. Bazterrerat uztekorik, biziki bakan.

Zerk zerabilan ote? Ala bere burua guri agertu nahiak? Hura eza-
gutu dutenek ez lezakete sinets. Luma eskuan baizik ezin egonak?
Nahiagoko zukeen izkiriatzen ari baino, hautura, orga bat egur xeha-
tu edo alor bat aitzurtu. Zenbeit aldiz entzun diogu: behin batez
Santa Garazitik goizean goiz Ligirat zoalarik kofesatzerat, hiru ore-
nen bidean, bide bazterreko belar epaile batzuri agur egitearekin,
zerbeit irri-solas aurdiki zeien hesiaren bertze aldetik bikari bipilak.
Bertzeek pentzetik: hobe zukela, jostetak utzirik, heien laguntzea.

—Nahuzue? 
—Ba naski. 
—Non duzue taillia (sega)? 
—Huna bat alfer dagona. 
—Hasiko nuzea? 
—Ba jauna, bai.
Bi eskuz han berean berehala sotana gerriraino biribilkaturik, lot-

zen da tailliari, eta epailekin bere saila baderama arratsalde apal
arte. Ez batere espantuz, bainan gogotik aipatzen zuen hori, ziolarik,
biharamunean berriz hartu behar ukan zuela Ligirako bidea.  Eder
zitzaion erraitea, haur-haurretik ikasia zuela epaiten, eta behin ere ez
ahantzi.

Ez da erraiteko baizik: zoin zen xehea, jendekina eta lur lanari
ohartua; laborantzako tresnak eskuan laketago zituzkena, ezen ez
porteplume xiri txar hau, hunekin zirrimarran artzeko.

Ba bainan gizagaixoari noizbeit gogoratu baitzitzaion Eskualdun
hau ere lan on bat zela, eta guziz laborariaren onetan deramaguna,
ahal dugun bezala.

Gogoratu egiazko apez onari: lan idor hunek laguntza behar
duela, merezi zuela. Hori aski zen harentzat, behin betikotz, nehork
oroitarazte beharrik gabe; eta milesker ere ez zuen erran ginezon
nahi. “Pas de compliments.” Hala nahi zuenaz geroz, uzten ginuen,
ez balitz bezala.

Alta bada, astean bi, hiruetaraino igortzen berri bat bertzearen
ondotik; berri beraz bardin gibeletik xehetasun gehiago. Gero hilabe-
te oso bat edo bi, deus igorri gabe. Nola heldu zazkon eskura.
Herrikoak, auzokoak, urrungoak, airera nonbeitik atzemanak: oro on
ziren harentzat, salbu norbeit den gutiena kolpa zezaketenak.
Halakorik ez zuen nahi, urrun ere. Are gutiago hurbil.
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Otoi barka xehetasun hauk oro. Ez daukagu berriz hemen holako
adixkide on batez horrenbertze erranik. Bertze bat edo bi holakotsu
balin baditugu, goren gorena.

Jinkoak begira ditzala behin hiltzetik.
Luze bada luze, badakigu herri bat, hauk oro hemen atsegin

samin batekin irakurtuko baitituzte, beren artean diotelarik: “Gure
erretor gaixoa guretzat bezalakoa zen araiz ororentzat.”. Bat nehon
izan bada, ba.

1909

Ez guretzat
(E 1157, 1909-6-11)
Lehen mintzaldia. Egileak “Berri bil” artikulua aipatzen du, bi aste aitzinago
agertarazia (E 1155).

Berriz ere berriez; Eskual Herrikoez.
Egun zortzi hemen atsegin handi bat ukan dugu, bakan duguna:

berri anitz, alde orotarik.
Xuberoa utziz, berenez bere ari baitire gure lagun xuberotarrak,

baginintuen joan den astean, Lapurditik eta Baxenabarretik hamasei
berri berezi. 

Hamasei tokitarik, toki bezenbat gertakariren xehetasunak. Eta
oraino bizpahiru bidean gelditu, ezin kokatuz edo berantegiz.

Xuberokoekin orotarat bizpahiru dotzena.
Hogoieko hein hori baizik ez balitz ere astean, frantsesak diona,

“pas mal pour la campagne.”
Berri on eta txar, orotarik; eta oro, jakingarri.  Behor bahitu jabe-

rik gabeko; apez liburu Utsuko mendian atzeman; zakur errabiatuak
ausikirik Bordalen izan lau lehonztar; han zer ikusi, noiz eta nola
itzuli handik gibelerat; ohoinak holako eta halako etxetan sartu, jan-
darmeak Doniane-Garaziko erretoraren bere egoitzatik bertze ohoin
batzuen manuz kanporat fuera aurdikitzen ari zirelarik. Eta holako.

Berriak horra non ditutzuen, beti oro zinkurina zareztenek “ez
duela sekulan deus nehongo berririk Eskualdunak.”

Balakite berrien igortzalek! Eta bertze zenbeitek ere, balakite, zer
atsegina den guretzat: berriak hunat burrustan heldu ikustea!
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Ez gure gatik; irakurtzalengatik.
Ordu litake, gure berri biltzaleak lot diten eta jarraik lanari; min-

tzo naiz ja guti edo aski ernatuak direnez, eta oraino lo daudenez ere
ba. Ordu litake, zinez erran dezazuedan hemenxe,  hogoita bi urtez
Eskualdun gaizo hau Jainkoak daki nola bizi izan ondoan, beti
Eskual Herriaren ongia nahiz bere ahal guzia egin duena, egiten eta
egin nahi beti aitzina; ordu litake, adixkide aizinatuak, astidunak
bederen ohar dazkion huni eta hel, berriak xuxen igorriz! Eta ez aldi
bat; beti; deus berririk den aste oroz.

Ez bakarrik Bordalerat joan direla zakurrek ausikiak, bainan
gibelerat jin direla ere. Batek bertzea galdatzen du hor, ez dea hala?

Berri heltzale jarraikiak hartzen ditugu,  hartze baginintu bezala,
milesker erraitea ere ahanzterainokoan. Beharrik baitakite, ez direla
guretzat ari; bainan ba gurekin, gu bezala, irakurtzale gure aneia
eskualdun  maitentzat! Ez da gutiago egia, zor zaharrak eta ongi-
egile zaharrak, kasik ez balire bezalakatzen direla azkenean; zaha-
rrago eta zorrak gaixtoago, ongi-egileak hobe direlarik bizkitartean.

Atsegin bizi eta berri bat, ja hartuak ditutzunek ez bezala barnea
atzemaiten dautzuna da uste etzinuen edo aspaldi etsitua zinuen
batenganik jin dakizun ahora, iduri ametsetako lukainka, lehen
berria. To!

Han zaude, amentx egia ote den; ala ez ote zoazin lotarik iratzar-
tzera.

Bizpahiru aste huntan, eta bereziki azken hortan jin zauzku zeru-
tik behera beribilez holako batzu; ezagun xahar eta berri, orotarik.
Herri beretik biga, bat goizean, bertzea arratsaldean, elgar hitzartu
gabe; irakurtu dutela Berri Bil, eta sinetsi. Biba hek!

Herri hartako berriak, aspaldiko orde, segurak ditugu hemendik
harat, non ez duten oraidanik uzten lana batek bertzearen gain.

Elgarri dauden bi berriketari on baino miletan hobe dukezu, bera
bakarrik, txar bat. Qu’on  se le dise là-bas,…et ailleurs.

Ororen buruan, zerbeit nahigabe ukan baginu iragan astean,
ahanztekoa eta gehiago ere horra hor berean.  Diraukula.

Ez guregatik, ez guretzat,  diot berriz ere; eta ez dut aski erranen.
Kexagarri da batzutan, letra bat idek eta, lehen hitz, irakurtzea:

“Beti berri galdez ari zauzkunaz geroz; ezin asea, huna berrixka bat,
zure Eskualdunean eman dezazun, on bada”. Ez gira gose, gu hemen;
ez eta egarri. Eskualduna ez da gurea; zuena da, eta zuentzat.
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Guk guretzat ez dugu bertze edozoinek baino berri gutizia gehia-
gorik. Ez eta baitezpada, hunen betetzeko beharrik.

Ba  naski; erran gabe doa: zerbeitez bete behar dugu astean behin,
irin edo zahi. Hutsik ibiltzekotz, ez luke balio.

Bainan betetzea da, ororen buruan, errexena, nahiz hura ere lan
bat den.

Lanen lana, lan idorra, eta zinez erraiteko, lan lotsagarria, gor-
putz eta arima galgarria, da, berrien biltzea, berextea; sareak heda
eta hogoietarik hemeretzietan hutsez beterik altxa, non ez zaren
zuhaur zure sarekin laparrean loturik gelditzen, edo puska han utzi-
rik itzultzen etxerat.

Lehen ere,  eta oraino ez du aspaldi, erran dugu: Eskualduna ez
dela bakarrik Eskual Herriko berrien harat-hunat erabiltzeko.
Bainan berriak laket dituztenaz geroz  irakurtzalek; laket bezen on
denaz geroz asko berriren jakitea; eta deus errexagorik ez litakenaz
geroz, bakotxak bere tokikoak igorriz, zertako ez igor?

Berriez bertzerik hemen guhaurek emanen dugu beti; eta behar
ere ba.

Herrialde batzutan hala nola Norte-Ameriketan, gazetek ez dau-
kate berriak baizik gero; eta negozianten erreklamak, gure Printemps
hori bezala eta holako zernahi; paia osoak holakoz beterik.

Politikak hango gazetetan eremu guti dauka biziki; askotan bate-
re ez. Toki dohatsuak!

Hemen ez gira hartan, eta ez gaude behin hartaraturik! Egungo
eguneko gizon tzarrek eta heien aldeko gazeta galgarriek,  egun
guziez, erlisionearen kontra zernahi derasatelarik, nola egon gu ixi-
lik? Baitezpada behar zaio jazarri gezurrari egia; ongia gaizkiari.

Irakurtze onik egiten ez duenak, eginen du bertzerik. Eta gero, ez
irakurturik ere, hainbertze ele makur aditzen baita non-nahi, on da
behar-orduan zer ihardets jakitea. Hortako dire gazeta onak; eta ona-
ren laguntzaile, berrien heltzaleak.

Bizkitartean ez edozoin berri; badire lerro bat ez baitautzute igo-
rriko non ez diren beti norbeiti aiher. Aurten errangurarik ez badute,
mintzatuko zaitzu jazkoez; beti eta beti norbeit begietan dutela.
Halakoak otoizten ditugu, beren eta ororen onetan, zinez ongia nahi
badute, ez dezatela Eskualduna egin beti eltze guzien burruntzali,
zoko-moko guzien xahutzeko esku-piltzar eta jats.

Badire, zer igor ez lakiketenak; daudela otoi deus igorri gabe. Non
ginintazke irakurtzale guziak has balazkigu besagainka, on diren eta
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ez diren berri guzien hunat heltzen? Ez gira beldur; bainan ez da
erraiteko baizik, lumaren atxikitzen dakitenetan beretan badirela, are
gehiago bertzetan, paperak oro hartzen dituelako estakuruan, axola-
rik ez baitute beren buruez baizik, edo ezagutza eskas, edo nik daki-
ta?…beren zainen eta odolaren ez nausi? Badirela on baino kalte
gehiago egin lezaguketenak.

Bertze batzu, lanik aski dutenak etxean, huntara gabe. Orok ez
dute zeren berentzat har gure galdea. Herri bakotxean, bana bertze,
baginu bat ona, aski ginuke. Nor non da ordean?

Izan gira gibelago. Ez gitela otoi huntan geldi.

Gure Almanaka 
(E 1182, 1909-12-3)

Egina da. Horra non duzuen. Ea iragan astean galdez ari zauzku-
nak orai ager eta mintza. Zenbat?

Egun zortzi erran dugu zenbana eta nola dauzkagun, galdatzalei
hemen berean banazka edo ehunka saltzeko; edo behar den garala
guk hel eta zuek altxa.

Ahantzi baditutzue, irakur berriz egun zortziko Eskualdunean
eman ditugun xehetasunak.

Badakizue zer nahi ginuken? Ez guregatik, bainan Eskualdunaren
saltzalei, adixkide batzuri bezala, nahi eta ez, atxikiak girelakotz;
nahi ginuke herri bakotxetik herri hartako saltzaleak berak igor bale-
zauku, sariarekin, hunenbertzeren galdea; zenbat ere sal uste baituke
eta heiena;  gero berriz gehixago galdatu beharrikan ere, nonbeitik
has. Ez egon, Eskualdunaren almanaka, haizeak ahora ekarriko
dautzuenez beha.

Jazko azkenei gertatu zitzeiena eztakizuela gerta bertze zenbeiti
aurten; berantegi eros; berantegi erna, eta gero eskuak hutsik geldi.

Herri banazka galdatzeko orde, nahiago baduzue auzoko herri
nausi batera bildu zenbeit herri ttipitakoek ororen galdeak norbeiten
eskura, den gauzarik errexena da. Egin behar; ez bera eginen, segur.

Aski erranik.
Jaz baziren, ba eta iragan azken urte hoitan, hiru eskualdun almana-

ka; zoin eskualdunago; hiruek oneko aldea zaukatela, bakotxa bere gain. 
Aurtendanik harat, huna biga batean, edo bat itzalirik, bertzea

agertzen dela. 
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Lamaignère  inprimeriak egiten zuena gelditurik,  guk dugu inpri-
meria hartan eginarazi gurea, elgar hola hitzarturik; batasun hortaz
bertzerik erraiteko baitukegu oraino arte laburrik barne.

Goazin solas behin gure almanakaz; ezta kazeta; ez eta katixima,
ez eta elizako liburu bat. Badauka, guti edo aski, orotarik, toki deno;
bainan haurrean ikusiaz oroitzen gira beti. 

Eskualdun armañakari beha ginauden, begiak xuriturik; eta oroz
gainetik zeri beha? Erran gabe doa: supazter xokoan arratsetan, gaz-
tena erreak jatearekin irakurtzeko ixtorio hunkigarriei, eta oraino
gehiago, bitxikeriei  beha.

Lehengo haurrak bezala direla oraikoak, huntan bederen, iduri
zauku; eta edozoin adinetan ere, zer da laketago, artetan, bihozmin
eta nahigabeak ahanztea baino, nehori kalterik egin ez dezoken ira-
kurtze gozo eta jostagarri bat eginez familian elgarrekin zahar-gaztek?

Iduri deus ez dela, irriz emekiño erran egia batzu ere hobeki sar-
tzen dire bihotzetan asko aldiz, bertzela erranik baino.

Eskualdunaren almanaka erosi nahiko dute kazeta hunen ira-
kurtzale guziek; zuentzat egina dugu, bizia hortarik behar baginu
bezenbat artarekin.

Zoin den, xuxen, Eskualdunaren almanaka, eta zer daukan bere-
ziki aurten hoberenik eta irakurtzen hasiz geroz, ezin utzienik,...
behako bat, hasi gabe, barne guziari, jauzika, ea han direnez ageri
hitz larriz: Laborarier. Okilenborda. Etxekoandereari. Ankel eta
Tomas (hau, hau ederra!). Urteko berriak (eta han apezpikuen letra
hunkigarria laburzki). Bitxikeriak, eta bertze. 

Eros, irakur eta irakurraraz.

1910

Badaki zerbeit
(E 1234, 1910-12-2, Notes Eskuariennes)

Idiotismes, purisme: deux mots qui viennent et reviennent souvent
sur le tapis, quand il s’agit de langues; deux mots que l’on emploie à
tort et à travers.

Tel croit parler ou écrire le basque le plus pur, qui évite avec soin
les mots d’origine romane, française ou espagnole, pour donner en
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plein dans des tournures de phrases, voire même en des idées, aux-
quelles langue basque et cerveaux basques sont réfractaires...ou dev-
raient l’être.

Tel autre pillera sans scrupule tous les vocabulaires à sa portée,
remplacera souvent le vrai mot basque par une expression étrangère
à notre idiome, et vous aura, malgré cela, l’air...et la chanson bien
plus eskualdun-eskuara que le premier.

La perfection serait d’écrire et de parler avec des mots basques et
le tour de phrase basque. Qui peut s’en flatter?

Le mal est que trop de nous font fi des mots; alors que notre bas-
que n’en a déja pas trop; en laissent, et des meilleurs, tomber en
désuétude; pendant que d’autres réagissent à l’excès; non contents de
conserver ce qui est, s’évertuent à y ajouter des vocables nouveaux,
plus ou moins heureux.

Meritent-ils de passer pour des puristes au bon sens du mot? Non.
Le vrai puriste, à notre humble avis, respecte autant le génie que

le vocabulaire d’une langue. 
Nous avons renoncé, au moins pour un temps, à demander, sans

résultat, qu’on nous fît grace, dans les colonnes de l’Eskualduna, de
formules antibasques au premier chef, comme celle-ci: “eskaintzen
dazkogu gure dolumen zinezkoenak”.

C’est moins le mot factice dolumen que la phrase entière qui bles-
se le goût basque.

Est-ce la peine de conserver notre enseigne “Eskualduna” à ce
prix-là? Mais passons là-dessus.

Aujourd’hui, nous ne voulions que mettre sous les yeux des ama-
teurs de basque un échantillon curieux d’eskuara détestable, avec des
mots qui, pris un à un, sont cependent tout ce qu’il y a de plus bas-
que. 

Un correspondant, dont la présente critique ne diminue en rien
récemment les méfaits d’un chien enragé.

Excellente relation, très soignée, d’une écriture nette à faire les
délices de nos braves ouvriers d’imprimerie; choix heureux et sobrie-
té de détails, rien n’y manquait, sauf l’attention à ne pas parler
français en basque; et encore, dans une seule phrase, mais là…oui,
par exemple!

On va trouver que nous exagérons, que nous subtilisons,
etc….Nous ne demandons aux basques basquisants de bonne foi,
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assez et pas trop cultivés, que de réfléchir un peu sur la phrase sui-
vante:

“Holako etxeko-jaunak badaki zerbeit”.
Depuis un nombre respectable d’années, nous savons, comme tout

eskualdun, ce que signifie holako; ce que veut dire etxeko-jaun;
badaki ne nous est pas inconnu, pas plus que zerbeit.

Et pourtant, devant cette phrase, collection de mots basques au-
thentiques, —parole d’honneur— nous sommes resté court.

Nous ne comprenions pas, …lorsque tout d’un coup nous revient
la phrase française:

“Le maître de telle maison en sait quelque chose!”
“Badaki holako baten berri” se dit et se comprend en basque. Mais

badaki zerbeit?…Non, dans le sens, bien entendu, que le correspon-
dant voulait y mettre de “il en sait quelque chose à ses dépens; il sait
ce qu’il en coûte”. Même “badaki holako baten berri” ne rend pas ce
sens, mais signifie plutôt: “il en vu d’autres!”.

Un exemple entre mille de purisme, d’idiotisme à rebour.
Le peuple ne parle pas ainsi, heureusement!
Au risque de faire sourire, faut-il ajouter ici qu’on nous reproche

de-ci, de-là, paraît-il, de sacrifier souvent dans l’Eskualduna tournu-
res et mots de la langue populaire à je ne sais quel besoin de faire de
la littérature basque?

Dans ce métier, plus que dans tout autre, il faut s’attendre à tout.
Si nous sommes surpris quelquefois, tant pis pour nous.

Après tout, nul n’est infaillible; ce qui importe, c’est de reconnaî-
tre l’erreur et de éviter dans la suite; en quoi il y a plus de profit que
de mérite.

L’auteur de la traduction basque du décret pontifical sur l’âge de
la 1.re Communion fait son mea culpa d’une phrase de moins de deux
lignes chargée de quatre ko, syllabes finales: “Ez kofesioko, ez komu-
nioneko erlisioneko erakaspen guziak osoki, garbiki jakitea, ezta bai-
tezpadako”.

Cet étalage de ko dans le Bulletin religieux, a été ramené huit jours
après, dans l’Eskualduna à des proportions plus raisonnables.

En lecture publique, à haute voix, dans l’église, en appuyant tant
soit peu sur chacun des ko, cela devait faire une jolie musique, si l’on
n’y a pas remedié d’avance.

Même à qui s’observe il échappe des fautes. Que dire de ceux qui
parlent en écrivant à la “va comme je te pousse”?
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Rien, sinon qu’ils ont joliment plus de mérite que le nombre plus
considérable de ceux qui n’en font même pas autant.

1911

Zazpi mila
(E 1253, 1911-4-14)

Eskualdunari atxikiak direnek atseginekin irakurtuko dute, beti
emendatuz goazila.

Gehiago dena, noiz ere bailuke iduri, etsaiak, orotan ez bada,
bederen tokitan, irakurtzale zonbeit edeki behar dauzkula, beretuz,
orduan dugu joaiterik gehiena. Eta non? Gutitzeko iduripenik han-
diena ginuken tokietan.

Lapurdiko herri lehenetarik bat, orotako lehena ez balin bada ere,
izendatzen ahal ginuke, askoren ustez, ba eta egiazko itxuraz etsaia-
renganat itzulia, edo bederen  puska bat nahasia; eta bizkitartean iduri
baino atxikiagoa guk hemen goraki dauzkagun egia eta zuzen guzieri.

Nork erran behar luken haatik, non ere baititugu gehienik aiher
etsaiarekilakoak, eta hain xuxen han gaudela gure hatzean azkarre-
nik! Zer diot? Han goazila hedatuz, guti bada guti, lehenekoaren gai-
nera emendatuz; zenbeit bakar galdurik ere, toki berean bertze hain-
bertze gehiago heldu zauzkularik, aste batetik bertzera; eta behin
hartuz geroz, jarraikitzen!

Orotan arauka: herri handietan handizki, ttipietan ttipiki; nehon
ez, aipatzea balio duen gutitzerik; anitzetan emendatuz goazila, ba-
tzuetan kolpez, bertzetan emeki-emeki; noiznahi handik edo hemen-
dik bat edo bi, bospasei, hamar gehiagoren galdea; zenbeit asteren
buruan, berriz aitzina gehiago.

Erran zinezakete, bere baitarik sano den arbolak lur onean, erro-
ak aski azkar eta barna eginez geroz, aro gaixtoak eta oro azkenean
alde dituela; deusek ez dezokela uko eginaraz.

Egun hoitarik batez ginion, martxoaren 15ean bete dituela
Eskualdunak 24 urte. Hau bezalako batek, mende huntan, bizirik irau-
tea ere zerbeit da. Adin arau handitzearekin azkartzea, zer atsegina!

Badugu holako zerbeiten beharra, gogoaren altxatzeko; orok daz-
kitzuen bihotzminen ahanzteko ez bada, eztitzeko bederen; eta, gero-
ari buruz, esperantzaren atxikitzeko.
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Eskerrak Jainkoari; ba eta zueri, gure adixkide onak: irakurtzale,
saltzale, hedatzale; zoin zuen tokietan, behar arau eta ahal arau,
laguntzale; oroz gainetik berri heltzale.

Goazin aitzina, elgarrekin eskuz esku, bihotzez bihotz.
Iduri zauku anitzen begiak zabal idekiko direla, eta gogoa ere ale-

geratuko, hau hemen ikustearekin: gaixtaginek nahi bezenbat erranik
eta oilo bustiek sinetsirik ere, gure Eskualdun maitea badoala bere
sailari han harat aitzina beti, hedatuz eta pizkortuz; uda ala negu,
hotzak ez beroak kalterik egin gabe. Bozetako denboraz kanpo, ez
ginuen jo zazpi milako hori. Sei mila eta berrehun, bospasei ehun,
heintsu hortan ginauden bolta huntan. Goiti ba joaki beti, bainan
hurriki.

Aste huntan jalgitzen gira zazpi mila…eta ehun, zuen zerbitzuko,
jaun andereak.

1913 

Aitzina goiti
(E 1344, 1913-1-10)

Bagoazi beti aitzina, Eskualdunean; gehiago dena, goiti goazi:
emendatuz, hedatuz, azkartuz, urtetik urtera, gero-ta gehiago.

Irautea bera ere ja zerbeit da egungo egunean, doi-doia bizi; hain-
bertze etsai —eta nolako etsaiak!— alde orotarik aiher zitzazkon
kazeta ttipi batek ihardukitzea: egundaino Eskual Herrian hau beza-
lako bertze batek ezin egin duena, dakizuen urte hitsak doazkularik,
hainbertze gisetara!

Etsaien herrak, eta onaz bertzeak oro dituzten politikero tzarren
hats gaixtoak baino kalte gehiago egin behar ziokela iduri zuken,
denbora batez, adixkiden edo adixkide beharren hoztasunak, ezaxo-
lakeriak.  

Hainbertze herritan, hiri ala herrixka, laguntzale bat ez baiki-
nuen luzaz, ez eta behatzale bat, alta beti gure aldetik orai bezen
borondate ona ginuelarik, eta zelarik Eskual Herrian, eskualdunen
egiazko argitzale, hau bezalako baten beharra.  

Joan dire urte gaixtoak, idorrak, lanaren gozorik emaiten etzau-
kutenak.  
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Ordu zen! Doazila han harat, urrun, eta berriz ez jin.
Hau bezalako xede on bati buruz tematzea bezalakorik ez da.
Hormak eta oro azkenean hausten dira, edo urtzen norapeit.
Laguntzalek, hedatzalek, berri heltzalek, daukutu luzaz eskas

egin; oldarka, noizetik noizera, gure beharra zuketen batzu hemen
sar, oro zalaparta, iduri oro errautsi behar, eta gero biharamunik ez.

Ez eta zonbaitek eskas handirik egiten ere, dugun aitor egia; batzuen
laguntza baino, egiazko, iraupeneko lanarentzat hobe baita gabea.

Bertze batzu, itxura onekoak, eskuaire hoberenekoak, jarraiki
nahizko iduripen guziak zituztelarik, bidean gelditu, zonbat! Eta zoin
estakuru gutiz! Hamarretarik bederatziak alferkeriaz.

Ez dauku barneak emaiten —arimaz egia— nehori harriaren
botatzea, bekatu horrendako, zeren den lan hau, luzara, ditaken lan
ingratenetarik; eta bazterretik dagokena egoitea, huntan eri mutur
bat ere sartu gabe, batere ez baita estonagarri, ororen buruan.
Guretzat lotsagarri ba; harrigarri ez.

Denborak joan, denborak jin: uda idor eta negu hotz, gaixtoenak
joanik, agian betikotz, baditu ja zonbeit urte, beti aitzina goiti goazi-
la; noizetik noizera urrats handi batzu eginez, bertzetan ttipixago,
bainan orotan beti aitzinatuz, goitituz doazkula, urtetik urtera,
laguntzalen, berriketarien, saltzalen, erosle, irakurtzalen nonbrea. 

Xubero harainditik, Baxenabarren barna, Garazi, Amikuze,
Oztibarre, zoko gehienak atzemaiten dituela, ez guziak oraino, bai-
nan gero-ta gehiago, Lapurdi guzia hartuz, badoa Eskualduna eskual
herri gehientsuetarat; orotako berri ez badauka ere aste bakotx, beti
nonbeikoak bederen deramatzala; batzutan xuhurxago, bertzetan
aldiz nasaiago; aste batez bospasei herritako, bertzean hamar, dotze-
na, hamabortzetaraino, ba eta hogoi ere, Xubero eta oro hartuz. 

Berriketariak lo daudenean, berri guti; atzarri direa,...burrustan.
Ezin koka oro; loria baita, sar ahal baino gehiago denean. 

Urte txarretako miseriaz oroitu-eta bertze eskerrik du, denik ere,
lan huntan artzeak orai. 

Langile lagun jarraikiak baditugu, bakotxak bere saila deramala
xuxen eta artoski. 

Berri heltzalez ginen pobrenik; hetaz gira gehienik emendatu
azken urte hautan.

Urrun oraino, biziki urrun, ahal eta behar litaken hein ederretik;
bainan ohitik oraira zer bidea eginik! Laborari etxekojaun, apez,
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notari, mediku, langile, bana bertze arrantier baino lanetik bizi diren
gehiago; gehienik atsegin duguna, gazte batzu bipilak, zoin beren
herrietako berrien heltzale. 

Milesker bihotzetik, orori. Eskualduna goiti balin badoa, zueri
dugu zor, adixkideak. Jarraik otoi, lotsatu gabe, lokartu gabe, berrien
igortzeari.

Gaineratiko lana bego gure  gain. Eskerrak ere gure saltzale oneri;
beren irabazi poxiari bezen atxikiak edo atxikiago direneri kazetaren
hedatzeari. 

Badakigu badirela, irabazi orde, galtzetan ere ari direnak, sal ahal
baino gehixago hartuz beren gain. Jainkoak sarista ditzala merezi-
menduaren arauera.

Goazin beti aitzina, beti goiti. Azkartuz doala Eskualdunarenzat
eskualdunen atxikimendua.

1914ko gerra hastean, Eskualduna itzaltzekotan izan zen.
Orrialde, langile eta baliabidez gutiturik, iraun zuen halere. Ik.
“Mundu-Gerra” atalean “Gerla haste-Biba Frantzia”.
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I. 4. FRANTZIA ETA MUNDU ZABALEKO BERRI
Kronikak, asteko berriak eta berrixkak

Frantzia, auzo erresuma eta mundu zabaleko gertakarien berriak
biltzen ditugu hemen:  Frantziakoak arruntki berri xumeak dira,
petite chronique direlakoak; nahiz guk hemen kokatuko dugun berri
larriren bat edo beste, laburki emana delarik. Auzo erresuma eta
mundukoak berriz, axola handikoak dira.  

Beraz politika, gizarte, aro, istripu, …arloetako  berri haro handi
egile; berri izugarri (gizaki-hiltze, gerla, istripu, gertakari lazgarri,
aro txarraren ondoriozko desmasia…); berri bitxi eta bitzi.
Hasierakoak batez ere, kronikak dira. 

Berri hauek eta Eskual Herria sailekoak nola bereiz beste sail ba-
tzuetako (Zer eta Zer, Han-Hemenka, Petite Chronique, Ça eta là)
berri xahartuxe eta bazter solasetatik, ik. “Berri xahartuxe eta baz-
ter solas” atalean.

Berri hauek kokatzen dituzten sailak dira: hasieran Petite
Chronique, gero Asteko Berriak (Hiriart-Urrutik betetzen zuena
hasieran, eta 1898 ingurutik aurrera B. Adémak), geroago
Berrixkak.

Berri hauen guztien egile idazlea Hiriart-Urruti denik ezin on
egin. Idaztankeragatik, iruditzen zaigu hura izan daitekeela, baina
ez da beti erraz bereiztea, adib., Adémaren eskutik edo D’Abbadie
edo besteren batengandik. Idazkera aski bateratua atxiki zuen
Eskualdunak eta kazetagileok eta gainerako idazleek kazetalanak
egilearen izenik gabe argitaratzen zituzten. 

1892

Ministerioa erori da
(E 248, 1892-2-26)
Hiriart-Urrutirena dateke kronika gisako artikulu —ez lehen mintzaldi— hau.
Lehen orrialdean kokatua da, eskubiko zerrendan, eta bigarren orrialdean eta
lehen zerrendan jarraitua. Asteko Berriak geroago sortu sailean kokatu ohi zire-
nen modukoa da.  
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Ministerioak  leher egin du azkenean. Ordu zen!
Bi urte huntan zerbeit lan tzar egin ere badute. Ordu zen beraz

Constans, Berdolyren adiskide miñuna, eta haren lagunak itzalerat
joan ziten, bere kopetako izerdiaren xukatzera.

Bazuten izerdiaz bertzerik ere xukatzeko, Constans gaixoak behi-
nik behin urrunera ezagun zuen, ez dakit nola erran…hots, galtzak
beteak zituela. Nehor ez omen zaukeen gehiago haren aldean.

Jin bedi hunat. Hemen erakutsiko diote bere adiskide xaharrek,
non eta nola maina. Oroz bat, bihotxaren altxatzeko eta indarren
berritzeko ez da halakorik, nola Uharteko gaxura. Jin bedi hunat.

Gaixo gizona! Zerk atzeman duen azkenean! Zer jauzi zaion,
holako gizon azkarrari, hoberenean!

Egia den bezala errateko, ez ginuen aspaldiskoan bertze beldu-
rrik. Bereziki zonbeit aste huntan, begia eri zuen gizon horrek, mihia
lodi, hats gaixtoa. Ageri zen sabeleko min zerbeit bazuela.

Egun batez horra nun Laur izena duen deputatu gorri, kixkil,
debruz egin batek, ez dakit nun atzemanik Constansen atorra lohi
bat, ziri baten puntan agertzen duen, Ganbararen erdian, deputatu
guzien aitzinean!

Trufa baino musika gehiago, den bezalako deputatu ozpina
horrek, irriz, galdatzen diote bere laguner, eia nahi dituzten ministro
handi horren pilda guziak bederazka ikusi: 

—Beha zazue, jaunak: huna nun dudan zama handi bat hemen,
bizkarrean ekarria. Bertze hoinbertze badut hantxet utzirik, ezin oro
betan jasanez. Boketaaldi baten beharra badute, ikusten duzuen
bezala, soineko haukiek, eta haukien jabeak.

Hainbertzenarekin, gizon kokin horrek bi begiak ministroari
buruz harmatuak zauzkan.

Eta oro hari beira, batzu irriz, bertzeak ahalge-gorrituak. Zonbeit
bakar xutituak, hortz-marraskaz ukumiloak bildurik, eta begitartea
ferde.

—Habil, Constans; emok inarrosaldi bat mutiko txar horri. Habil
bada laster. Jo muturrian! Huia, potzo, huia!

Bi jauziz badoa Constans bere gorri lagun etsaiari buruz. Uste
zuten bizi-bizia ihardestera zoala. Pin, pan! Bi beharrondoko ematen
diozka. Jo eskuz, jo zangoz, ehorik hantxet utzi du, bere ustez errai-
nak hautsirik.
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Zer egin du bertzeak? Igorri diozka ministroari bi gizon: behar
dutela ezpata edo pistolet, zerbeitekin partidaño bat egin; doan hola-
ko tokira, holako tenorean; han izanen dela hura, goizean goizik,
askaldurik.

Constans, bere ez-ontsarekin, lotsatu da berriz hasteko borroka.
Borroka, oraino paso. Bainan haren barneak ez zuen perdiun beha-
rrik. Eta harma xuriekin artzeko, marranta edo marfundi beldur,
oraiko aire hotzarekin. Eta futxo duelian ezin ar, atorra mahunga-has
baizik!

Duela deitzen dute, harmekilako gudu zoro salbaia hori.
Erlisionerik ez duten guziek, hein batetarik harat elgarrekin makur-
tuz geroz, hori dute azken hitza: duela.

Hobendun izan ala ez, beharrondoko bat eman edo ukan duen
gizonak hortaratu behar du. Xarrenak amur! Hil edo bizi.

—Atx!  Ez nauk ni hortarik ari —dio Constans gaizoak—. Hago,
puttil!

Ba, bainan bertze ihizi hura beti ondotik. Ez nahi barkatu.
Azkenean tribunalera deitu du. Baduk hoberik! Iduri eta tribunaleta-
ko jaunak ez dituen Constansek ezagutzen!

Nonbeitik ordean haroa gero eta handiago. Batzu ministroaren
alde; bertzeak hala-hula; hau dela, hura dela; azken beltzean, minis-
tro ala nornahirentzat lege bera dela.

—Jaun ministroa, duel edo tribunala, hauta hor.
Ezin ihardokiz, badoa Frantziatik kanpo aste pare bat behar

duela nonbeit bakean iragan. Suisan gaindi, Italian barna…Bainan
bertze xakur ttipia lasterka ondotik, diolarik: ez badu nahi onez ari
duelian, emanen dizkala harek bonbonak gibeletik.

Frantzia guzia harritua: zer behar ote den gertatu?
Constans itzuli denean Pariserat, akitu lehertua, bazterrak hits…

Adiskiden erdiak, non diren ez ageri. Bertzeak ere kexu. Zer da bada?
Bada, jauna, zutaz aseak girela. Ikusiko duzu Ganbarak biltzen

diren lehenbiziko egunean.
Halaber gertatu da. Lehen aldian ministroak Ganbaran sartzeare-

kin, han kausitu dituzte deputatuak mutur; kexuenik; samur pinda-
rra zariotela.

Hori ikustearekin ministroak izitu dira; berehala kanporat atera.
Denak elgarrekin badoazi, atorra bezen xuri (ez Constansen atorra)
Carnot, jaun presidentarengana, demisionearen ematera.
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Iduri zuten hek ere Constansi beltzuri egiten ziotela, hortzen arte-
an erranez: “Hire gatik gaituk hein huntan oro!”

Adio, Constans. Hire behartzen girenean, jinen gituk bila. Garbi
hadi, ahal baduk arte huntan. Karrakaldi bat emanik, eta gero gai-
netik barniza pixka bat, gizon bat eginen diagu oraino hitarik. Balin
badugu bertze nehork egin nahi ez duen lanik, oroituko gituk hitaz
bizi balin bahiz. Hor zagok  Laur orai ere hire beira bortan. Hire one-
tan, ez hadila gizon txar horrekin borroka has berriz, ez baduk nahi
fin gaixto egin.

Errientsa bat 
(E 267, 1892-7-8, Petite Chronique)
HU? Ondoko bi kronikak ere elkarri darraizkio.

Nancyko hirian ikusi izan da iragan astean gertakari bat eskualde
hartan izigarriko haroa altxatu duena. Hiri hartan bazen andre
errientsa bat gobernamenduko eskoletan hiriko haurren altxatzen eza-
rria zutena. Andre hori hil da; eta testamenta irakurtu dutenean, han
atzeman dute galdatzen zuela beretzat enterramendu zibila, erran
nahi baita apezik gabe, kurutzerik gabe, erlisioneko seinalerik batere
gabe ehortzia izaitea. Hori entzutearekin haurren burasoak harritu
dira, gogoan erabiliz noren eskuetan zituzten beren haur gaixoak. 

Framazonak aldiz xoratuak zauden eskandala baten emaiteko
parada ona ukaiteaz. Egin diote delako andreari, galdatzen zuen
bezala, enterramendu zibila. Hiri guzia kurritu dute haren gorputza-
rekin, Marsaillaisa deitzen duten airea kantatuz. Han ziren bilduak
hiriko mandrineria guziak, arima salbu eta xakurrak hilikira biltzen
diren bezala. Hilerrietara heltzean iduri zuen Garrozeko feria. Oro
mintzo, batzu kantuz, bertzeak irriz eta oihuka. Zer enterramendua!

Hil aintzinean berak erraiten omen zuen andre harek: “Ni ehor-
tziko nauten eguna egun ederra izanen da. Damurik ez naiz nihaur
bizi izanen, ikusgarri hortaz gozatzeko!” 

Zen bezalakoa! Hobe zitaken eskola emaiten artzeko baino bertze
zerbeitetako julufria hura.

Duelari gerla

Azken aldian aipatu dugun duel izigarriaren ondotik haro handia
izan da, bai gazetetan, bai ganbaran, deputatuen artean. Zentzurik
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duten guziek galdatzen dute lege garratz bat egin izan dadien, duel
delako borroka tzar hortan artzen diren guzientzat. Galdatzen dute,
zenbeit urteren  presondegi edo beharrez gaztigu garratzago zerbeit
legean ekarria izan dadien, duelean bere laguna hiltzen duenarentzat;
eta ez hilik ere, legeak kondenatuak izan diten,  egin hutsaren arabe-
ran, duelkari guziak.

Azkenean galdatzen dute soldadoak ez diten bere aintzindariez
bortxatuak izan,  askotan ikusi diren bezala, duelera joaitera.
Salbaikeria da duela; erlisioneak bezen ongi gizonaren adimenduak
berak gaitzesten duen salbaikeria bat. Ongi baino hobeki egin leza-
kete horren kentzea, edo bederen, ez arront kendurik ere, bederen
armadetan, bertzetan bezala, haizu uztean,  duelean ari gabe egon
nahi duena egoitea. Erran gabe doa orai arteo ere bakotxa bere
buruaren jabe dela, nahi badu, eta egiazko giristino batek  ez duela
behar nehoren beldurrez duela onetsi. Bainan zonbatenaz ere baita
gauza zuzenago, hanbatenaz beharrago da zuzenari eman dezon
legeak indar: hortako da legea. Ikusiko dugu zer ondorio ekarriko
duten lege hortaz egun huntan derabiltzaten solasek. Gure jaun
deputatuak oro bardin gizonak balire, lan errexa litake hori, eta ez
luke zortzi egunen luzamenik. Ba, bainan baitira ordean deputatu on
batentzat bi, hiru, lau tzar. Eta bakan arbola tzarretik fruitu onak
ateratzen.

Espainian

Aspaldian ez zauku Espainia aldetik berri on handirik heldu.
Oraikoan Madrilen dire omen makurrik handienak. Gutien ustean
piztu zaiote gerla, jende xehearen eta hiriko buruzagien artean.
Buruzagiek ezarri naski zerga ttipi bat hirirat saltzeko heldu ziren
jateko gauzen gainean. Baditeke jadanik naza betexea zen; beti zerga
berri hori aski izan da gaindi eginarazteko. Jende xehea asaldatu du.
Harrika hasi dira; gero berriz tiro ukaldika. Ainitz gizon kolpatu dira;
zenbeit hil ere ba. Emazteki bat ikusi izan da, harri ukaldika ari zela-
rik, soldado batek sabrean  sartzen. Hiriko gobernadorea ere itsuski
kolpatua omen da, harri handi batek bizkarrean jorik. Lau egunez
hiri guzia sutan bezala izan  da. Ez dakigu geroztikako beririk. Ai,
gauza hitsa da, gerla zibila!
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Angleterran 
(E 268, 1892-7-15, Petite Chronique). 
HU? Ondoko bi kronikak ere elkarri darraizkio.

Gerla zibila ez bada, zerbeit halatsuko da pizten ari Angleterran
ere. Hemen bezala han ere bozak emaiten dituzte noizetik noizera.
Baina hemen ez bezala han gorriak xuritu dira eta xuriak gorri; erran
nahi baita elgarren arteko gorabeheretan orok elgar iduri.

Bizkitartean nehon bezen beroki artzen dira bozetako egunetan
gudukan. Xuri edo gorri, beti han ere badira bi alderdi, bat bertzea-
ri azkarki jazartzen direnak.

Huna zertarik duten han aspaldiko makurra. Angleterrak badu
bere aldean isla bat, lur-eremu bat ederra noizbeit beretu zuena. Lur
hark Irlanda du izena. Hango jende guzia edo gehiena katolikoa da:
toki hotza da; hargatik ez berenaz toki gaixtoa laborariarentzat.
Bainan ez ditake hango laboraria baino errumesagorik. Gehienak
etxetiar dira. Etxekojaun diren bakar-bakarrak ere herrestan bizi;
non heien aldean Eskual Herriko etxetiarrak errege bailitazke. Osoki
anglesen azpiko dira. Anglesa da Irlandako ontasun guzien jabe, eta
ez hango bereko jendea. Nausiek lehertuak eta larrutuak dauzkate;
heien sehi bezala, heien hundarretarik bizi dira jende gaixoak.

Bitxikeria! Bai; ez balitz moldegaizkeria! Kasik ezin sinetsia da,
eta bizkitartean egia: Angleterran berean, nahiz buruzagiak oro edo
gehienak eretikoak diren, bizkitartean katolikoek libertate osoa
badute. Ez diote gobernamenduak den gutieneko gerlarik egiten;
izaitekotz ere laguntzen, ba. Erlisionearen hedatzeko nahi dituzten
errextasun guziak emaiten diozkate.

Orobat da ongi ikusia, bai eta lagundua ere Angleterrako labora-
ria,  izan dadin nausi ala etxetiar, ala edozoin izaritako nekatzaile.

Irlandesak

Bizkitartean zoazi Irlandarat, eta han bertzela ikusiko dituzu
beren buruak agertzen nausiak etxetiarren alderat, protestant katoli-
koen alderat. Iduri lege guziak protestanteri, angles buruzagieri indar
emaiteko eginak direla. Nondik heldu da hori? Irlandesen hamarre-
tarik bederatziak katolikoak dira. Horrengatik zuzenez oro bardin
ikusiak behar litazke, Angleterran bezala. Bainan ez. Irlanda, bai ere-
muz, bai jendez, bai lurraren aberastasunez bada Angleterrako erre-
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sumaren hiruetarik bat. Zuzen litake araberan jasan ditzaten eta goza
irlandesek eta anglesek elgarren arteko on-gaitz guziak. Bainan ez;
kargu guziak, gozagailu guziak anglesentzat, protestantentzat dira.
Irlandes katolikoentzat zer gelditzen da? Kargak eta zergak; eta ber-
tze deus ez. Hori da irlandesek jasan ez dezaketen itsuskeria.
Hortakotz dira gobernamenduarekin beti gerlan bizi.

Gladstone 

Erran behar da Angleterran berean ere badutela irlandesek bere
aldeko frango.  Erran nahi baita orotan badirela gizonak, gauzak
xuxen eta zuzenki ikusi nahi dituztenak. Angles guziek Angleterraren
ona nahi dute; bainan ez zaiote ongi orori, irlandesak ikustea horre-
la zangoen azpian ostikatuak. Diote, eta hala da, irlandesak ere
angles direnaz geroz, zuzen dela izan diten oro bardin; izan dadien
alabainan bakotxa bere eremuetan nausi eta libro.  Hori galdatzen
dute irlandesek, berek, eta heientzat ikustaterik duten  angles guziek.
Hortarik dute bozetan ere elgarrekilako makurrik handiena. Oraiko
ministroak irlandesen etsaiak dira. Bainan nola egun hautan bozak
baitituzte, itxura guzien arabera, heien aldekoak nausituko dira, bai
Irlandan, bai Angleterra guzian. Gero nahi lukete minixtroen  buru-
zagi ezarri Gladstone izena duen jaun zahar bat. Gizon handia da, eta
zuhurra; lehen ere luzaz ministro izana.  Protestanta da berenaz, bai-
nan hargatik ez gutiago zuzena katolikoentzat. Lauetan hogoi eta
hiru edo lau urte baditu, adin handi! Eta halere, bozen aintzineko
egun hautan, badabila, mutiko gazte bat bezala, huna jo, hara laster,
orotan orori mintzo delarik. Angleterra guzia, etsai ala adiskide,
harritua dago hari begira, nola diteken gizona, adin hortan, hoin
azkar eta kartsu.

Egia da ongi inguratua eta lagundua dela; bainan etsaiak ere
ordean jazartzen azkarki, eta batzu itsuski. Iragan astean hiltzer
dute. Ematzar batek eman dio begitartean erdiz erdi, batzuek diote-
naz harri ukaldi bat; bertzen arabera ogi  azal idor batez jo du
begian, eta zauri bat egin, frango itsusia. Uste zuten bizirik ere, oker
gelditzera zoala. Bainan azken berriak hobexagoak dire. Diote berriz
lanari lotua dela jadanik. Agian sendaturik biziko da oraino anitz
urtez.
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1893

(Ferryren heriotza eta ehortzeta) 
(E 304, 1893-3-24, Petite Chronique). 
Ferryren heriotzari buruzko berri laburretan, idazleak lehenik kontatzen du fra-
mazonen moldera hil zela, haiek zaindu eta artaturik, erlijioaren laguntzarik
gabe. Ondoren, hona zer dioen haren ehortzetaz. Ferryz ikus “Bat gutiago”  arti-
kulu ospetsua (1893), lehen atalean (Boz, lege, etsai edo Politika eta erlijioa).

Ahokia

Ohore handiak egin diozkate Ferry horren gorputzari Parisen.
Hiriko soldado guziak han ziren, ederki apainduak. Han ziren gober-
namenduko kargudun handi guziak; oro baino aitzinago framazon
buruzagiak.

Zer besta ahal zitzaioten, kurutzerik gabe, pagano diren bezalako
heieri, hiriko karriketan ibiltzea, framazoneria tzar hortako seinale-
ak agerian!

Egia merezi zuela hil denak ahokia ahalgegarri hori. Bainan ez ote
da nigar-egingarri nolako gizon aberen eskuetan dugun Frantzia, eta
zertaratu nahi luketen gizontasun eta erlijione den guzia! Abereak
bezala bizi; abereak bezala hil, abereak bezala ehortz.

Hori dute deitzen gero errepublika. Ez da, ez hori errepublika.
Hori da urdepublika, edo debrupublika; emagun, nahi baduzu: fra-
mazonpublika.

Horra nolakoa izan den Ferryren ahokia. Ahoki ederra pagano-
ahokia.

Urteburua

Hamahiru urte baditu eskola laiko direlakoen lege pagano hori
Frantzian ezarria dela.  Ferry zen orduan minixtroen buruzagi.  Nahi
zituzken harek serora eta fraide edo apez, eskola-emaile girixtino
guziak eskoletarik kanpo ezarri berehala. Eskola girixtinorik bat ere
ez haizu. Oro laiko arront! Hori zen behar haren xedearen arabera,
lege horren zazpigarren artikulua.

“L’article 7”. Hori eta Ferry biak bat ziren oroen mihietan.
Deputatuen ganbaran horren alde emanarazi zituen bozak; bai-

nan zenatorretan bortz edo sei bozez galdu zuen auzia. Orduan
samurtu zen gure gizona: futitzen zela orotaz; ez zuela lege beha-
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rrik; ez bazioten lege berria onetsi nahi, azkenean berak eginen
zuela legea.

—Ba ote?
—Ba nik!
Erran bezala egin zuen. Hasi zen behar zituela lehenik fraide

guziak, gero serorak desterratu, igorri oro Frantziatik kanpo. Ez
zituen oro kendu, ikusiz jendea kexatzen ari zitzaiola.  Ba ordean bere
ahal guziak egin, eta lege bat ezarri Frantzian, ez osoki bere gogora-
koa, bainan aski tzarra halere, ikusten dugun bezalakoa.

Nahi badu ba. Jainkoa ez da ahanzkor. Duela hamahiru urte, mila
zortziehun eta lauetan hogoian, martxoaren hamazazpian ezarri
zituen Ferry minixtroak eskoletarik kanpo frera eta serora girixtino
eskola emaileak.

Mila zortziehun eta lauetan hogoita hamahiruan, martxoaren
hamazazpian hil izan da Ferry. Egunez egun xuxen, urteburua zuen.

Nahi badute gorriek urteburu hortaz irri egin…berek ikus. Guk ez
dugu holakoez irri egiten. Egin du irri, zenbeit aldi, hil den horrek ere.

Hitz dautzut nik halere irri guti zuela iragan astean, martxoaren
hamazazpian.

Ferryren bizarra

Nahi duzu jakin nolako herra zuten gorriek berek gizon horren-
tzat, oraino berri-berriki arte? Duela zenbeit aste solasean zagon eza-
gun batekin. Ezagun harek galdatu zion:

—Errazu, jauna, zuk ez zinuen orai arte bizar hori hola. Zertako
ez duzu lehen bezala mozten?

Ferryk ihardesten dio:
—Ori, ez da egia bezalakorik. Ikusten nuen orok begietan hartua

nindutela. Ez nintzen kasik aire pixka baten hartzerat ere ateratzen
ahal, mutiko tzar batzu ondotik lasterka jin gabe, ene begitartea ikusi
orduko. Iduri zitzautan beti oro beltzurika ari zauzkidala. Hortakotz
eman diot ene bizarrari ikusten duzun moldea.

Bitxi da, bainan egia zen. Azken egun hauk arte beti mozten zuen
bizarra ezpain ondoetan eta kokots azpian.

Bakarrik bi beharrien ondotik beheiti utziak zituen bi bizar pozi
dilindan. “Les côtelettes de Ferry”, zenbeitek ezagutzen zituzten
bizar pozi hek biak!
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Orai aldiz, bizar guzia sasi joaitera utzia zuen.
Ez zen beraz hura ere lanik gabe. Gizon handi agertu nahi; eta

ezin ager begitartea kukutu gabe.

1894

Espartero
(E 368, 1894-6-15, Petite Chronique)

Zenbeit egun hautan Espainia guzia bihotzmin handitan da, gizon
handi bat galdurik. Gizon handi harek Espartero zuen izena. 

—Nor zen? Zenbeit ministro edo jakintsun handi ote? Ala jeneral
zenbeit? 

—Ez, gizona; ez zen ez jeneral, ez jakintsun, ez ministro Espar-
tero. Bainan harritua nago, nola Espartero izen hori ez duzun eza-
gutzen! Ageri da ez zirela española, ez eta hanbat Espainian ibilia.
Espartero nork ez du ezagutu? Hanbatetaraino hedatua zen haren
aipamena! Hil da beraz Espartero gaizoa. 

—Nor zen ordean Espartero? 
—Ahalgetzen naiz, irakurtzailea, zutaz. Zer behar dute erran

españolek hau irakurtzearekin? Ez dute sinetsiko guk hemen eskual-
dunek, Espainiatik lehen auzoek, ez ginuela orok ezagutzen
Espartero handia? Holetan zuk ez zinakien haren izena; nik ere ez,
nahi baduzu egia zinez aitor dezazudan.

Beraz jakin behar dugu, Espartero zela Espainiako zezen-hiltzale-
rik aipatuena Donostiatik Madrileraino, eta handik harat aitzina, hiri
handi guzietan ibilia zen. Haren izena entzunez geroz, lasterka,
pupilka bazoazin bidez bide, herriz herri, zezen-kursetara, Espartero
ikusi nahiz. Eta behin hura ikusiz geroz zezenaren hiltzen, ez zioten,
gehiago bertzei eskerrik. Hain zen zalua eta beso azkarrekoa
Espartero! Den zezenik handiena eta gaixtoena bazaukan bere ezpa-
taren puntaz, kopetatik oldarrean gibelerat. Keinu bat aski zuen,
edozoin zezen, nahi zuenean, bi sorbalden artetik bihotzeraino jo, eta
hil gogor erroz gora artikitzeko.

“Biba Espartero! Biba, biba!”. Dela zinto eder, dela eraztun, dela
hotxineko urre, ahurtaraka botatzen ziozkaten kursako plazaren
erdira. Ez Frantzian, ez Espainian ez da izan erregerik ez eta enpera-
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dorerik, Espartero baino ohorezkiago ikusia izan denik. “Gure
Espartero” zerbeit ongi bazitzaioten Esparteroren herritarrei!

Bainan Esparteroren herritarrak nigarretan dire. Hil da Espartero.
Iragan egunean ez dakit xuxen nun, Sevillako hirian edo han nonbeit
kursa handi batetara mundua bildua zelarik, zezen batek tripak egin
diozka Espartero gaizoari. Itsuski kolpatua ereman dute etxerat; eta
han laster hil da. Ez dute aipatzen nola hil den; ea bere baitan zenez;
ukan dituenez erlijioneko laguntzak. Xehetasun xurruburru horietan
ez dire sartzen. “Hil da Espartero! Espartero maitea ez dugu gehiago
zezen hiltzen ikusiko! Leher egin balu hura hil duen zezenak lehena-
go! Kotxino, kobarde…fuera zezena!”.

Fuera zezena…bainan Espartero hil, eta ingoitik ez piztuko.
Horra zer den beraz zezen kursen ondorioa.

Noizetik noizerat han edo hemen gertatzen dire holakoak. Zezen-
hiltzalerik zaluenak eta azkarrenak ikusi izan dire gutien ustean
holaxet hiltzen. Hil dire ba? Egiten diozkate ahokia batzu ederrak.
Hilaren kutxa urrez eta zilarrez apaindurik baderamate ehorzterat
lorezko koroz mukurru estalia, trionfa handitan. Nigar onik ere
baduke ondotik gizagaizoak. Anitzek beren aita, beren ama eta hau-
rrideak baino maiteago zuten. Hura hilez geroz, iduri dute beren
buruez etsituak bezala direla.

Eta gero? Gero berriz haste kursak bertze bat hil arte.
Nahi duenak nahi duena erranen du. Kursa zoro horiek ez dire

gizon jostetak; are gutiago giristino jostetak. Ez diotegu bertzenaz
guk españolei zorrik, zorokeriaz bezainbatean. Bainan erran dezake-
gu zorokeria bat dela ederra, kursetako errabia hori. Ez dauzke hale-
re españolak, kursarik gabe.

Guk ez dugu bederen holakorik orai arte. Xuxen mintzatzeko
erran behar dut: ez ginuela orai arte holakorik. Badire gutartean ere
aztura hori sarrarazi nahi luketenak. Ez ginuen egiazki, bertze guzien
gainera, hori baino beharragorik, iduri ez den jendea holakorik gabe
jadanik aski soraiotzen ari!

President berria
(E 370, 1894-6-29)
HU? Lehen orrialdean, “Presidentaren heriotzea” lehen mintzaldiaren ondoren.

Legeak ekartzen duenaren arabera joan den asteazken arratsalde-
an, zenatur eta deputatuek elgarretara bildurik  hautatu dute presi-
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dent berria,  murde Carnot zenaren ondokoa. Nor? Murde Casimir
Périer. Ezagutua da jadanik: azken ministroen buruzagi zen.
Badakigu bada zerbeit gorabehera, zer daukan golkoan. Erakutsi du
baduela onik, bai eta ere bertzerik. Gauden beha. Erran dezakeguna
hau da: oraiko zenatur eta deputatuetarik hautu hoberik ezin ginde-
zakela iguriki.

(Caserio, Carnot presidentearen hiltzaileaz)
Caserio Santo
(E 372, 1894-7-13, Petite Chronique)
Santo hori, haren bigarren deitura bide zen, egileak trufaz jarria. 

Eta hiltzalea zertan dugu? Han, han hura, Lyoneko presondegian
ongi zaindua…ongi artatua denez, hori ez dezakezuet erran. Baditake
ez den oilo saldan eta Baigorriko arnoan bizi.

Aste huntako berria da, eta orok diotenaz egia, hiltzale honek pre-
sident berriari izkribatu dakola.

—Ba ote izkribatu?
—Ba omen, eta diotenaz letra bat pollita, ahalgerik gabe.
—Zer igorri dio?
—Huna zer; ezin sinetsia litake, ez balitz ikusi dutenek berek erra-

na: “Jaun presidenta, gaizki artatua naiz hemen; igor diezadazut diru
pixka bat, baitut beharra. Laguntza hori zor dautazu, jauna. Ezen
niri esker zira president”.

Den bezalako atrebitua! Zer kopeta duen! Gehiago da gogoratu
baitzaio, galde hori egin behar duela. Bizkitartean egiak bere bidea
behar du: Caseriok ez balu Carnot zena hil, ez litake Casimir-Périer
orai den bezala president. Irri eginarazteko igorri badio letra hori, ez
da gaizki egina. Zinez mintzo bazen, dagola begira, ea noiz zer ihar-
detsiko dion presidentak. Harengatik behartuko zaio balin badu ber-
tze norbeitenganik diru eta laguntza.

Bertzenaz ez omen da gizona baitezpada urrikalgarri. Jan-edan
horiek ez eiki hautura; ukaiten duenarekin egon behar. Bainan lo
zurrunga onik egiten omen du. Gau osoak eta egunak ere ba ardura
lotan deramatza. Ageri da ez duela egin duen lanaz griña handirik, ez
eta ere axolarik etorkizunaz.

Halere presondegiko zainek begi datxikote; ez dute uzten behin
ere bera, beldurrez bere burua hil edo zerbeit egin dezan. Lau zango-
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besoak gurbil eta tinki estekaturik daukate, gau eta egun. Hilabete
hunen hondarrean beharko da jujeen aitzinean agertu.

Caserio
(E 376, 1894-8-10, Petite Chronique)
HU? Carnot presidentearen hiltzailea izan zen Caserio. 

Azkenean beraz gure gizona agertu izan da jujen aitzinean eta
lepoaren mozterat kondenatu dute.  Ordu zen! Hobekiago egin leza-
kete holako gaixtagin izigarri horiek berehala eta lehenbailehen juja
eta hil balitzate, sobera luzaz beren idurikoen mihietan erabiltzerat
utzi gabe.

Nigar egin du  

Haren alde mintzatu den abokatak nahi izan diozkate jujei biho-
tzak hunkitu, gaixtagin gazte dohakabearen ama xaharra aipatuz.
Zer gertatu da? Mutiko gaztea ordu arte harria bezen gogor egonik,
nigarrez hipaka hasi da, burua apaldurik eta begitartea bi eskuz dau-
kalarik, bere amaren izena entzun duenean.  Bainan laster berriz bere
baitaratu da; xukatu ditu nigarrak; eta bere azken kondenamendua
entzun eta presondegirakoan, bere buruaz ahalgeturik bezala, erraten
omen zuen: “Urriki dut nigar eginik. Zer behar dute erran nitaz ene
lagunek? Usteko dute hiltzearen beldur nintzala. Ez, ez naiz beldur.
Kopeta gora urratsa azkarrik iganen naiz hiltzeko tresnaren gainera.
Biba anarxistak!”

Hitz horiek erratearekin izigarriko begi zorrotza egiten  omen
zuen.

Ez dute utzi  

Bazuen Caserio delako gaixtagin horrek jujen aitzinean irakurtze-
ko solas luze bat izkribuz ezarria. Halaber egin zuen Henry deitu
lehenagoko harek ere, non Frantziako eta arrotz herrialdeetako gaze-
ta guzietan izan baitziren ekarriak haren hizkuntzak eta mehatxu
ikaragarriak. 

Oraiko hau ere utzi dute ba, nahi zituenen erraitera eta irakurtze-
ra ere. Bainan ez dituzte utzi kazetak jabetzera harek han irakurtu
dituen itsuskeriez.  Lege berriak emaiten diote jujei eskua, iduri zaio-
tenean,  debekatzeko kazetei holakoen ahopaldiez mintzatzea. Arrotz
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kazetek ere ez dituzte Caserioren azken hitzak ekarri, herrialde guzie-
tako gobernamenduek eiki elgarri esku emaiten dutelakotz.
Belgikako kazeta gorri bat izan da bakarrik hitz horietaz jabetu dena,
bainan ez dute utziko kazeta hura Frantzian sartzera.

Bertze alde frantses kazeta batek debeku hori hauts baleza,
garrazki gaztigatuak litazke kazeta haren egileak.

—Zertako?
—Zeren eta gobernamenduko gizonek ez baitute nahi holako solas

tzarrak bertze gaixtaginen beharrietara hel ditezen, beldurrez buruak
bero eta nahas dakioten.

—Hori askiko ote da, gaixtaginen hezteko?
—Nik uste ez. Hobeki egin lezakete, ez baliote gaixtakeriaren hasta-

pena berek erakasten, eta berek kentzen gogotik Jainkoaren beldurra.

Haurtasunean

Hogoita bat edo bi urte zituen holetan gizon-hiltzale horrek.
Harrigari da hoin gazterik zertaratua zen. Bihotza osoki galdua zuen.
Berak erran du garbiki. Carnot hil duen bezen gogotik hilen zuela
Aita saindua bera, ahal izan balu. Bizkitartean berrikitan holakatua
zen. Lagun zarrek galarazia zuketen. Ezen haurtasunean deusek ez
omen zuen hura baitan erakusterat emaiten, zer bilakatu behar zen.
Beretter ere izana zen; eta Bestaberriko prosesionean ere bildots
larruz apaindurik laket omen zitzaion Jondoni Joani Batistaren
ordaingoa egitea. Haur bat omen zen itxura onekoa. Eta horra zer
atera den.

Hil dute Caserio
(E 378, 1894-8-24, Petite Chronique)

Caserio, president zenaren hiltzaileari moztu diote beraz lepoa.
Noiz hori? Andredena Maria biharamun goizean. Argi urratzea zen,
burregoa bere tresna izigarriarekin presondegiaren aitzineratu dene-
an. Ezarri du gillotina xutik, eta sartu da barnerat, hil behar zuen
gizonaren bila.

Caserio lo zagon; haren bi begiraleak ere, zoin beren alkietan
jarririk, ohe aitzinean lo.

Harrabotsak atzarrarazi ditu. Lotarik ezin ateratuz bezala,
kopetari torraka hasi da Caserio. Amets onik ahal baitzuken eiki
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dohakabeak gau hartan eginik! Ezen ardura ikusten zuten, eta
azken huntarat geroago eta gehiago ametsetarik jartzen eta xutitzen
ere ba ohean; izialdura sartua zuen. Egiten zuen ba, bere baitan
zenean, ahalaz azkarrarena; bainan ageri zen ez zuela barneak
laguntzen.

Azkenekotz eskuetarik joana zen.
Hiltzeko goizean atzartu-eta, jaun batek erran dioenean: “Caserio,

har-zazu kuraje; orai da eguna”, dohakabea bat-batean piltzarra
bezala xuritu da. Lau zango-besoak dal-dal-dal ikaratzen zitzazkon.
Itxuraz hila iduri omen zuen. Zernahi ikusi dute soinekoak ezin
jauntzaraziz, harria bezala gogortua zelakotz, beldurrak odola hor-
maturik. Zainetakoak ere hartu du, jeikitzearekin. Bi aldeetarik
eskuz atxikiz ereman dute hiltzeko tokiraino.

Bihotz gogorra

Dohakabeari galdatu diotenean, ea urriki duenez presidenta hilik,
ez du deus ihardetsi. Presondegiko apez omonierak ere zerbeit erran
dio, nahiz haren bihotza atzeman; lausengu eta ele on guziak alferre-
tan izan dire.  Burua bazterrerat emaiten zuen, barkamenduskatzea
aipatzen ziotenean. Holaxet hil izan da, den gutieneko urrikirik era-
kutsi gabe. Hiltzearen beldur ba, bainan ez nahi ordean gizonekin, ez
Jainkoarekin baketurik hil. Zer bihotz gogorra!

Azken hitza

Ikaragarri da gizon gazte horren azken hitza. Burregoaren bi
lagunek hiltzeko tresnaren gainean etzan dutenean, aizkora handi
hura lepoaren gaineratzearekin, ukan du aski indar oihu egiteko:
“Vive l’anarchie, camerades!”, erran nahi baita: “Biba anarxistak,
ene lagunak!”. Hori izan da haren azken hitza mundu huntan. Eta
orai zer ote dio, den tokian? Hiltzeak izitzen bazuen, zenbat gehia-
go ez duke izitu Jainko samurraren eskuetaratzeak! Heriotzerik dor-
peena baino dorpeago da holakoentzat, bai mundu huntako bai
bertzeko bizitzea.
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Salvador 
(E 373, 1894-7-20, Petite Chronique)
HU?
(Salvador anarkistaren kondenamendua; tortura mota bat, omenkakoa) 

Espainian ere anarxistekin dute gerla. Egun hautan atzeman
dituzte gaixtagin horietarik hiru, Frantziarat buruz zatorrenak (sic),
beren ustez gure president berriaren hiltzekotan. Hiruak itzalerat ere-
man dituzte.

Bertze anarxista, Salvador deitua, teatro batean dinamita emanik
hogoita zenbeit gizon eta emazte hil edo kolpatu zituena kondenatu
dute garrazki. Eman dazkote hiruehun eta berrogoi urte presondegi;
zenbat eta ere hil baitzituen, eta bakotxarentzat hunenbertze urte;
heldu baita omen, oro batean ezarriz, 340, hiru ehun eta berrogoi
urte.

Bertze alde kondenatu dute lepoaren moztera, edo hobeki erran
dezadan urkatzera. Garrota deitzen den burdinazko tresna izigarri
batean lepoa sarturik, tinkatuz lehertzen diote lepoa. Gillotina baino
dorpeago omen da tresna hura, eta hartan hiltzea luzeago.

Berri hori ekarri dutenek ez dute erraten ea zein behar duen lehe-
nik pairatu gaztigu horietarik Salvador derizalako anarxistak.

Ni hura izaki eta, nahiago nuke lehenik hiruehun eta berrogoi urte
preso egon, eta gero urkatu, ezenez lehenik hil eta gero preso joan.

Ez jakin alabainan zer hautatuko duen, ez eta ere hautua emanen
dioten, ala hilik ezarriko dutenez preso, ihes joan ez dadingatik. Bego
horren arta españolen gain; ez dute galtzerat utziko gizona.

Mintzaarazteko

Ez dire beti mintza-errexak anarxista horiek. Zenbat ere tzarrak
eta gaixtoak baitire, ez dute nahi elgar saldu, ez eta salatu. Caserio
Carnoten hiltzalea edo Salvador hura bezalako zenbeit atzemaiten
dutenean, huna zer egiten dioten mintzaarazteko.

Zenbeit egunez bakallaua edo arrain gazitua janarazten diote hu-
tsik, edatekorik eman gabe. Emeki-emeki, heldu zaiote dohakaberi
egartsu bat gaitza; edan nahi, barneak baitezpada edaria galdatzen,
eta deus ez ukan edateko.

Orduan ezartzen dituzte mahain baten aldean estekaturik. Jaun
batek eskaintzen diote ur hotza edatera; bainan eskaintzea eta emai-
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tea, errana den bezala, biga dire. Ura eskaintzearekin egiten dazkote
jaun harek bere galdeak: ea holakoa eta halakoa ezagutzen dituzte-
nez, badakitenez hunen edo haren berri, non ziren eta norekin hola-
ko egunean, eta bertze asko galde.

Xuxen ihardesten dutenean emaiten diote edatera. Bertzenaz…
ahoan kurutze. Holaxet mintzaarazten dituzte anarxistak han omen.
Omen erran behar dugu, ez baitugu gure begiz ikusi. Nik ere kazeta
batean irakurtua dut; eta ez dire kazeta guziak, Eskualduna bezala,
beti egiaz mintzo. Hala ez bada, hala izan dadila!

Hila bizi
(E 388, 1894-11-2, Petite Chronique)

Espainian Cadix (sic) erraiten dioten hirian gertatu da egun
hautan gertakari bat ikaragarria. Emazte zahar bat bazen erortze-
ko min itsusi bat ukaiten zuena. Mututzen eta ez dakit nolakatzen
omen zen erortzearekin. Hatsak eta oro galtzen zituen, lotan beza-
la sarturik edo hobeki erraiteko, hil baten iduri jarria zen azkene-
kotz. Hoztua eta gogortua ere zen. Bi egun halaxet hiltzat atxiki
ondoan, azkenekotz hilaren ehorzterako urratsak hartu dituzte.
Kutxan sartua zuten eta estalgia kutxari emaitera zoazin.
Ahaideak oro inguruan bilduak, azken aldikotz beren hil maitea-
ren ikustera.

Horra nun bet-betan hilak edo hiltzat daukatenak hats handi bat
hartzen duen. Bi begiak zabaltzen ditu, diolarik gora eta garbiki:
“Zer duzue nigarrez?”

Bertzeak iziturik ihesi doazi; bainan izialdurarik handiena bere-
tzat du emazte dohakabeak. Ezen ikustearekin, bizirik ehorztera
zaramatela, odol guzia harritzen zaio, eta han berean hiltzen da,
egiazki hiltzen. Biharamunagoan behar ukan dute izialduraz hila
ehortzi.

(Burdeau deputatuen president zenaren ehorzketa eta bertze)
(E 395, 1894-12-21, Asteko Berriak)
HU? Bi berri labur, Burdeau deputatuen presidente zenaren ehorzte eta ondorio-
ez: ehortzeta, 20.000 libera kostatu omen; Burdeau aberatsa izanik ere, alargu-
nari gobernamenduak 12.000 libera arranda emanen.
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Hogoi mila

Zenbat uste duzue gosta izan dela Burdeau deputatuen buruzagi
zenaren ehorztea? Hogoi mila libera. Nork paga? Gobernamenduak:
erran nahi baita…guk. Zergetako dirutik hogoi mila libera, bere
bizian gaizkirik baizik egin ez duenaren ehorzteko; eskandala bat
Frantzia guziari emaiteko, guk behar orok pagatu soma hori! Horra
bat; eta hau? Hau har otoi gogoan!

Hamabi mila

Ez dakit oraino deputatuek onetsi dutenez; bainan solasa jalgia
da. Bozetara emana ez bada ere jadanik, ez du luzatuko, eta galdatu
bezen ongi onetsia izanen da.

Burdeau jaun hori holetan ez omen zen aberatsa. Sinesten duzu?
Nik ez; bainan emagun errumes hotza zela.

Zer uste duzu egitera doazila, jadanik egina ez bada ere, jaun
deputatuak? Hil delako jaun hori ezkondua zen; amerikanosa bat
omen zuen emaztea; andre hori bertze orduz haren anaia batekin
ezkondua zen. Anaia hura hil, eta bi edo hiru haurrekin alarguntsa
gelditzera zoana hartu zuen oraiko jaun horrek. Andre hura da orai
bigarren aldikotz alargundurik gelditzen.

Deus gabea utzi ote du senarrak? Ez dakigu; bainan ez dute adis-
kideek hala utzi gogo. Bozetara eman dute edo eman behar: andre
hari, eta hura hil ondoan haren haurrei, gobernamenduak eginen
diola arranda bat. Zenbat ote? Urtean hamabi mila libera. Ez du
goseak hilen. Badu bizitzeko eta, nahi badu, ongi apaindurik ibiltze-
ko ere.  Nork paga? Guk, beti guk, zergetako dirutik.

Halere izanen dire hau irakurtzearekin erranen dutenak, zertan
sartzen dugun sudurra? Eta zer doakigun guri, gobernamenduak
bere dirutik nahi duena eginik ere? Hala da; ez zitzautan hori gogo-
ratzen.

Bertze batzuek beren baitan erranen dute: zertako derabilagun
horrenbertze ele. Ez ote ginuen bertze deus aipatzekorik, bardin
horietaz deusik ezin egin eta…, ez dea hala? Ez da errex oroen gogo-
ra mintzatzea. Ez dugu ere baitezpada hori bilatzen. Gogoan duguna
lañoki erran, eta bota haizeari!
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1895

Bozak Angleterran 
(E 424, 1895-7-26, Asteko Berriak)
HU? Ondoko lauak ere elkarri darraizkio.

Egun hautan dute anglesek beren gizon lege-egileen hautatzea. Ez
doazi han bozak, hemen bezala, oro egun batez. Aldizka, batzu orai,
bertzeak bihar, bertze batzu etzi, hogoi bat egun irauten du hango
bozaldi bakotxak. Zer egun luze eta nahasiak!

Beharrik dute bederen anglesek guk baino odol hotzagoa. Hemen
guri egun batek ere lanak emaiten dauzkigu. Gerla gorria ginuke zortzi
egun gabe. Eta holetan anglesek egiten beren lana gerla handirik gabe.

Alta ez dute buruan dutena zangoan. Bakotxak bere eskualde
hura badauka indar guziez. Bainan buru gogorra dutelarik zoin beren
alde, ez dire gaixtoak elgarrentzat. Azkarrena nausi, eta gero bake.

Erran behar da ere han ez direla, hemen bezala, batzu xuri ber-
tzeak gorri. Behinik behin, erlisioneari buruz, oro bardin dire. Ez dut
erran nahi ez direla han ere izan bertze orduz makur handiak. Bainan
aspaldian bakea dute, erlisioneari datxikizkon gorabehera guzietan.

Eta nahiz katoliko baino protestant gehiago diren, ez dute den
gutieneko jazarkunderik elgarrentzat.

Izaitekotz ere Irlanda deitu leihor handi bateko laborariak dire
urrikalgarri, zeren angles aberatsek zangopean dauzkaten.

Eskugain handia zuten hartua, azken urte hautan laborari gaizo
heien alde zirenek. Bainan beren gizonik handiena galdu dute, Gladstone
zaharra. Adin handia zuelakotz, utzi behar ukan  du bere kargua.

Ordain ahulak eiki gertatu; eta bertze aldekoak azkartu. Jadanik
irabazia bezala dute Gladstonen etsaiek aldi huntako gaina; eta orai-
no zenbeit tokitan gehiagoz irabaz dezakete.

Ostatuak 

Angles boz horietan Harcourt deitu jaun handi bat garaitu du
gizon ezdeus batek. 

—Nola ote?
—Zeren omen jaun harrek ostatuen gutitzeko lege bat egin nahi

baitzuen. Ostatuen erdiak baino gehiago sobera direla zion eta dio
beti jaun harrek.
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Ez dakit Angleterran egia denetz; bainan hemen guk Frantzian
ditugun ostatu hiruetarik biga bederen behar gabekoak direla
ba…Bainan ez nindake nahi ni hasi mintzatzen: hetsi behar ditugula
sobera diren ostatu guziak oro legez; eta gero boz galdez ibili.

Ostaler guziak oro, gizon eta emazte, kontra nintuzke; eta ostatuz
ostatu dabiltzan edaleak ere ba.

Hori zaio jaun anglesari ere gertatu. Haren xedea zuhurra zen eta
zuzena. Ezen ez duzu nehon nehorentzat eta bereziki gazteriarentzat
makurbide, galbide handiagorik, nola baitire ostatuak, hein batetarik
goiti.

Oro hets

Badakizue zer egin duten Norte-Amerikan, Kanada deitu herrial-
dean. Bozetako azken hiru egunetan legez hetsarazten dituzte ostatu
guziak. Ez erdiak, ez…ez eta hiruetarik biak; ez eta lauetarik hiruak;
bainan guziak oro, bat utzi gabe idekirik.

Hiri bakotxeko auzapezek larderia handirekin hetsarazten dituzte
ostatu guziak, bozengatik, ez nahiz bozen estakuruz nehor mozkor
dadin, ez eta nehork bere boza eman dezan arnotan truk.

Gehiago dena, Kanadako apezpikuek ere bertze buruzagiei esku
emaiten diote. Ezen hiru egun hetan ostatu batean edatera sar litaz-
ken katolikoak eskumikoz mehatxatuak dire. Hainbertzetararainoko
errespetua dute han orok boz-emaitearen eginbidearentzat. 

Hemen behar zinuke holakorik aipatu. Xede hortako deputatuak
ez luke hemen Angleterran bezenbat ere boz.

Debeku hori ezar lezaken auzapezak ere baluke nori mintza.
Gazteriak igor lezake laster urerat buruz behera jaun auzapeza…jaun
erretorarekin.

Hortan gira, engoitik behingotz, ororen kalte handitan.

Emazteak

Bertze xede bat ere balukete, bozei buruz, anitzek Angleterran eta
bertze asko herrialdetan. Bozemaile nahi lituzkete, gizonak bezala
emazteak ere bardin ezarri. Ez bakarrik bozemaile, bainan bozez
izendaturik, buruzagi.

Bagintuzke orduan emazte auzapezak, emazte deputatuak, emaz-
te zenatorrak. Eta nik hitz dautzuet ez litazkela gure gizonak han
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Parisen dauden bezala, mutu egon. Balakikete mintzatzen, ez dea
hala, etxekoandrea?

Urte bat ez du irakurtu dudala angles kazeta batek ekarri berria:
nola badiren jadanik Angleterran, ba eta ere Norte-Amerikan herri
batzu, zoinetan emazteak bozdun baitire.

Herri hetarik batean emazte bat izan zen ere, iragan urtean, herri-
ko buruzagitzat izendatua, hemen auzapez bezala. Zer egin zuen?
Berehala ostatu guziak hetsi.

Nork daki zer behar dukegun ikusi. Makur batek bertzea daka-
rren bezala, dakarke zuzen batek ere bertzea. Hola ez dezakegu
iraun.

Baxelier

Emazte horiek iduri dute ohartuak direla berak ere zerbeiti. Anitz
tokitan jadanik bilkura batzu egiten dituzte bozetako guduan sartu
nahiz.

Bertze alde gizon jakintsunen artean ere sartzen ari dire andre
zenbeit. Baditugu andre medikuak; andre abokat bat ere ba. Eta
baxelier zenbat ez? 

—Baxer-eile? Ez ahal da mila gauza jakin behar, baxer’eiten jaki-
teko. 

—Ez duzu xuxen irakurtu: baxelier. Ala ez dakizu zer den baxe-
liergoa? Latin eta grek eta zernahi behar da jakin baxelier izaiteko.
Abokat eta mediku eta holako asko kargu handitara heltzeko lehen
mailetarik bat da baxeliergo hoi. Non-nahi eskola bat ezar dezake hoi
duenak. Askoren begietan zer uste duzue dela baxelier izaitea?

Orai arte gizonik baizik ez zen hortaratzen; bainan emazteak ere
hasiak dire hortaz gutiziatzen.

Bazen aurten Bordalen baxeliergora heldu nahiz izan diren jaun gaz-
teen artean andre bat ere. Mademoiselle Deschamps zuen eta du izana.

Ikustekoa omen zen han, bera bakarrik, hainbertze jaunen artean;
bertzeak oro hari so, erdi irriz eta hura burua gorarik han egoki,
ezpainak bildurik. Uste dut ere baxeliertzat hartua ez bada oraino,
bide onean dela. Ezen haren izena kazetek ekarri dute, hango azken
mintzaldiari buruz hastapen ona zutelakoen artean.

Iragan urtean halaber baiones andre gazte bat baxelier sartu zen.
Ez dakit geroztik ezkondu denez. Nik uste ez. Balin bada nehor hare-
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kilako ezagutzak egiteko gutizia duenik, jakin dezala zer duen izena:
Brok edo Brik, Brak edo Krak edo Krik, holako izen bat du. Ez dakit
erraiteko xuxen.

Beraz hemendik aitzina andreek ikasiko dute ederki mintzatzen.
Lehengoei aski zitzaioten jakitea iruten. Lehengoek etxea apaintzen
zuten; oraikoek beren burua. 

Gerlako berriak (Madagaskar) 
(E 427, 1895-8-16, Asteko Berriak)
HU? Ondoko biak ere, elkarri darraizkionak.

Madagaskar derizan leihor handi hartan ari dituzte gure soldado-
ek beltzak osoki garaitzen. Lehenik itsas-ur-hegiz, gero mendietan
barna sartu dire leihor hartako eremuetan barna.

Hango hiri nausiak Tananarive du izena. Behin hartaz jabetuz
geroz, gaina dukegu. Arren hiri hartarat buruz hurbilduak omen dire
gure soldado gaizoak. Ehun eta berrogoita zenbeit kilometra baizik ez
dute ja egitekorik. Deus ez da hoi hangotzat.

Dirauela gerla horrek ahalik gutiena! Laburrenetik ere baditugu
eririk eta hilik ere aski engoitik.

Iragan astean berean hamabortz gizon, handik eri heldu zirenak
hil dire Marseillako eritegian. Sukar gaixtoa izan behar da eta gaix-
toago oraino handik hunat ekartzen duten beheitikoa, gizon gazte
hoiek hoin nekez ihardokitzen diotenaz geroz.

Xamarduna  

Bertze orduz aipatu dugu jaun deputatu gorri bat xamarduna.
Langilea zelakotz, edo bederen langile izanik deputatu sartua, lan-
gileentzat zernahi eginen zuelako espantuez haro eta harrabots
asko erabilirik, hitzeman zuen ez dakit zer eta zer… eta bereziki
deputatuen biltzarrerat zoanean, beti xamarra soinean joanen
zela. Bertze hitz guziak jan baditu ere, hoi bederen atxiki du. Irri
onik eginarazi ere ba, bere xamarrarekin bilkura hartan agertzen
zenean. 

Trivier edo Thivier zuen izena. Egun hautan hil omen da. Ez da
aipu xamarrarekin ehortzi duten ala ez. Jakiten badugu, erranen
dugu. Ez bide du barne hartan xamarrak ez eta xamardunak eskas
handirik eginen. 
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Ez dugu beraz deputatuen artean xamardunik gehiago; bainan
badire xamarrarekin hobeki litazkenak, jaun apaindurik baino. Ez
dute soinekoek egiten gizona, ez eta ere aberastasunak.

Hil delako deputatu xamarduna nor-bera izan balitz, apaindura
ederrekin dabiltzanek bezenbat balio zuken. Zen ordean bai kanpoz
eta bai barnez bardintsua: gizon hitsa. Hura bezalako batentzat ehun
atzeman errex izanen dire. 

Dinamita

Frantzia beherean Aniche deitu hirian besta zuten lau mila eta
gehiago langile bildurik beren nausi zahar baten izenean. 

Vuilmin deitu langile-nausiak berrogoi eta hamar urte betetzen
zituen Anicheko lan-etxearen buruzagi jarriz geroz. Langileak eta
nausiak orok meza entzunik, elizatik ateratzen ziren; eta bozkario
handitan elgarrekin bazkari eder baten egitera zoazin…

Horra non Vuilmin nausiari hurbiltzen zaioen aitzinera Decoux deitu
langile ohi bat; mutil gaztea, eta erne bezen gaixtoa. Hogoita sei urte.

Bortz tiro emaiten diozka nausi ohiari; bat begitartean, bertze bi
edo hiru bizkarrean.

Beharrik ez dio bihotza hunki ez eta ere zain baitezpadakorik zila-
tu. Ezen uste dute nausi zaharra biziko dela, nahiz badituen 76 urte.
Bainan hiltzaleak bere burua hil du. Eta nola? Dinamitarekin.

Papoan gorderik zaukan dinamitaz beterikako untzi bat agertu izan
du, nausia ustez hil duenean; eta nola bertze langileak jazarri nahi bai-
tzitzazkon, mehatxatu ditu, dinamitaz orori leher eginaraziko diotela.

Hainbertzenarekin untzia eskuetarik erori zaio eta zapart egin dio
zangopean berari. Bi metra gora jauzi egin du; eta tripak odolarekin
zarizkola hezur guziak xehakaturik altxatu dute hila. Egiazko
Jainkoaren gaztigua!

1896

Emazteak gizon
(E 454, 1896-2-28, Asteko Berriak)
HU? Ondokoa darraio.

Hiri handietan egungo egunarekin ikusten ez denik ez da.
Emaztetze batzu elgarretara biltzen dire, eta han bilkura hetan elga-
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rrekin solas egiten dute…beren zuzenez. Nahi lituzkete, diote behar
lituzketela gizonek asko zeretan dituzten esku eta zuzen guziak.
Behinik behin bozaren emaiteko eskua, gizonek bezala.

Batzuei hori aski litzaiokete; bertze batzuek aldiz nahi lukete zer-
bait gehiago; hala nola… deputatu sartzeko eskua. Bozez nausitzen
dena deputatu, emazte ala gizon.

Azken solas hori handisko da; bainan egia erran dezagun; ez daki-
gu geroaren berri, eta bizkitartean emaztea gizona bezala jende denaz
geroz, eta legeak ororentzat direnaz geroz, ez lakiguke gaizki guri
bozaren ixil-ixila emaiteko eskua ukan dezaten, adinera helduz geroz,
emaztekiek, gizonkiek bezala.

Irri guti niri hemen. Ezen zinezko solasa da. Holako legeak ez
dire tipust-tapast egun batetik bertzera egiten. Emeki-emeki sor-
tzen dire batzuen buruetan, gero bertze batzuenetan sartzeko.
Urrats bati bertzea darraikiolarik, azkenekotz, nork daki zer ikus
dezakegun?

Lehen urratsak

Aspaldi eginak dire xede horri buruz lehen solasak, ba eta lehen
urratsak, han-hemenka. Angleterrako hiri batean emazte bat omen
da buruzagi; hemen auzapez bezalaxe. Ez izen bera, bainan auzapez
baten indar eta eginbide bertsuak omen ditu. Norte-Amerikan ere
(zer ez da han gertatzen?) emazte bat herri batean buruzagi jarri-
rik…badakizue zer egin duen, kazetek diotenaz? Ostatu guziak bere-
hala hetsi ditu, gizonek han eiki brantebin soberaxe zuketelakotz
edaten. Ederki egina! Guk ere  baginuke zenbait herritan holako
esku-ukaldiño baten beharra.

Bego denbora etortzera; ikusiko dugu ikus uste ez dukeguna.
Anartean badugu jadanik emazte bat abokat; bertze ez dakit 

zenbat emazte mediku. Anitz gehiago emazte…edo emaztegei baxe-
lier.

Huna non aipu den (eta zin-zinez gero!) herriko-etxean sortze edo
ezkontza edo hiltze bat ezagutarazi behar denean, emazte bat edo bia
gizontzat agertu ahalko direla. Orai arte gizonen egitekoa zen hori.
Ez jakin lege-egileak zer xedetako izanen diren. Solasa baderabilate-
la baizik ez dakigu.
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Guk errana 
(E 478, 1896-8-14, Asteko berriak)
HU?

Egun hamabortz erran dugu nola kargudun ohorezkoak ari diren
emeki-emeki sariari lotzen; auzapezak eta kontseiluko gizonak iraba-
zidun bilakatzen. Zenbait tokitan moda berri hori kokatuz geroz,
bazukela jarraikitzale aski beldurtuak ginen. Huna non aste huntan
datorkigun berria: Limogeko auzapezak eta haren kontseilari lagu-
nek beren buruak irabazpide hortan eman dituztela.

Hiriko buxetean ezarri dituzte: auzapezarentzat hiru mila libera;
axuantarentzat hemezortzi ehun libera; gero bertze kontseilari bako-
txarentzat sei ehun libera. Ez dakigu lan arau saristatuak direnez,
bainan ba bederen kargu arau.

Holako gizon odol-iresle ahalgegabeak herriko etxean eta herri
guzian nausi ezartzen dituzten boz-emaileak dire osoki zozo.
Alabainan horrela diruari agerian lotzen direnak zeri ez dire lotuko
gordeka…ebats dezaketenean?

Hila deputatu 
(E 493, 1896-11-27, Asteko Berriak)
Hiriart-Urruti dateke egile, ustez.

Iragan igandean gertatu da Bordalen heriotze bat egiazki aipaga-
rria. Bozak ziren hiri hortan, deputatu baten izendatzeko. Bi gizon
ziren boz-galdatzaile, bat gorria eta bertzea gorriagoa.

Holakoetan beti edo ardura tzarrena da nausitzen, jendea behin
makurreko alderat itzuliz geroz ez baita bide-erditan gelditzen, erre-
ka zola jo arte. Dena dela, huna zer den gertatu. Igande iluntzean,
boz-untzien idekitzera zoazilarik, hedatu da hiri guzian bi boz-gal-
datzailetarik baten hilberria.

Ferret zuen izena; bi gorrietarik, gorrien hura zen, bozketako
harat-hunatetan eritua; ez zuten halere uste hiltzekorik bazuela.

Boz-untziak ideki dituztenean, hilaren izena da nausitu. Mila
bozez hurbil irabazten zuen…bizi izan balitz. Behin ere nehori gerta-
tu etzaiona da, hil-eta oren laurden baten buruan deputatu izendatua
izaitea. Jaun harek mundu huntako lanak eginak ditu.

Boz-emaileek dute beren lana berriz haste.
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Gerla zahar (Kubako gerraz)
(E 447, 1896-1-10, Asteko Berriak)

Espainiak Habanako leihorrean egiteko duen gerla dorpeak beti
badirau. Anitz mila soldado baditu gobernamenduak harat igorririk;
eta halere etsaia ezin garait. Bazter guziak harriturik eta larruturik
omen dauzkate hango gaixtaginek. Herri osoak suaz suntsitzen dituz-
te; lur-langileak hiltzen edo bereganatzen; burdinbideak ere dinami-
taz jauzarazten.

Beren lan zarra toki batean egin, eta ihes bertze batera; oihanez
oihan, mendiz mendi, ibaiez ibaia. Soldadoek atzemaiten dituztene-
an, beti zenbeit hiltzen dituzte;  bainan oro ezin atzeman.

Ai, gerla dorpea du hori han hasia Espainiak. Eta gu ere, frantses
eskualdunak,  hunkitzen gaitu gerla horrek, gure herritarretarik
badirenaz geroz Habanako herrialdean.

Ez bide da heientzat ere on, ez atsegin,  gerla luze hori.

Kuba
(E 458, 1896-3-27, Asteko Berriak)

Habanako gerla baderamate aitzina karraskan. Espainiak ez du
iduri uko egitekotan dela. Ez dakigu egia denez; bainan azken berria
datorkigu, hango etsaien buruzagi handienetarik bat, Perez deitua hil
dutela españolek.

Alta ez omen dagozi bertzeak ere lo. Zernahi jazarkunde badera-
bilate. Aste huntan berean hamabi laborari langile gaizo preso altxa-
turik, urkatu dituzte. Ez omen ziren gerlariak; bainan sortzez espa-
ñolak,…eta naski bihotzez Espainiaren aldekoak.

Bertze nahigabe bat ere ukan dute iragan astean españolek.  Bi
español tropa, ustez etsaiari, elgarri tiroka hasi dire. Hamabortz
gizon hil dituzte, eta hogoita hamar kolpatu. Errabia gorrian elga-
rretara hurbiltzearekin ohartu dire, bi aldetarik españolak zirela,
oro elgarren lagunak. Zer bihotzmina, elgar ezagutzearekin!
Etsaiarekin gudukatzea bat duzu; errana den bezala gerlan gerlako
gisa: hila hil. Bainan lagunek elgar hiltzea, ustez etsai, hori da
bihotz-erdiragarri.

Hoinbertze goiti-beheiti eta sarraskiren buruan, españolek noiz-
peit nolazpeit garaitia irabazten badute, ongi merezitua izanen dute.
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Kuba 
(E  474, 1896-7-17, Asteko Berriak)

Zer berri eman dezakegu Habanako gerla luzeaz? Azken berria da
españolek berrogoita zenbait etsai hil dituztela; bertze hainbertze
preso hartu. Etsaien aitzindarietarik bat, Jose Maceo deitua, omen da
hiletarik bat. Hura galtzearekin etsaiak lotsatuko direnez, ikusi
behar. Ororen ustez gerla horrek oraino luzaz irauteko itxura du.

Kuba 
(E 514, 1897-4-27, Asteko Berriak)

Habanako gerla ere ez da ustegabean trenkatzen! Azken berria
da, Veyler español armadako buruzagiak igorri duela: ez dezoten
gehiago soldadorik igor itsasoz hemendik harat. Hangoak aski ditue-
la, gerlaren finitzeko; ez duela gehiago laguntza beharrik.

Eta bizkitartean gerlak beti badirau. Beren ukaitzak han dituzte-
nek nahi lukete garbitasun zerbait gehiago jakin.

Bainan guk zer erran dezakegu eta nork zer erran dezake, gauzak
horrela doazino? Nehork ezin konprenitua da, Espainiak horrelako
indarrak egiten, eta nola ez dezaken trenka gerla hori. Etsaiak ere
nonbeit erro azkarrak dituzke.

1897

Gerlaren hastea (Greko eta turkoen arteko gerraz)
(E 514, 1897-4-24)
Lehen mintzaldia denez, idazleak gerlaren nondik-norakoak azaltzea du xede,
berriak eman baino gehiago. HU?

Ez ginen beldurrik gabe turkoen eta greken artean gerla piztera
zoala. Piztu da zin-zinez oraikotik. Ja deklaratua da, eta bi aldetarik
azkarki tiroka ere hasiak dire.

Armadak elgarretarat hurbiltzen ari direlarik, eta ja han-hemen-
ka elgarri lotuak, Europa guzia bazterretik so dago, beldurrarekin ez
ote den, sua behin apur bat piztuz geroz, orotarat hedatuko.

Han berean geldi baladi, eskuin edo ezker, norapeit eginik lehen-
bailehen, bake ginuke guk; bainan nork daki zer ondorio dakarken
gerla horrek?
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Alabainan Europako erresuma guziek badute hor, edo bederen
badukete orok elgarrekilako makurbide bat; eta ez tipia, behin
makurtzen hasiz geroz. Horra zertako dituzten igorriak, orok beren
itsasuntziak eta soldado aralde batzu ere ba, zer gerta ere, bakotxak
bere zuzenaren atxikitzeko xedetan.

Erresuma bakotxak baditu bereak; orai arte orok esku emanez
bezala doazi: Rusia, Frantzia, Alemania, eta Angleterra. Iduri dute
bake; bainan nork daki nor zer ariko den, eta ja ari esku-azpiz?
Behinik behin anglesak nahiko du gerla hortarik, ahal badu, bere ira-
bazi poxia jalgi; zenbait leihor puska edo bere untzientzat itsasbide
berri zenbait. Gaitza da gero holakoetan anglesa, hexurrak bertzei
utziz, mamirik hoberenen bereganat biltzeko. Bertzeek ere bizkitarte-
an hortzak ahoan izaki eta mihiak ez sakelan.

Gehienik beren buruak agertzen dituztenak dire Rusia eta
Alemania.

Rusia norat dagon ez da beti ageri; eta gu engoitik hari jarraiki-
tzen, adixkide bezala. Ikusi behar, eian noraino garamazken.

Alemaniak eta Italiak osoki turkoaren aldea daukate; berek baita-
kikete zertako. Bakarrak dire orotan ere garbiki ala zinez grekaren
alde direla erakusten dutenak.

Ahulena greka da, lurrez eta jendaiaz hedadura gutiago duelakotz
turkoak baino; eta gehienak ardura azkarrenaren alde dire ahulena-
ren artikitzeko. Bizkitartean grekak girixtino dire, eta turkoak aldiz
mahometano, girixtinoen etsai tzarrenetarik batzu. Bertze orduz asko
jazarkunde itsusi badeie turkoek grekei eginik.

Oraiko makurra, lehenago erran duguna, auzo batzuen gainetik
dute. Kreta deitu isla handi bat badute…(bazuten, erran nahi) tur-
koek Greziaz haraindian. Hango jendea ere girixtino dena, turko
beltz hoiek itsuski zangopean leherturik zaukaten. Berritan oraino
anitz odol-ixurtze eta bertze laido tzar eginik bazeien Kreta delako
islaren egoiliar dohakabei.

Zer gertatu zen? Berehala grekak bere auzoaren aldea hartu tur-
koen kontra. Gehiago dena grekak turkoari nahi lioke lur hura guzia
edeki…beretzat. Kretako jendaiak ere nahiago luke turkoa baino
greka izan buruzagi. Bainan turkoak ez nahi berea daukan lurraz
bertzeak jabetzerat utzi. Makurrik aski, gerlaren pizteko.

Erran duguna, bertze erresumek ahal guziak egin dituzte, edo
bederen alegia egin, gerla horren gibelatzeko. Alferretan oro.
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Nahi zuten hautsi-mautsi bat egin bi etsaien artean, amodioz ez
bazitaken…bortxaz.

Kreta isla hura bati ken, eta bertzeari eman gabe, utz berex, buru-
zagi arrotz bat han ezarriz, osoki bere gain izanen zena. Nor izenda
ordean buruzagi? Nor hauta, ororen gogorako izanen zena? Bat aipa,
bertzea aipa ari zirelarik, horra non  bi etsaiak elgarri lotu diren,
auzoei arterik utzi gabe, hautsi-mautsiaren egiteko.

Bazterretik so egonen ote dire orai arartekoak, ala oro elgarrekin
gerlan hasiko? Hori da nehork ez dakiena.

Gerla lekutik 
(E 516, 1897-5-7, Asteko Berriak)
HU?

Berri guti, aste huntan, gerla ari den lekutik. Bainan, ordainez,
joan den asteko berriak apur bat argitu dira.

Zehaaldi gaitza ukan dute grekek, eta gibelerat egin behartu zeie
ez bakarrik leku batean, bainan bai alde orotan. Berri horrek nahasi
ditu buru guziak; ezen uste zuten grekek, edo berek garaituko zituz-
tela etsaiak, edo norbeit lagun helduko zitzeiela. Eta  nola jendea hola
atzemana denean, norbeiten gain behar baitu eman bere hobena,
minixtroen buruzagiari oldartu zako, hunek ez balitu bezala ahal
zituenak oro egin. Egia da jaun hori ez zela gerlaren aldekoetarik,
ikusten baitzuen norat eginen zuen gerlak. Bainan, gerlaren egiteko
xedea hartua izan den ordutik, ez da deus harek egin ez duenik
etsaier buru emaitekotan. Orok dakiten gauza da hori.

Halere erregek eman du minixtro hura bazterrerat, eta hura gabe
bertzeek ez dute egon nahi izan beren karguan. Horra minixtro
guziak berri!

Errege dohakabeak badu norat buru eman. Badaki, baldin ez
baderama gerla zorrozki, bera ezarriko dutela bazterrerat. Horren
beldurrez hasia du ere gerla hau; zakielarik ez zitekela, bere indarrez,
burutzietan joan. Eta orai aitzina ari behar. Lanak ditu!

Diote ere egun hautan eria dagoela;  baitu zeren. Haren seme
gehiena hil dutelako berria ere ibili da eta baderabila oraino. Bainan
ez bide da egia.

Huna zertako ez dugun berri handirik aste huntan gerlatik; gre-
kak gibelerat ari dira, eta turkoak ezin ditezke emeki baizik joan
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heien ondotik, zeren eta mendi dorpe batzuetan barna baitoatzi.
Bainan deusek ez du hala erakusten nola joak izan diren grekak, ezen
ez ikusteak holako lekuetan ez zazko(la) bihurtzen etsaiari. Nunbeit
zainak trenkatuak ukan behar dituzte, edo etenduak.

Baditeke ere turkoak emeki daudela, dakitelakotz greken lurrak
harturik ere ez duketela irabazirik, ez baitute Europako buruzagiek
nahiko orai har lezaketena berentzat atxiki dezaten gero.

Ala batzuek ala bertzeek nahi lukete hel dazkiten bertzeak, gerla-
ren geldiarazteko. Bainan hortako behar lukete haukiek elgarrekin
bat izan. Hala ote dira? Diote bai ahoz; zertako bada ez dute geldia-
razten, azkenekotz berak elgarren artean nahasirik eta makurturik
ezar ditzazken gerla bat?

Ez baitira naski dioten bezain  bat.

Bakea 
(E 519, 1897-5-28, Asteko Berriak)

Turkoen eta greken arteko gerla naski hurranduxea da; turkoa da
nausitu, hastetik itxura zuen  bezala. Orai behar ikusi, zer hautsi-
mautsi galdatuko dioten elgarri,  baketzeko.

Berak utziz, buruz buru, nekez bake litazke, ahulena sobera baita
oraino bere buruaz hartua, nahiz bere ezinbertzea ikusi behar luke-
en; azkarrena aldiz azkarkiegi lotu nahi, lur zati handi bat edo diru-
keta bat ederra edekitzen ahal badu, edeki nahi,  gose…

Izanen da bi etsaien  elgarretaratzeko arartekoen beharra.
Europako gobernamendurik handienak oro batera bildurik ari dire
solaska gehiagoko gerlarik gabe bi etsaiei bakea onetsarazi nahiz.
Iduri dute orok xede bera dutela, bai frantsesak, bai rusianoak, bai
anglesak,  bai alemanak. Batzu zinez, bertzeak alegia  elgarren adix-
kide.

Beldur naiz  pindar guti aski litakela oraino, bazter guzien sutan
ezartzeko.

Untzi galdua 
(E 519, 1897-5-28, Asteko Berriak)

Behin ere ez da eiki galdu itsasoan aurten bezenbat untzi; aro txa-
rra doa, leihorrean baino ere txarragoa urean. Haize eta euri uhalde
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gaitzak; itsasoa gogorki samur. Iragan astean untzi handi bat
Frantzia St-Maloko hiritik Norte-Amerikarat zoana suntsitu da, bere
barneko gehienekin. Aro gaixtoak atzeman ote du? Ala bertze untzi
zenbeitek buruz buru jo eta zilatu? Ez dakigu.

Dakiguna da 70 gizonetarik lau edo bortz baizik ez direla bizirik
gelditu. Bederatzi baziren untzixka batetara iganik harat-hunat
zabiltzanak. Erdiak hotzez eta gosez hil dire. Hil arau itsasorat bota-
tzen zituzten, azken hil dena salbu. Azken hura hil denean, puskatu
dute lagunek…eta jan. Ordukotz untziko zakurra ere jana zuten. Zer
gose izigarria ahal zuten, jende hilari lotu direnean. Berek ere herio
iduri omen zuten leihorrera heltzearekin.

Jaun presidenta 
(E 522, 1897-6-18, Asteko Berriak)
HU? Ondoko hirurak darraizkio.

Aste hunan izialdura bat izan da Parisen. Zaldi-laster handi batzu
han izaiten dire, mundua biltzen baita heien ikusterat…bai eta ere
itsura zenbait beren buruen erakusterat.

Gobernamenduko buruzagiak eta oro badoazi zaldi-laster direla-
koetarat. Félix Faure, errepublikaren presidenta ere joaiten da urte
oroz karrosa ideki batean, orok ikus dezatengatik ahal bezen agerian.

Halako bilkura handietan beti beldurtzeko da, gaixtagin edo ero
zenbeitek hil dezan presidenta, Carnot zena Lyonen mutil gazte batek
hil zuen bezala. Beti bada edo baditake holako jende oste handien
artean burubero, barne tzardun bat edo bertze, kanibet ukaldi, edo
tiro bat edo dinamitazko zerbait izigarrikeria gogora dakiokenik.

Hortakotz presidenta iragan behar den bide guziak ahal bezen
ongi zaintzen dituzte; bazter guziak soldadoz, jandarmez eta hirizai-
nez inguratzen. Badire orobat han-hemenka, nehork uste gabean
hirizain gordeak, apaindura berezirik soinean gabe, harat-hunat
dabiltzanak, gaixtagin bat agertzen bada ere…krak, han berean lepo-
tik lotzeko. 

Hitz dautzuet han gaindi zoko-mokoak ongi zainduak direla;
behar ere ba.

Eta halere, noizetik noizera gaixtaginek artea atzemaiten. Hori da
gertatzer oraikoan ere. Gertatzer, ez ordean gertatu, ez baitzen araiz
hala behar. 
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Jaun presidenta zaldi-lasterkarien tokirat heltzerakoan, kanoi-tiro
handi baten azantza entzun izan dute orok. Zer da? Non da? Nondik
da? Nor da? 

Deus ez da; bada hara, hauxe da. “Fuera anarxistak! Fuera gizon-
hiltzaleak! Biba presidenta!”.

Oihu eta haro eta tarrapata; izialdura eta marruma. Gehiago da
holako enboskada izigarriaren erdian nehor ez hiltzea, zangopetan
leherturik!

Deus ez da izan; bide bazterrean, bidetik hogoi bat urrats urruna-
go ikusi dute, azantzaren ondotik….ke bat altxatzen. Berehala orok
harat buruz so eta laster; ikusteko zer ote ziteken. Beharrik harra-
botsa zuen handiena. Ezen zuhaitz batzuen artean atzeman dute bur-
din-xurizko tutu bat, buru batetik zapart egina; aldean ziren paper
pozika batzu, su eta ke zariotela. Bolboraz eta paperez betea zuken
behar gaixtagin edo ero, nor baitzen eta harek, tutu hura.

Dinamitaz betea izan baliz azantza eta indar gehiago eginen zuen.
Halere norbaiten hiltzeko aski zitaken, hurbilago gertatu balitz.

Hirizaina

Gutitarik egin du ez baitute han hil ustegabean hirizain dohakabe
bat. Gorago aipatu gordezkako hirizain hetarik bat zen. Ikusi duene-
an kea nondik zoan, bi jauziz hara jo du; altxatu du lurretik tutu zela-
ko hura. Baia ba! Orok uste izan dute hura zela bera gaixtagina. Bat
ukabiloka, bertzea ostikoka, makil-ukaldika, hanxet gizona hiltzer
dute. Oihu egiten omen zuen bere burua ezagutarazi nahiz. Bainan
bertzeak ere ez baitzauden ordean ixilik: “Assasin, animal, sale anar-
chiste!” eta holako. 

Hiltzera zeramaten gizona, noiz eta ere soldado batzuek harturik
ereman baitute besoetan. Ordu zen; gorputz guzia ja uspelkatua zuen,
soinekoak oro xehakatuak eta burua arraildu hurrana. Gaizo gizona!
Bere ustez gaixtaginaren atzemaiterat ari, eta bera da ustegabean
gaixtagintzat hartua izan. Nehork ukaitekotz, harek duke sari on bat
merezi…hiltzen ez bada.

Hobenduna?

Nork egin ote duke lan hori? Nehork ez daki oraino; ez eta jaki-
nen ere naski. Alabainan nehork ez omen zuen orduan bide bazter
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hartarat so egiten, oro biderat buruz itzuliak zirelakotz presidentaren
ikusteko. Tutuak leher egin duenekotzat, su emalea ihes joana zita-
ken. Bizpahiru mutiko gazte itxura tzarrekoak han hurbil ikusirik
preso ereman dituzte; bainan ez bide dire hobendun. Nor beraz?

Gobernamendua

Batzuk erran nahi lukete, gobernamenduko buruzagiek berek egi-
narazten dituztela holakoak, jendearen mintzarazteko; “biba hau,
fuera hura” oihu eginarazteko. Diote ez litakela segur lehen aldia;
egundainoko gobernamendu guziek noizetik noizera holako azantza
batzu egin dituztela diote. Zertako? Erakusteko araiz gaixtaginak
etsai dituztela, edo batetara doana, etsai dituztenak oro gaixtagin
batzu direla.

Ez da gerta ez ditakena. Bizkitartean iduri zauku aldi huntan ez
dela deus holakorik. Itxura guzien arabera, ero zenbaiten lana  da
guzia. Toki berean bertze orduz Rusiako enperadorea tiroz hiltzer
zuen gaixtagin batek. Iragan urtean halaber bi tiro tiratu zituen han
berean presidenta iragaitearekin ero batek. Holako tokien eta egin-
tzen oroitzapenak badarraizkiote ardura burutik nahasiak direnei.

Holako zerbeit izanen da hor ere; nahiz ez den aski ero izan bere
buruaren agertzeko.

Euri-haizea
(E 523, 1897-6-25, Asteko Berriak)
HU? Agerraldi berekoa da hurrengoa ere.

Pariseko ondoan egin du iragan astean euri uhar bat izigarria;
ximixta eta ortzi karraskak, haize bihurri batekin. Ez du iraun bortz
minota,  eta bizkitartean halere bizpahiru herri xahutu ditu, bereziki
Asnières eta Bois-Colombes izena  duten bi herriak. Arbolak xehatu
xirxikatu,  telegrafako burdin-hariak beren pazotekin lurrerat eman;
etxe anitz ere artiki edo sahetsaren gainerat erdi etzanik ezarri; xutik
utzi dituen etxeen estalgiak ereman, airez aire, urrun, batzu puske-
tan, bertzeak osorik; berrogoita gehiago jende handizki kolpatu;
Asniereko herrian berean hamar bat hil.

Bi gizon langile, bide batean zoazinak harturik airean ereman ditu
hogoi bat urrats urrunago; bainan hek bederen ez ditu hil, ez eta han-
bat kolpatu.  Aski da bertzalde kolpaturik eta hilik!
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Urteko uzta-belar guziak ere hanxet ezeztatu  dire eta suntsitu
osoki.

Alde orotarik laguntza heltzen ari zazkote jende onak; bada han
egiazki laguntzaile beharra. Aterberik ez jatekorik gabe direnak urri-
kalgarri dire; urrikalgarriago, beren ahaideak han galdurik alargun
edo umezurtz gelditzen direnak.

Gertakari hori ez da gertatzen ez dena. Gure herrialdean zorionez
bakan ikusten da holakorik; bainan Indietako itsas  bazterretan,
bereziki lur-leihor ttipietan ardura egiten du bere agerraldia euri-
haize uhar delako horrek. Holetan oraiko hau Parisetik auzo herrie-
tan gertatu da.

Hori deitzen dute cyclone, erran nahi baita itzulikaria. Laster eta
zalu egiten du horrek bere jokoa, ez orotan bardin azkarki, bainan
zenbeit aldiz hiri osoak errausteko indarrarekin.

Leihorrean etxeak eta zuhaitzak, nahi bezen handi eta azkarrak,
itsasoan aldiz untziak baderabiltza lastoa bezala firrindan, azpikoz
gora, aintzin gibelka; guti gelditzen baitire osorik, horrek behin atze-
manez geroz.

Lurrak iretsi

Lurden izan den lur-ikarak oroitarazten gaitu egun hautarik batez
Frantzia barnean agitu gertakari batez. Emazte bat omen zagon
hariztegi batean, antzara zain. Bet-betan horra non lurra zangopean
beheititzen zaion eta zilatzen, bi gizabete barna. Badoa buruz behera
ziloaren barnerat; ziloaren bazterretarik gainerat badoako lurra; eta
han gelditzen da ehortzirik emazte dohakabea. Lurrak iretsia han
atzeman dute. Inguruan ageri omen zen soropila bere baitarik behei-
titua.

Ez bide baitzuen uste emazte harrek han eta hala behar zuela
atzeman bere azken orenak! Egiazki erran ditake nehork ez dakiela
noiz ez nola behar duen hil.

Canovas
(E 530, 1897-8-13, Asteko Berriak)
HU?

Aste huntako berririk handiena da Canovas, Espainiako minixtro
buruzagiaren hilzea. Galli deitu anarxista higuingarri tzar batek
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eman diozka hiru tiro eta handik oren bat eta erdiren buruan artiki
du minixtro dohakabeak azken hatsa.

Duela hamabortz egun, jaun minixtro hori Donostian zen; handik
urrunxago Santa Ageda deitu toki batera joanik zagon, uren hartzen
eta bere lanetarik apur bat deskansatzen.

Bazkalondoan, mainu-etxearen aldeko aterbe batean, bere andre-
arekin jarri da alki baten gainean.

Hanxet kazeta baten irakurtzen ari delarik, hurbiltzen zaio gizon
gazte bat. Zerbeit ele egiten dio delako gizonak minixtroari.
Ihardesteko burua altxatu dueneko, horra non bertzeak papotik erre-
bolber  bat jalgitzen duen eta tiro batez kopeta zilatzen dio minixtro-
ari;  bertze bi tiro berehala emaiten diozka bularretara.

Canovas ohartu denean  harenak egin duela, oihu egiten dio hilt-
zaleari: “Infame…Biba España!”

Hitz hoik erratearekin erortzen da lurrerat, hats-bizi. Berehala lurre-
tik altxatu eta baderamate goiti bere oherat. Mintzoa galdurik, ezin
kofesatu da, bainan oren bat eta erdi bizi izan  baita, anonziatu dute.

Berehala berria Espainia  guzian hedatu da; eta orok urrikari dute
minixtro zena, hoin zorigaizki hila. Alde orotarik ez da entzuten
anarxistentzat madarizionerik baizik. Canovasen etsaier ere bihotza
hautsi deie  heriotze hunkigarri horrek. Orotarik oihu bera: “Fuera
anarxixtak!”.

Hilaren bizia

Canovas zena 1828ean sortua zen. Beraz 69 urte zituen. Gizon
handitzat ezagutua zen aspaldian. Gaztedanik jakitate handia era-
kutsirik, bazituen berrogoi urte baino gehiago ja Malaga bere sor-
hiriak deputatu izendatu zuela. Berehala mintzatzaile eder eta gizon
handi agertu zuen bere burua.

Geroztik hunat anitz aldiz minixtro izana zen. Hari esker nausitu
zen 1874ean Martinez Campos jenerala gobernamenduaz, eta ezarri
zuten Alfonso hamabigarrena Espainiako errege.

Nahiz etsaiak bazituen, buruzagi guziek dituzten bezala, gogo
azkarreko gizona zela diote orok, eta xede zuzenak zituena. Girixtino
osoa, eta gaixtaginentzat garratza.

Barcelone eta bertze hiri batzutan itsuskeria batzu egin zituzten
anarxista tzarrak zorrozki gaztigatu zituelakotz, begietan hartua
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zuten gaixtaginek. Herra handia zeratxikoten. Hetarik bat zen hole-
tan hiltzalea.

Hiltzalea

Michel Galli du izena; gezurra  zuen minixtroa tiroaz jo eta bere-
hala preso altxatu dutelarik ihardetsi duenean Angiolillo zuela izena.
Geroxago aitortu du egia. Italianoa da sortzez. Caserio, Carnot zena
hil zuen hura bezala. 

Hogoita hamasei urte ditu; bizarra luze, eta lunetak soinean.
Belgikan, Angleterran eta Frantzian gaindi ibilirik, bere anarxixta
lagunen ikusten, Madrilen izan berria zen, eta handik Donostiala,
Donostiatik Santa Agedara etorria, minixtroaren atzemaiteko.

Goraki dio berak, anarxixta dela eta minixtroaren hiltzea mende-
kioz egin duela. Diren bezalako gaixtagin tzarrak! Bat hil da eta ber-
tze bat agertzen da. Iduri lo daudela edo behin betikotz izituak,  eta
gero gutien ustean holako itsuskeriak egiten! Nork begiratuko gaitu
anarxixtetarik?

1900

Zorigaitz ahulari
(E 667, 1900-3-30, Eskual  Herria)
Boers eta ingelesen arteko gerra. Ahulari inork laguntzarik ez, alde izan arren. 

Aste huntan ez dugu gerlako berri handirik: han daudela diote bi
etsaiak, elgarri so; ez eiki lo, biak ere; bainan elgarri nondik, nola lot,
arte on baten bila dabiltzala.

Gau eta egun, gizon eta puska biltzen ari omen dire; gerlako tres-
na berritzen: bide bazter eta mendi kasko, zoko guziak oro kanoiez
eta bolbora zurruburruz betetzen.

Anglesak izigarriko indarrak emeki-emeki hor harat deramatza;
behartzen zaio aberats baita; ezen zer lana ez da, eta zer xahubidea,
hoinbertze gizon: ehun mila eta gehiago, batzu bertzen ondotik hor
harat igortzea, dirutan, azkarki pagatuz bildurik? Heien ororen itsa-
suntziz eremaitea, beren soineko, jateko, harma, tresna, zaldi,
mando, orga,  errementeria guziekin…zer gastu izigarria!
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Ez ordean halere lotsa anglesa; hoik oro azkenean etsaiari…edo
bertze norbeiti jasanaraziko dazkolako esperantzan, aitzina derama-
tza oro karraskan. Goraki derasa: ez dela geldituko oraikotik, etsaia
betikotz garaitu eta errautsi gabe.

Gaixo boers dohakabeak! Hastetik erran ginuen, beharturen zi-
tzeiela menditar laborari heier, zail balin baziren eta jasankor, irau-
kor; etsai  gaixtoarekin hasten zirela borrokan erraten  ginuen: ez
zaukatela behin garaiturik.

Zorigaitzez guk errana da hor gertatzen. Anglesa behin,  bietan,
hiruetan, ba eta gehiagotan ere zafratua izanik ederki, aitzina joaki
ordean; eta azkenean, iraupenaren bortxaz, diruz laguntzak nasaiki
bildurik, nausitzen ari: sartzen ari etsaiaren lurretan gero eta barna-
go. Bide idor hortan gizon anitz galtzen du anglesak; bainan ez du
axolarik; bardin zaio, noizpeit nolazpeit azkenean bere xedera heltzen
den ber.

Alta, diotenaz, ez da oraino etsaia ere behin uko egitekotan. Zehe
bat lur ez dio uzten anglesari hartzera, odolez ongi busti gabe; ihes
doalarik ere, gelditzen da noizetik noizera, bihurtzen zaio eta dihar-
dokio bere indar oroz. Min onik ere ba egiten.

Bainan ordean luzara ezin iraun dohakabeak. Nahi eta ez, ahule-
nak behar azkenean galdu; ezin irabaz gudua, bat, hamar, hogoiren
kontra direnean ari. A! Eta laguntzarik ez ote zeie bada heltzen
nehondik? Ez eiki, edo hain guti non, ez balitz bezalatsu baita.

Haro eta espantu ba: baizik eta oro,  Europa guzia kasik alde zute-
la boers horiek; hau eginen, hura eginen ahularen eta zuzenaren
laguntzeko. Elea frango, eta gero deus ez. Anglesa guri mutur, zeren
atsegin izpi bat erakutsi dugun iragan egun hoitan, gibelaldean hatz
zuelarik. Eta ororen buruan boers dohakabeak han, ber-berak neho-
ren ganikako laguntzarik gabe. Bertze orduz, ahularen eta zuzenaren
laguntzera ekarria zen nornahi.

Bainan orai nehork ez du nahi ahularen alde agertu: ez eta eri xin-
gila higitu; ez hitz bat bertzea baino gorago erran.

Ez dakigu; diote (azken berria da, gezurra ez bada): Rusiak angle-
sari hortzen erakusteko itxura duela; ez dela ere bakarra, boers gai-
xoak zangopean lehertzera utzi gogo ez diozkana, angles bihotzgabe-
ari. Berantxe berri hori! Oxala egia balitz! Ikus eta sinets.
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1912

Untzi handiena hondatua 
(E 1306, 1912-4-19)
2. or., 2-3 zer. Titanic itsasontziaren hondoratzea. HU? 
Hurrengo agerraldian, agian B. Adémak idatzirik irakur dezakegu: “ito dire mila
bortzehun eta hiruetan hogoita bortz. Bizirik gelditu dire zazpiehun eta berrogoi-
ta bortz, gehienak emaztekiak; ezen zilatu denean, gizonek utzi dituzte lehenik
emaztekiak ihes egiteko han ziren tresnez baliatzerat. Berak otoitzean gelditu
dire, untzia suntsitu arte.” (E 1307, 1912-4-26, Asteko Berriak).

Igande arratsean hondatu da Ternovako itsasoetan munduko
untzi handiena, hamabortz ehun pasaiantekin. 

Titanic emana zioten izena. Berri-berria zen, eta bere lehen itzulia
zuen egiten Angleterratik Ameriketarat. Egundaino ez ginuen entzun
holako espanturik, nola untzi berri hortaz. Bortz mila jende koka
zitazkeen haren barnean; hiruehun metre luze eta hogoita hamar
metre largo; jateko sala batzu miragarriak; ganbera batzu gaztelu
handietan baino ederragoak zortzi estei lerro-lerro, eta gero, guzien
gainean, baratze eta loreak bistaren alegeratzeko.

Ez omen zitaken honda; ez zuen deusen beldurrik; zernahi gerta
ere, nahi eta ez uraren gainean egon behar zen, gisa hartarat egina
baitzen. Hala zioten guziek: hala sinesten zuten guziek.

Eta horra nun lehen aldian, bi mila jendez goiti kargatua zoalarik,
hormazko mendi batek jo duen itsaso betean.

Telegrafaz berehala jakinarazi dute itsasbazter guzietarat irris-
kuan zirela; lehenik uste zuten ez zela deus ere gertatuko, bainan
kapitaina laster ohartu da untzia itsasoak ari zuela beretzen; xalan-
tak jautsirik itsasorat, haur eta emazte guziak salbatu ditu.

Gizonentzat ez zen xalantik aski.  Hamabortz ehun gizon gelditzen
ziren oraino untzi barnean. Gauerdiko urak sartu dire maxinetaraino;
telegrafak ez du geroztik deus ere jakinarazi, eta goizeko bi orenetan
itsasoak iretsi du untzi alimalea bere hamabortz ehun gizonekin.

Anartean, telegrafak abisaturik, untzi handi bat heldu zitzaioten
laguntzerat, kurri ahala kurri: ehun kilometrez goiti bazituen egite-
ko, gauaz, lano beltz izigarri batekin, hormen artean; goizeko bortz
orenetako heldua zen.

Ez du kausitu xalant andana bat baizik haur eta emaztez beteak
zenbeit mariñelekin.
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Munduko untzi handiena, anglesen azken obra miretsgarria lau
orenez itsasoak beretua zuen. Ez zen sekulan hondatzekoa, eta hor-
maren kaskako batek igorri du berehala sekulakotz itsaso lezeak
behera, hiru mila metre barna.

1910-1911-1913

Berrixkak
(E 1235, 1910-12-9)
HU? Lehenetariko berrixkak.

—Aireplan horiek maiz hegalak hausten dituzte. Biga erori dire
biziki goratik, bat Italian, bertzea Ameriketan. Hiru gizonek hor ere
fin gaixto egin dute.

—Le Mans deitzen den hiriaren inguruetan, beribil bat nahi izan
da burdinbide baten aldez bertze pasatu, noiz eta ere treina gainerat
jin baitzaio, eta han berean lehertu barnean zituen hiru presunak,
ama semeak bere mutilarekin.

—Hartz zuri handi bat bere etxolatik eskapatu da Frantzia gaine-
ko hiri batean. Bazter guziak harrituak dauzka.

—Rusia behereko itsaso ttipi batean izan da ikaragarriko tenpes-
ta bat. 23 untzi galdu dire eta 314 jende ito.

(E 1236, 1910-12-16)
HU?

—Tenpesta gaitzak izan dire Perpignanen, Bilbaon eta Bretaniako
leihorretan.

—Brest-en sua lotu da arsenalean. 100 mila liberaz goitiko gas-
tuak egin ditu. 

Hiri berean erre da mediku eskola bateko teilatua.
—Erroman, framazon andana bat oldartu zaio katolikoen prose-

sione bati. Holakoetan debruak hartzen ditu. Bainan debaldetan egin
dute haro eta orro. Berek dituzte bildu zenbeit panpako, eta leihoeta-
rik  tupin eta zartain zaharrak bizkarra behera.

—Orai artio zakurrek zergak pagatzen dituzte. Norbeiti jin zaio
gogorat gatueri ere zenbeit sosen pagaraztea. Gatuek ala zakurrek sos
guti sakelan. Kasu haatik gatudunen moltsari.
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(E 1253, 1911-4-14)
HU? 

Frantzian
Astoaren ausikia

Marseillako ondoan, gizon batek auzoko zaldi bat ezarri du gau
batentzat bere barrokian, etxeko beharri luzearen aldean.
Biharamunean, zaldia kanporat emanik hurbildu da bere astoari jan
poxi baten ekartzeko. Alimale debrua, jelosiaz errea duda gabe lagun
bat eman diotelakotz; oldartzen da gizonari eta ausikian lotzen
azkarki beso bati. Gizonak oihu eta zalaparta, bainan astoa tente
bere hartan. Ez dio besoa utzi hezurreraino marruskatu duenean bai-
zik. Gizon dohakabea ereman dute ospitalerat.

Urrungo leihorretan
Arabe zaharra

Marok hortan asaldura gaitzak dituzte aspaldiko egunetan. Bere
azken orenak deskantsuan iragan nahiz, arabe zahar bat jin zaiote
soldado españoleri, laguntza galdez. Ehun eta hogoita hamar urte
baditu, eta bere hortz guziak han dauzka xuri-xuriak. Bere haurren
haurrak ikusten ditu ja kixkailduak eta konkortuak. Itxura guzien
arabera, guziak ehortziko ditu oraino aitaso zaharrak.

Teilatuetan kurtsa

Parisen, mutiko gazte batek ohoinak senditu ditu bere gelan, sar-
tzera zoalarik. Berehala poliza deitu du; poliza-gizonak jiten dire ixil-
ixila, eta atea joiten dute. Tok…tok…Nehor ez! Anartean ohoinak
eskapatuak ziren teilaturat; jandarma gaizoak ere igaiten dire heien
ondotik. Bet-betan, ohoinak sartzen dire leiho batetik etxe batean;
hixtuan barnez barne eskaler batzuetarat heltzen dire, hango jendea
harritua utzirik, eta jandarmeak gelditzen dire bakar-bakarrak teila-
tu puntan zehe bat luzeko sudur batekin.

(E 1256, 1911-5-5)

Frantzian
Kontrebandista eta guarda

Bi guarda bi kontrabandisten ondotik zabiltzan hatsantuak
Armentieres deitzen den hiritik hurbil.
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Bet-betan kontrebandistek urerat jauzi egiten dute, eta bat heltzen
da bertze alderdirat, berriz lasterka joaiteko.

Anartean bigarrena itotzen ari zen, oihuka: “Hel, hel! Itoa niz!”.
Guarda batek, urerat jauzi eginik, jalitzen du gizon gaizoa. 
—Milesker, jaun maitea —dio kontrebandistak—, ez nuen segur-

ki holakorik merezi zure ganik! 
—Bueno, bueno! Ez duzu zeren berantets!
Ordu berean bere “berbala” egiten dio, eta nola gaiztagin aipatu

bat baitzen, jandarmeen eskuetarat eremaiten du.

Zer egin haurraz
Egun horietan aita batek galdegiten zuen adixkide zuhur bati zer

egin behar zuen bere mutikoaz.
—Emazu haurra gela batean —dio adixkideak—. Mahain gaine-

an utziko ditutzu liburu bat, sagar bat eta diru puska bat. Liburuari
lotzen bada, eginen duzu errient; ez badu sagarrari baizik kasu emai-
ten, eginen duzu laborari; sosen kondatzen ari bada, eginen duzu
bankier.

Erran bezala eginik, badoa aita ikusterat mutikoa zeri lotua ote
zen. Atzemaiten du liburuaren gainean jarria, sos guziak sakelan,
sagar hondarraren xurgatzen ari.

(E 1257, 1911-5-12)

Frantzian
Emazteki handiena

Marseillan dago zenbeit egun huntan munduko emazteki handiena.
Afrikan sortua da; hogoita hamabi urte ditu, bi metre hogoita hamar
gora da, eta pisatzen ditu hiru kintalez goiti. Haren gosaria da pinta
bat eta erdi kafe-esne, hiru libera ogirekin. Bazkariteko behar ditu lau
libera ogi, kilo bat haragi, kilo bat arrain eta lau kilo baratzekari.
Gizon bat nahi luke atzeman, bainan ez da oraino nehor agertu.

(E 1274, 1911-9-8)
HU?

Auzo erresumetan
Ixpilinga ukaldiz hila

Angleterran gertatua. Gizon gaizo bat gosturik hoberenean zagon
bizikleta kurtsa bati beha. Aldean zuen andere gazte bat, izigarriko
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zapel bat buruan, orratz alimale batez biloeri finkatua. Bet-betan
andereak burua itzuli eta ixpilinga edo orratz alimale hortaz zarra-
patu du mazelan bere aldeko gizona. Hunek ez du gehiagoko kasorik
eman bere zarrapoari. Arratseko buru guzia hantua zuen eta bihara-
muneko hila zen.

Gerlarik ez

BERLINE-ko hirian ehun eta berrogoita hamar mila sozialista
elgarretarat bildu dira eta guziek bat egin Alemaniako gobernamen-
duari helarazteko ez dutela gerlarik nahi.

(E 1276, 1911-9-22)
HU?

Auzo erresumetan

Bregi deitzen den aireplan gidariak harrituak dauzka marokano-
ak. Airez aire ikusi dutenean xori handi hori, bere hedadura gaitzean
hegaldatua, harrabots samin batekin zoala burrunban, guziek oihu
egin dute debru guziak frantsesen alde zirela.

Bada marokanoez bertzerik ere, airetako tresna horiek debruarentzat
hartzen dituztenak. Egun horietan mugertar gizon zahar batek erraiten
zautan ikusi zuela debru zaharra buruaren gainetik iragaiten. 

—Zaude ixilik gizona! —egin nion—.
—Zer! Ixilik! Egia derrautzut! Debru zaharra eta hura berbera zen! 
—Norat ari zen bada? 
—Milafrangako eta Arruntzeko hegal horietarat. Eia ez zenetz

beraz debrua? 
Ixildu nintzen.

(E 1287, 1911-12-8)
HU? B. Adéma?

Frantzian
Greba

Clermond Ferrand hiriko inguruan bada arrosorio egiteko fabrika
handi bat. Emazteak dire lan hortan ari. Hetarik mila eta zonbeitek
lana utzi dute, beren jornala ez dutelakotz aski handia.
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Xotinaren kontra

Huna zer egin: zonbeit ozpina xorta edan hutsik edo azukre mokor
batekin. Zure xotina berehala joanen da. 

Ez baduzu minagrerik edo ozpinarik etxean, huna bertze erreme-
dio bat: altxa ahal bezen gora ezkerreko besoa eta bertzearekin ur
zorta bat edan arrraposki hatsik hartu gabe.

Zure xotina ez bazaitzu joaiten, hets bi beharri ziloak zure eriez
ahal bezenbat zapatuz eta denbora berean ur xorta bat edan. Ez
omen da erremedio hobeagokorik.

(E 1357-4-11)
HU? B. Adéma?

Frantzian
Arratoin jaleak

Omen da gatu eta zakurrez bertzerik arratoinen garbitzeko.
Gizonak ere lotuak dire lekutan josteta zikin bati, zenbeit sosen ira-
bazteko: kaiola handi batean ezar arratoinak bizirik, eta gero berma
hortzekin ausikian, oro hil artino.

Ikustekoak omen dire barne hartan, ba gizona, ba arratoinak, ez
baitire lehen ausikian gelditzen batzu eta bertzeen jauzi zalapartak.
Dena den, barne onaren jabe dire holako lan bati lotzen diren jen-
deak!

Norteko departamenduan jaun prefetak debekatu du berriki jos-
teta hori.
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I. 5 EUSKAL HERRIKO BERRIAK

Orotariko berriak biltzen ditugu atal honetan: politikakoak
(bozak,… propaganda idazkiak barne); gizartekoak (tribunaletako-
ak, kabalkada, ohitura eta ospakizun,…); istripuak; kirol eta ikus-
garriak (lasterkariak, futbola, hegazkinlariak). Are gertaera edo isto-
rio bitxiak. 

Bereziki Eskual Herria sailean agertaraziak (1894-1914); eta ai-
tzinagoko Nouvelles du Pays delakoan.

Berri hauen guztien idazle Hiriart-Urruti denetz, ezin dugu on
egin kasu askotan, bereziki galdera zeinuaz (hots: HU?) seinalatzen
ditugunetan.

1895

Gizon  bat
(E 423, 1895-7-19, Eskual Herria)
Kontseilu jeneraleko hauteskundeak. D’Abartiagueren kontra.

Egun zortzi erran dugu nola hurbiltzen ari zaukun kontseilu jene-
raleko gizonen hautatzeko eguna; arrondizamendukoak ere behar
dire zenbeit tokitan izendatu.

Erran dugu nola den presentatzen Ustaritzeko kantonamenduan
kontseilu jeneralekotzat murde Nicolas d’Arcangues, gizon gaztea,
soldado zaldidun aitzindari egona; eskualdun semea, eta zinez erli-
sioneko gizona.

Oxala toki guzietan hura bezalako gizonak agertzen balire boz-
emaileen aitzinera! Bihotzmin handirekin ikusten dugu zenbeit herri-
tan gure eskualdea gizonik gabe gelditzen dela, zaharrak uzkur dire-
lakotz eta gazterik ez ageri oraino.

Hortakotz ere bereziki eskerrak diozkagu jaun eskualdun gazte
giristino egiazkoari, zeren duen bihotz onez hartu nahi, Laborde-
Noguez jaun ohoragarriaren ordaingoa.

Ez dugu beldurrik, Ustaritzeko kantonamenduko boz-emaileek ez
dezaten jaun gazte horren alderat erakuts orai arte beti beren kon-
tseilari zaharrari ekarri dioten atxikimendua.
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Gauza bera erran dezakegu Baigorriko kantonamenduan gure
adiskide Minjonnet jaun gazteak bere osoba Harispe jaun ongi-egile
zaharraren eskuetarik hartzera doan ordaingoaz.  Jaun gazte horieta-
rik batek ala bertzeak segura dukete oraidanik boz horietan etsaiaren
garaitzea, nornahi ukanik ere beren kontra.

Ez da oraino agertua, nor izanen den Ustaritzeko kantonamen-
duan gure etsaien bandera ekarriko duena. Asko izen aipu dire; izan
dadila nahi duena.

Bainan Baigorriko aldean Ustaritzen baino aitzinatuago dire
lanak. Han dute, han omen, gobernamenduko buruzagiek jadanik
hautatua gizon bat. 

—Nor eta zer gizon? 
—Gizon bat; eta hortan da guzia. 
Gizon bat. Bi hitz labur horiek laburregi zazkonak irakur ditzala

otoi artarekin, hemen emaitera goazin xehetasunak.
Ezen ez dugu egungo solas hau hasia murde d’Arcanguesen, ez eta

murde Minjonneten bereziki aipatzeko. Bi jaun horiek zoin beren
tokietan aski ezagutuak dire, non ez baitute gure laudorioen beha-
rrik.

Bainan Baigorriko aldean bada jaun arrotz bat egun hemenxet
gure eskualdun irakurtzalei ezagutarazi nahi dioteguna.

Hura da Léwy d’Abartiague. 
—Nola erran duzu? 
—Irakur-azu berriz: Léwy d’Abartiague. Bazirea? 
—Ez dakit; luzeskoa da; bainan ederra. 
—Luzea ba; bainan ederra ez. So egikozu ongi eta hurbildanik.

Behinik behin Léwy…hastapen horrek judu usain bat badu handia.
Gero d’Abartiague hori,  bertzearen edertzeko bezala ezarria du.

Nahi duzuna paria nezakezu, ez duela jaun horrek izen hori sor-
tzetikakoa. Alta Eskual Herritik urrun joan behar ginuke paperen
ikustera. Jainkoak daki non sortua den! 

—Eta bateiatua? 
—Nehon ez. 
—Nola hori? 
—Erraiten dautzut nehon ez dela bateiatua izan. 
—Protestanta da beraz? 
—Ba hala baita; eta ez dautzut omen erranen; ezen berak aitortzen

du. Orai duela zenbeit urte Kanborat etorri zen, ez dakigu nondik.
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Orduan Léwy zuen izena eta nehork ez zuen aipu, bertze protestant
arrotz bat baino gehiago. 

Bainan geroztik Orzaizen bizi da…han bizi denean. 
Deus ez litake erraitekorik, gizona bere zedarrietan balago. Ez

dugu eskualdun katolikoek protestant arrotzentzat herrarik, gure
nahasterat heldu ez direnean. Agur eta bai zuri ere. Akabo solasa. 

Berriz ere diot, ez ditugula katolikoek protestantak protestant
direlakotz higuin; ez eta ere juduak, judu direlakotz. Urrikari ba. Eta
heien azpiko direnak urrikariago. 

Guk jasan ez dezakeguna da: juduak eta protestantak sartzea
gutartean gure nahasteko eta gero beren zangopean ezartzeko. Ez
dezakegu hori jasan, eta ez dugu jasanen. 

Guk onets ez dezakeguna da, izenez judu eta sortzez protestant
bat,…bakar bat baizik ez den herrialde batean protestant judutiar
hura, bakar hura sar dadin kontseilu jeneralean gure bozei esker. Ez,
ez dezakegu hori onets, eta ez dugu onetsiko. 

Hemen otoizten dugu Manex Baigorri…ez dadin kexa, beti eta beti
protestantez mintzo girelakotz. Ezen ez gabiltza egun bederen
Parisen gaindi, debrua izanik ere. Baigorriko kantonamenduan da
bizi…(han bizi denean) egun hemen aipu dugun jauna, Léwy
d’Abartiague protestanta. 

Gehiago dena, jaun protestant hori nahi da sartu bozaldi huntan
Baigorriko kantonamenduko kontseilari jeneral. Noren kontra?
Murde Minjonnet Baigorriko semeren-seme orok maite dugunaren
kontra! Nor nori behar ginuen ikusi jazartzen! Ez da gertatzen ez
denik.

Galdatuko dautazue berri hori egia denez. Ba, egia da. Ezen afi-
xak hedatuak dire; eta gure jauna jo hara, jo huna dabila, boz eske.

Erranen dautazue, baduenez burutik. Ez dautzuet bertzerik ihar-
desten ahal, baizik  ere burutik ala zangotik balin badu ere, gober-
namenduko gizonek begiztatua dutela, berezia eta hautatua beren
gizon. Ez dire ahalge gure buruzagi axolagabeak holako xoriburu
baten agertzeko beren gizontzat.

Protestant ala judu izaitea…bat duzu. Bainan bada hemen bertze-
rik. Gizonez gizon, badakite gure jaunek nor eta zer den berenaz
Léwy delako jaunxkila hoi, eta halere hoi dute gizona!

Beren artean hartaz ederki trufa eta gero, gibeletik oro irriz dau-
delarik,…igor edo utz herriz herri doala gezur hedatzera. Zenbat
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gezur! Bitxi ere bada untzi bakar batek, eta hoin untzi ttipiak hoin-
bertze jasaitea!

Hatsa gezurra du. Atzo errana egun uka, bihar berriz hura bera
erran. Hots, badario ahuntzari k.k…pikorra bezala.

“Nik hau egin, hura eginen; holakoak hau edo hura hitzeman.
Holako auzapeza bere herri guziarekin ene alde.” Nor ez du bere
alde? Orzaizeko jaun Sala ere alde duela omen dio…hala erran behar
duela uste duen tokietan. Eta jaun erretora! — Ba ote hura ere? Hura
ere ba. Ezin sinetsia da; bainan adi zazue hauxet. Duela zenbeit egun
gure gizona badoa esku-larruak soinean Orzaizeko jaun erretoraren
etxera. 

—Agur, jaun erretora. 
—Bai zuri ere, jauna. 
—Heldu nitzauzu, jauna, gomitu baten egitera. Zato, egun hauta-

rik batez enekin bazkaitera. —Eskerrik anitz, jauna; bainan ez naiz
jinen. 

—Ba, jauna; jin behar zira. 
Ba eta ez, azkenean ez nahiz protestant bat bere etxetik idorkiegi

kendu, baia emaiten dio apezak. Hitzartzen dire holako eguneko. 
Handik berehala jaun bikarioarengana doa gure Léwy, xede bere-

an. Eta han, ustegabean, eskapatzen zaio: kontseilu jeneraleko pre-
sentatzen dela.

Jaun erretorak hori entzun duenean, berehala bi hitz izkribuz igor-
tzen diozka: “Jauna, hola eta hola jakin dut zer xedetan zaren. Ez nuen
holakorik uste; eta badakizu ez dela zure eta nere artean holako sola-
sik izan. Hola denaz geroz, ez naiteke ni egun hautan zure etxen baz-
kariz aurki. Zenbeitek uste lukete ez dena badela gutartean.”.

Biharamunagoan gure Léwy berriz badoa jaun erretoraren etxera,
goraki diolarik: 

—Gaizki konprenitu du, jauna, zuri erran dautzunak. Ez naiz pre-
sentatzen.

Nahi lukete, ba, presenta nadin; bainan nik ez dut holakorik nahi.
Zato beraz lañoki bazkaiterat, ez balin baduzu bertze gibelamendu-
rik. 

—Ongi da. Hola denaz geroz, etorriko naiz. 
—Hola da, jauna, eta hola izanen da; ez ukan dudarik.
Hitzartu egunean, badoazi erretor-bikarioak, beren federik hobere-

nean gure gizonaren baitara. Han zenak errana dugu: ez omen zuen
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bazkari gaixtoa. Ele eta ele; erranak erran, esku elgarri. Nehork ez zuen
erranen gure gizonak, burua itzuli orduko, hitza jan behar zuela.

Bizkitartean biharamunekotzat ja bazakiten askok jauna presen-
tatzen zela. 

—Ez balinba! Berak asko garbiki errana ezetz. 
—Atzo ez, egun ba. 
—Ederra dugu!
Aste hartan berean herriz herri bere itzuliaren egiten hasten da.

Aldude eta Urepele beretu nahiz, bazkari bat emaiten du. Jale guti eta
sinesle are gutiago atzemaiten du. Bizkitartean zernahi egin gogo du
aldudarrentzat. Ditazkenak eta ez ditazkenak oro hitzemaiten ditu. 

Zortzi egunen buruan oraino ezin sinetsaraz zezaken kafe eta
sukrearentzat herri horietan lehen ziren errextasun eta fagore guziak
ardietsiko dituela.

Zer egin du? Aldudeko auzapeza berekin harturik, Pauera jo du,
eta han bere iduriko batzu bere hitzaren berme ezarri. Gaixo haurra!
Iduri eta holako fagoreak behin kenduz geroz itzul errex direla. Ez
dute zeren aldudarrek holako ametsik egin. Galdua gal. 

Holaxet orai duela hogoi urte, tabakoaren Espainiatik hunateko
pribileioa itzularaztea hitzeman zuen Etxauzeko jaunak. Huntaz
bertzerik zen hura eta bertze indarrik zuken. Eta zer ardietsi zuen?
Debru fitsik ez. Eta pikabuztan horrek ardietsiko duela, hori bano
gehiagokoek ezin ardietsi dutena! Horren hitzari behar gu fidatu!!

Ikusi duzue zer gizontasuna erakutsi duen bere herriko jaun erre-
torari buruz, haren itzala beretu nahiz; bainan bereak entzun ere
baditu.

Uste du naski eskualdun gaintiarrak ase batean truk ahurrera bil-
duko dituela. Ez, ez oraino. Ar bedi, jadanik hasia den bezala, arno
emaiten burrustan. Baitezpada ezin egona duenaz geroz, dugun edan
—ona balin bada— bainan bozik ez eman xanfarin horri.

Badakizue zer derasan, protestanta dela norbeitek aipatzen dako-
nean? Dio abantzuño katolikoa dela. Dio baduela osaba bat ez dakit
nongo apezpikuaren adixkide. Bertzalde horren etxean bertze orduz
horren herriko apezek (non da herri hura?) omen zuten sar-jali han-
dia. Bazkaiten ere omen ziren. “To, to —dute erranen orzaiztarrek—;
horra non den ageri axeriaren buztana.”

Ez giten izan gaintiarrak oilo, eta dugun igor hoi hemendik urrun
beheiti, bere gezur eta girgilleria guziekin.
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Prefetak eta bertzek egin bezate hortaz irri. Gutaz ez dute irririk
eginen oraiko huntan. Guk gure bozak emanen dazkogu herriko
semeari:

Murde Minjonneti

Bozen ondotik 
(E 425, 1895-8-2, Eskual Herria)

Nola joan dire bozak? Ez dazkigu oraino Frantzia guziko xeheta-
sunak. Hemen berekoez ere badugu zer aipa. 

Xuri edo gorri, alde batekoa baizik agertu ez den tokietan, boz-
emaile anitz lo egon dire. Hobe zen ere bozik eman gabe egoitea,
makurrari emaitea baino. Bainan ez bide dire gibelerat egon diren
guziak gaizki eman beldurrez egon.

Zuzenari eta zuzentzat ezagutuari esku eta indar eman gabe gel-
ditu direnik zenbat ez dire? Zenbat alfer eta ezazolatuk ez dukete
beren buruari erran: “Zertako joanen niz ni bozaren emaitera? Biga
balire, nonbeit hor nindoake, onak irabaz dezan. Bainan bat baizik ez
denaz geroz, ez duke laguntza beharrik”

Zozokeria da solas hori. Ezen oro zu bezala mintzo balire, zer
gerta litake! Hanxet Frantzia behereko herri batean gertatu dena: bi
boz-emailez bertze guziak etxen egon dire, eta berriz haste dukete
lana.

Baten orde bi edo hiru boz-galdatzaile direnean ere badute zen-
beitek asko estakuru, bozik eman gabe egoiteko: “Bat baizik ez
balitz, orok eman ginezoke hari. (Ba ote, bat hura nornahi, zernahi
xedetakoa izanik ere?) Bainan bi edo hiru direnean, ez dezakegu orori
eman. Batekilakoaren egiteko, bertzearekin, samurtu behar gintazke.
Gauden etxen.”

Hori ere zozokeria; eta holakoen uzkurtasunak makur handiak
ekartzen ahal! Bizkitartean aitor dezagun Eskual Herriko herri ani-
tzetan boz-emaile gehienak herriko etxerat hurbildu direla; gehienek
beren  eginbidea bete dutela, ongi  edo gaizki. Ditzagun eman xehe-
tasun zenbeit. 

Deus ez dugu, edo deus hanbat berezirik erraiteko, igande aitzi-
nean aipatu ez ditugun herrietako bozez. 

Hautatzekoak edo hauturik gabe izendatzekoak bakarka ziren
tokietan, oro kasik berriak sartu dire; batzu gorri, bertzeak xuri.
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Maulen de Souhy, hango jaun mera jarri da, d’Andurein jaun
kontseilari ohiaren orde. Jaun horiek biak gure adixkideetarik dire;
eta alde orotan ere biek etsai baino adixkide gehiago dute.

Donibane-Ziburun, Larralde-Diustegi Urruñako jaun merari
berritu diote aspaldian bere gizontasunaz merezi duen konfiantza.

Iholdiko kantonamenduan murde St-Jayme izendatu dute biga-
rren aldikotz.

Ezpeletan ukan dugu iragan egunetan ustegabeko nahigabea,
Joanxuto jaun medikua bere baitarik bazterrerat jartzen ikusteko.
Haren orde sartu da Leremboure Sarako jaun mera. Nork erranen
zuen, orai duela lau urteko nahaskeriak Ezpeleta herriko-etxean
ikusi-eta boz beren gainetik eta gizon  beren artean, zer behar ginuen
ikusi lau urteren buruan?

Bego zauria estalirik, ongi ont dadin eta senda…agian bertze aldi-
ko.

Bidaxune ez da Eskual Herrian; bainan hurbildanik hunkitzen
gitu. Dugun beraz agur bat igor bidaxundarrek ez xuritzat, ez gorri-
tzat beren gizon atxiki nahi ukan ez duten de Gramont jaun dukeari.
Bere burua eskualde hautan ederki apaldurik eta ttipiturik, doala
jaun aberats buruarina Pariserat edo nahi duen lekurat betikotz.
Haren orde jarri dena, Dajas Bardozeko jaun medikua ez da hura
baino hobea, ez eta ere makurragoa.  Bakarrik bitxi da gorriek beren
eskuko gizon-ez-gizon bat nahi zutenaz geroz, nola ez duten bi elgar-
idurietarik aberatsena hautatu. Ez da gure egitekoa.

Ustaritzen murde d’Arcangues jaun gazteak boz anitz bildu izan
du. Gizon bat badukegu kantonamendu hortan oraidanik ongi anitz
egin dezakena, edo bihotz onez nahiko duena egin. Xede onez betea
dela badakigu, jende xehearen laguntzeko, eta beti zuzenari zuzen
den indarraren emaiteko.

Anitz urtez diraukuzula, jauna!

Baigorri

Muturreko bat ederrarekin gelditu da Baigorriko kantonamen-
duan Lewy juduki protestanta. Herriko semeak garaitu du arrotza;
eskualdun garbi, herritar guziek ezagutzen, guziek maite dutenak,
zorria bezala leherturik utzi du franximant arrotza, nor den, ez zer
den ez eta nondikakoa den nehork ez dakiena.

Zazpiehun bozez irabazi dio Charles Minjonnet gure adixkide
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onak Orzaizen ezin kokatuz harat-hunat jauzika dabilan muttiko
nimiñoari.

Kopetaren ukaitea da gehiago, holako gizon ergel ezdeus baten
agerrarazteko…, iduri ez dakit zer eta nor badela!

Ez dezagun bizkitartean garaitiari doakon baino gorago espantu
egin. Bortzehun bozen ingurua bildu ditu halere bertze ergelak.
Bortzehun: harentzat guti da, bainan anitz da, sobera da Eskual
Herriaren ohorearentzat.

Bortzehun gizon aski haurrak izan ditazkela, edo aski barne ustelak
Eskual Herri betean, holako perttoli xar bati jarraikitzeko, ez dezake-
gu onets. Ez naiz mintzo baitezpada Urepele eta Aldudako gizon gai-
zoez. Urrikaltzeko dire, zeren gobernamenduak zakurkeriaz, alegia
bozen estakuruan ezarri dituen lehengo zuzen zahar guziez gabeturik.

Zarkeria berek egin, eta bertzeen gain eman; eta gero orai boz-
emailen ondotik, hatsa gezurra dariotela. Hau eginen, hura ema-
nen…tirrit ba, emanen eta turrut eginen.

Halere ordean hunkituak direnak eta deus ez jakin…han dire,
soka-bilurra lepotik.

Minez dagonak alabainan atx egiten du, eta nork ere laguntza
eskaintzen baitio, hari dago, bere beharrarekin. Aski buru ahula
balin badu, lehen jin gezurtiaren sinesteko, hanbat gaixtoago; bainan
baduke bederen zeren gain eman bere ahulezia. Ezinbertzea eta
haren ahaide hurbila, bakotxak duen poxi haren zaintzeko nahikun-
dea, ihizi gaixtoak dire. Zangopean ezarri behar gintuzke, ba bainan
ez baititugu ezartzen.

Hots, barka halere, izaitez ez bada, bederen bere ustez ezinbertze-
an denari. Laguntza beharretan denari barka, sinetsi behar ez luke-
naren sinestea.

Etxekojaunak  

Bainan itsuskeria ezin barkatua da zenbeit herritan gertatu dena
(ez lehen aldikotz!): etxekojaun azkarrak, etxalde on eta ederren
jabe, hots, eskualde oroz osoki beren buruen jabe direnak ez izaitea
ahalge…beren boza zuzenari ez eman nahi ukaiteko jan edanetan
truk baizik: hori da ezin onets dezakegun itsuskeria. 

Ba, Eskual Herri betean izan dire, badire izendatzen ahal gintuz-
ken etxekojaunak galdatu dutenak, bozik emaitekotz, behar zutela
askari, bazkari eta afari on bedera urririk!
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Zertako? Bertzeak hala emaiten omen zuelakotz. A! Zer gizonak!
Iduri eta tripatik has, tripan fini dela bozetako gorabehera guzia!

Beharrik ez dire oro hein hortaratuak Eskual Herrian. Etxekojaun
handietara gabe, badire gutartean gizonak, beren eta bertzeen ohore-
az axola gehiago dutenak. Uste zuen baino gehiago kausitu du hola-
koetarik, eta kausituko ere behin eta behin Orzaizen eta bertzetan,
Léwy delako protestant judu-semeak.

Bainan bat ez luke, bat bakarrik ere arnotan bere buruaren sal-
tzaile kausitu behar.  Jan-edan batentzat norinahi boza eman lezoke-
na ez da gizona.

Baiona 

Léon Guichenné, jaun abokat ohoragarria nausitu zaio Baionan
Bidaubigue delako bertze jaun abokat bati. 

Bertze horrek bere alde zituen hiriko kargudun guziak; suprefetetik
azken hirizain eta fakturretaraino. Lau edo bortzehun esklabo, asto lau
zangodun batentzat bardin boza eman lezaketenak…hala manatuak
balire. Gero bi baso arnotan Jainkoa sal lezakezuten guziak ere
Bidaubigue harentzat ziren. Hirietan ere badire naski halakoak.  Nahi
bezenbat izan bedite. Ororengatik ona nausitu. Murde Guichennék
ukan ordean bertzeak baino berrehun eta zenbeit boz gehiago.

Behin bederen, biba zuek baionesak. Léon Guichenné hiriko eta
inguruetako jaun ongi-egile handiari egin diozuen ohorea merezitua
zuen aspaldian. Bainan zuen buruak are gehiago dituzue ohoratu
holako gizon argitu bezen zuzen eta girixtino egiazko bat izendatuz
kontseilu jeneraleko.

Goraki erran dezakegu, igandeko hautu onetan hoberena hori izan
dela. Badakite ba, baionesek ere, zer egin duten. Ezen ohore bat zaio-
te murde Guichenné xuri bakarra hiriko kontseiluan ezarri ondoan,
orai berriz Paueko kontseilurat igortzea.

Egiazki arrazoina dute.

Lasterkariak
(E  427, 1895-8-16, Eskual Herria)
HU?

Hiru gizon ibili dire zoin gehiago lasterka. Duela bizpahiru urte
orobat egin zuten lasterkari batzuek itzuli handi bat: Baiona hiriko-
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etxetik Ustaritzen, Kanbon, Ezpeletan, Saran, Donibanen gaindi
zuten egiteko hitzartua beren joan-jina, goizetik arrats arte.

Erdiak bidean gelditu ziren, ezin helduz. Bat hil ere zen, hatsa
tapaturik. Lehen irabazlea ez dakit nongo arrotz bat izan zen.

Oraiko aldian hiru baizik ez dire lasterkatu. Elgarren artean egina
zuten, haro handirik gabe, hitza: ea zoinek iraunen zuen luzazenik
eta biderik gehiena eginez. Hogoita lau oren behar ziren lasterka ibili,
harat-hunat; Baionatik Miarritzerat daraman bidea behar zuten egin
ahal bezenbat aldiz. Zortzi kilometra badauzka bide horrek; heldu
baita joan-jin bakotxarentzat hamasei kilometra. Hamar aldi eginez
joan-jin hori, bazituzketen eginik 160 kilometra.

Larunbat arratseko hamar orenetarik igande arratseko bedera-
tziak arte ibili da zaluena. Itzuli guziak egin ditu, nahi zuen toki
guzietan geldituz. Noizetik noizera ur hotzean sartzen zituen zango-
besoak. Edaten ere ba zenbeit xorta, bainan guti. Aztalak ageri, gal-
tza hertsi labur batzuekin, besoak ere buluzirik zerabiltzan. Buruaren
inguruan oihal zuri bat biribilkaturik emana zuen, eta urez bustirik,
idor arau beti bustiz. Bularretik gibelerat estekatua zuen oihal busti
hura, hegalak bi sorbaldetan beheiti zoazila.

Ikusgarri onen zen zein arinki zabilan oraino igande iluntzean;
udare bat jaten zuelarik jauzi egiten omen zuen eta oihu: “Ez dut
gehiago hiru itzuli baizik egiteko!”.

1905

Eta hau? 
(EO 5, 1905-2-3, Eskual Herria)
Istorio bitxi: mozkor istorio.

Hau ez dugu erranen non gertatua den, baginakikelarik. Emagun
Aiherren, ez delarik hala; ba ordean handik askitto hurbil. Hots, ez
hain urrun.

Bi gizon bazoazin etxerat berritan, gauaz berant, ostatutik etxerat,
hinki-hanka, sigi-saga, eror eta xuti; biak mozkor arrailak. Azkenean,
uzkail eta altxa ibiliaren bortxaz, biek zangoak eta burua osoki gal-
durik, badoazi, punpalahara, bide bazterreko arroilaren barnerat; eta
han elgarren sahetsean lokartzen dire zabal-zabala biak.
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Goizaldean kanpoko hotzak barneko kalda eztituxerik, iratzartzen
dire, kintal bedera bururekin.

—Zer debru da hau?
—Zer dut nik?
—Utz nezazu, gizona, xuti nadin.
—Zuk utz nezazu.
—Utzi gogo nuzuia, ala ez?
—Bertze hura zuretzat.
Han daude bi adixkideak ixtilpean ihauzka; eskuz eta zangoz

lurrari aztaparka; sakreka elgarri. Noizpeit arte ez dire ohartzen, ez
dutela batek bertzeak baino gehiago hogenik. Zer zen bada?

Norbeitek, aldetik iragaitean, ikusirik han zaudela etzanak lo
zurrungan, josia zeien hari lodiz azkarki, tinki, elgarri elgarren gal-
tzipurdia, ez baitu bertze izenik.

Hik tira, nik tira; txarrenak amur; berezi dire azkenean elgarreta-
rik, eta joan etxerat, zoin bere eskualde buruak apal; batek bere galt-
za gibelari josia bertzearenetarik puska dilindan, atorra pozi batekin.

Hau berriz puska galduaren zilotik ipar haize bat badoakola,
petik gora, nolakoa! Eta noraino!

Bertze aldian joanen dire ostatutik etxerat,... goizxago; edo ez
badakite han sartuz geroz, jalitzen aski goiz, daudela etxean. Miletan
hobe dukete galtzek, galtzen xahutzalek, ba eta higatzalek. Orok, ez
dea hala?

1906

Bardoze
(EO 6, 1906-2-9, Eskual Herria)
Elizako ondasunen imitorioa.

Joan den astelehenean Bardozeko elizaren imitorioa egin behar
zuen Bidaxuneko kontrolurak. Eguerditik oren bat irian jitekoa zen
jaun hori, bere lanaren egiterat. Oren bata gabe, hiru ehun bat bar-
doztar, gizon eta emazte, eliza aitzinean bildurik zauden, herriko eli-
zaz jabetzera jin behar zelakoaren goait.

Erran tenoreko han zen kontrolura, lau jandarmerekin, harmak
eskuan; eta heien erdian, herriko jendearen izitzerat heldu balitz
bezala,…jaun mera.
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Zertako zen han? Zer xedez eta zer zuzenez, Bardozeko jaun mera?
Zer? Giristino herri batetako buruzagia lan horri buruz agertzeko,

ez ahalge?
Zer estakuru eman dezake? Bortxatua zela? Ez, jaun mera, ez. Ez

zinen bortxatua. Jandarme gaizoek erran dezakete hori. Zuk ez.
Orok badakite, legearen arabera, merak gomitatuak izan ditazke-

la, “invités” lan tzar huni esku emaiterat. Bortxatuak, ez, den gutie-
nik ere. Legea zonbat ere baita bertzenaz makurra, ez da heltzen hor-
taraino. Zu ba; zu legea baino ere gorriago beti.

Beneditanoen eiheraz jabetu zirenean, han zinen, oro baino aitzi-
nago prefetaren begietan zure burua eder egiteko. Ez bortxaz orduan
ere, bainan zure nahiz.

Eta orai, herriko elizaz jabetu nahi direnen laguntzaile, zu, jaun
mera?

Ça, c’est trop fort. Soberak sobera dire.
Sobera zela hori kausitu dute bardoztarrek berek. Eta hurbiltzen

ikusi duteneko, denak oihuz hasi dire: “Kuku, Judas! A bas le sectai-
re! A bas le mouchard!”

Jendea ixilduxe denean, kontrolurak jaun erretorari erran dio: zer
lan egiterat igortzen duten. Erretorak arrapostu: ez duela onesten lan
hori. Gero berehala, fabrikako presidentak irakurtu du, gora eta
azkarki, hitz garbi, sarkorrez, protestazione bat. 

Orduan sartu nahi izan dire elizan. Bainan barnean ziren jendeek
borta guziak hetsiak zituzten. Eta barnetik oihuz hasi dire: “A nous
l’Eglise! Vive la liberté! A bas les francs-maçons!”

Jaun mera bere lagunekin joan behar izan da jin bidez, deus egin
gabe. Jende guzia otoitzean egon da eta kantuz, eliza aitzinean, Parce
Domine, Credo eta bertze asko kantu emanez, oren baten ingurua.

Heien oihuak gero, eta eskarnioak jaun merari!
“Hu, hu, hu! A bas le renégat! A bas le mouchard!”. Ihes egin

behar ukan du ostatu batetarat. Halere nolazpeit erakutsi nahiz zoin
den gizona, gizon ohoragarria eta kuraiatsua, itzaltzearekin gibelal-
dea erakusten zuen, eskuz joz, haur tzar batzuk bezala…ope.

Zer auzapezaren jabe diren Bardozen! Heientzat!
Azkenean okaztaturik aurdiki nahitzen direlarik sarri, ez dute

zeren igor edozoin auzotarat, eta guziz Hazparneko hegaletarat.
Han gaindi jaz ibili delarik bere ustez eskuko zituen jende batzuen

etxez etxe, Mendiondorentzat boz biltzen, ezin erran omen ditake,
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jauntto horrek zer ahopaldi nardagarriak atera dituen erlisionearen
kontra. 

Harriturik baitzauden aditzaleak: nola zitaken eskualdun mera
bat, hoin mihi itsusikoa.

Dena denarentzat hartua dukete Bardozen. Nork atxik bertzenaz
herriko buruzagi, holako gizon bat?

Herri guzia lekuko, horra nola duen agertu oraino ere bere burua
Bardozeko jaun merak.

Den gutieneko beharrik gabe, bere baitarik agertu ez balitz jan-
darmekin, lana egin ahalko zuen kontrolurak. Ez onetsirik ere, utzi-
ko zuten bederen ixilik.

Bainan meraren egitateak erreboltatuak ditu han zirenak oro.
Horri buruz, bakarrik horri zoazin oihuak: “A bas le renégat! A

bas le mouchard!”. Eta holako.
Bil beza nahi duen bezenbat jandarme; erran eta egin, beretarik;

jinen da eguna, goiz edo berant, ikasiko baitu, ez dugula eskualdu-
nek erlisionea osoki arnegatua.

Bidarrai 
(EO 11, 1906-3-16, Supplément à EO du vendredi 16 mars 1906, Eskual Herria)

Eskualdun fededun azkarrak, gizon zaintsu ginarritsu menditar
zinezko beldur gabeak ez dire Orarren, ez Lekornen, ez Isturitzen, ez
Larresoron, ez Bardozen, ez Kanbon: Bidarrin dire. Han, han, gizo-
nak Itsasun eta Orzaizen baino ere fierragoak.

Ez zauku hemen laket oihu eta espantu sobera egitea: “biba hau,
biba hura”. Bainan hemen ez gauzke, zinez eta barnez Eskual Herria
guzia inarrosteko heinean gora, gora oihu egin gabe: “Biba
Bidarrai!”.

Soldado aitzindariak eta oro harriturik, piltzarra bezen zuri men-
diari behera, eta zalu, igorri dituzte, jin bidez gibelerat, deus egin
gabe.

Zer hixtuak eta irrintzinak! Zer begi ukaldiak; zer bularrak eta
zango eta beso fierrak agertu diren han, herriko elizaren inguruan!
Baginakien bidarritarrak ez dire (sic) oiloak aspaldi; bainan guk uste
baino gehiago dire.

Xehetasunek erakutsiko dautzuete, merezi duten ala ez, bidarrita-
rrek horrela hemen aipatuak izaitea.
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Martxoaren 10ean zuen Bidarraiko herriak bere egun handia.
Bezperatik bazterrak xut eta erne zirela mendi kaskotik erreka zola-
raino, hitz dautzuet. Gau eta egun, elizaren zaintzea zuten gogoan. Ez
dire lo egon, ez alfer.

Eguerditan berrogoita zenbeit soldado heldu dire garako aldetik
patarrari gora. Ordukotz 12 mutil gazte azkarki hetsirik eliza barne-
an zauden. Bertze hiru sartu dire, horra hamabortz.

Eguerdi eta erditan, kintal bat sofre eta biper gorri nahastekatu-
rik elizaren barnean, su eman diote; eta berehala berak teilaturat igan
dire eta ziloak oro ahalaz tinki tapaturik, han egon; barnean ez bai-
tzuten hatsik hartu ahalko.

Elizan gaixtaginak sartzeko tenora hurbiltzearekin soldado kapi-
tainak zenbeit urrats egiten ditu herriko jendeari buruz, han baitzen
herri guzia, etxeak hutsak utzirik anitzek.

Kapitaina hurbiltzearekin 60 eta zenbeit urte dituen gizon bat
jauzian badoako aitzinera, izigarriko behatze fin batekin, eskuaraz
diolarik, besoa altxatuz: 

—Zer egiteko duk hik hemen, gure herrian?
Hitz bat ihardetsi gabe, tank, han berean gelditzen da kapitaina,

beheiti so; zer egin?
Bi sorbaldak altxatuz bere baitan ari zela ageri zuen: “Non gira

hemen, eta zeri gaude?”
Gibelerat itzulirik badoa komisarioari buruz. Biek elgarrekin aha-

peka solas egiten dute.
Herriko jendea han, oro multzoan xutik, orotara prest. Hil behar

bazuten hil, ez zirela sartuko etsaiak elizan.
Kapitaina gogoetatua, komisarioa debruak hartua. Ez nahi uko

egin, eta ikusten aitzinekotz, odolak ixuri beharko zuela.
Kapitainak oihu: 
—Sac au dos, en rangs. 
Hori aditzearekin krak, ostatutik jalgitzen zeie menditar...batai-

llon bat fierra.
Zer nahitara daudela aise ageri. Hauk gizonak!
Komisarioak eta kapitainak berriz elgarrekin solas. 
—Déposez sacs. 
Tanburra plan ran plan.
Prefetaren ordre tzarra ezartzen dautzute afixaturik. Jaun mera

eta jaun axuanta ez dire agertu, ez baitzuten paper zikin haren sina-
tzeko gutiziarik, arrazoinekin.
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—Non da jaun erretora? Zu zirea? —dio komisarioak jaun bika-
rioari—.

—Ez jauna.
—Non da beraz?.
—Etxean.
Badoa etxera, gakoaren galdez. Erretora jarraikitzen zaio eliza ai-

tzinera, bainan gakorik ez. Zer nahi baderasa: legea, lege makurrik
ez nahi; hau eta hura gertatzen ahal. Jaun prefetak hola nahi...

—Zer debru, lege eta prefet eta botiga. Ez diagu herri huntan,
gure herrian, legerik, ez prefetik ezagutzen zuzenaren kontra. Gure
eliza gure. Eta zoazte hemendik nahuzuen lekurat; edo goazin ikus.

Hau ixtorioa. Denbora joanago eta jendea asaldatuago. Pindar bat
aski, su lotzeko.

Hiru aldiz oihu egiten du komisarioak: 
—Idek. 
Orok ezetz, ezetz.
Zanpurrak beren aizkora eta tresna guziekin ekarriak baitzituz-

ten, komisarioak manu egiten du: 
—Allez, commençez.
Baia ba! Apiriko edo kalostra azpian sar ahala tinki elgarri kontra

zauden gizon lerden gazte deliberatuenetarik batek ihardesten dio: 
—Ah! oui, commencez?...Venez! Aiu!
Izigarriko irrintzina oihu lazgarri bat adiarazten du. Haren ondo-

tik orok oihu bera. Inarros-aldi bat ona harturik dago Bidarraiko api-
riku azpia. Hil arteo ez zutela barkatuko ageri zen.

Halere komisarioa izan da aski gizon aztore zoroa, hiru aldiz lerro-
an soldadoei oldarra harrarazi baitiote, baionet puntez gizonetara
xuxen doazila. Ezdeus bat aski, odola burrustan ixurtzeko.

Gizonak han, harroka bezen gogor; bat ez da zehe batez higitzen.
Bati aizkora kolpe bat buruan eman dio zanpur batek. Odoletan zen,
bainan ez du gerokorik. Ustegabekoa zitaken ere kolpea, zeren oro
elgarri hurbil baitziren. 

Sisti-sasta baionetak han zerabiltzaten, zango-besoen artetik,
lepoen ondotik, ustez eta gizonak izi. Gizonak beti han, elizako
murruak bezen geldi.

Gizon bati lepoa hunkitu dio edo guti edo aski larrutu baionet
baten puntak. Krask eskuz loturik, baztertu du berak beharrik kol-
pea; pareta jorik punta hautsi baionetari.
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Eskutik edeki ondoan halere berriz gibelerat eman dio soldado
gaizoari bere tresna itsusi mutur motza. 

—To, horra non dukan.
Gizon bera, ala ez dakit ote bertze bat, estekarazi nahi uken du sar-

jant batek, preso eremaiteko. Ukarei itzuli batez berehala barreiatzen
zuen estekazaleen soka. Azkenean halere aski loturik, bazeramaten
berekin, noiz eta ere haren ahaide edo adixkide lagun bat jazarri bai-
tzeie. Hartu sarjanta galtzetarik eta herrestan hura, soldadoak eta bere
laguna gibelerat ekarri daitzu hil-herrietan sartzeko grillaren gainerai-
no. Han borroka zalapartan. Bazterretik gizon andana bat lotzera
joaki; desmasia bat gaitzaren bidea zela ikusirik, kapitainak oihu: 

—Bego; utz-azue libro.
Atsegin hartu dute soldado gaizoek! Herriko jendea oihuka, biba-

ka. “Sac au dos, marche” soldadoak ihesi. 
Komisarioak jendeari: 
—Vous avez un bon curé et un bon vicaire par ici. Au revoir!
Ba, ba, nahukan arte.
Xehetasun guziak ez detzazkegu eman. Hau bizkitartean nola utz,

eman gabe?
Gizon gazte preso zeramatena ustez bere semea edo iloba zuela,

kadiran jarririk egona baitzen emazteki bat bide bazterrean, tenora-
ren beha, zer egin du? Hartu kadira bi eskuz eta banba, burutik
behera eman dio presunera besotik zaukan sarjantari. Arrosako guar-
da lotinanta han baitzen zer gerta ere jina, lotu emazteari eta lurre-
rat aurdiki du.

Jauziz badoako gizon bat eta lepo zintzurretik esku batez tinka-
tzen duelarik, hats-bahi, mihi puska jalia baderama hemendik han-
xetara, eta han uzten du, piltzar bat bezala.

Ez zen han jostetarik. Ez balitz izan soldado kapitaina ezti eta
zuhur, erretor-bikariek ez balute jendea kalmatu, otoizka kolpe gaix-
torik ez zezaten eman, bertzerik han ikusiko zen.

Ororen buruan, bidarraitarrek beren eliza hain ontsa dute zaindu,
non etsaiak ez baitu zangoa sartu ahal izan apiriku-azpian ere.

Hain zauden erne, non etsaia urruntzearekin, beldurrez itzulian
sakristiako bortara joan ziten, hara laster egin baitute elizazainek.
Bainan ez zeie behartu handik zaintzea.

Hixtuz eta oihuz igorri dituzte zoazila mendiari behera “Au
revoir!”.
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Ez dago ahantzirik oraino Eskual Herrian ohiko kantu alegera:
“Bidarritarra nuzu, bai eta nahi ere.”.

(Irisarriko gizon-hiltzea) 
(E0 47, 1906-11-23, Eskual Herria: Irisarri)
HU?

Gudu bat izigarria izan omen da iragan astean, feria arratsean,
Irisarrin. Makila eta kanibet ukaldika, hilka kolpeka itsuski arizan
direla entzun dugu irisartar gizon batzu iholdiar batzuen kontra.

Arno eta elgarren herra; buru harro, beso zalu, makila eskuan eta
sakelan kanibet…apur bat berotuz geroz, Jinkoak beira elgar ikustetik!

Goizean etxetik xede gaixtorik gabe jalgi gizona aiher da itzultze-
ko arratsean gibelerat, norbeit hilik, non ez duten bera bertzek hil-
tzen.

Dena dela, horra non diren hamar bat gazte dohakabe elgarri lotu.
Bizpahiru bederen kolpatuak. Iholdiar bat begi bat jalirik edo leher-
turik, hil dela ere izan da elea; ez bide zen egia, geroztik entzun dugu-
naren arabera.

Egia dena da: gizon gazte bat Irisarri Martintoeneko semea, hilik
gelditu dela hanxet. Bidearen hegian omen zen, beso bat hedatua;
batzuek burua arraildua zuela, bertzek lepoa tinkatuz urkatuaren
itxura zuela. Nolazpeit beti mutiko gaizoa hila joan dute etxerat.
Omen zuen kanibet ukaldi bat ere sabelean. 

Hila holetan irisarritarra, eta halere bi irisarritar dituzte jandar-
mek preso altxatu; hilaren lagunetarik biga: Haroztiart Irisarriko
auzapezaren semea eta bertze bat. 

Hirur iholdiar badire ohatuak: Ondars, Pierrestegi eta Delgue.
Aspaldiko makurra omen dute hau bi herrietako gaztek: aitak

bertze orduz kolpeka arizanak eta semeak aiten ordain ari.
Berritan oraino, Arostiar eta Martinto bi aitak zenatorren izendat-

zetik etxeratekoan, Iholdin iragaitearekin zanpatu zituzten iholdiar
putil gazte batzuk. Guti edo aski kondenamendu ere ukan zuten zen-
beitek.

Geroztik “hi bahiz, ni ere ba”, zahar ala gazte, bi aldeak elgarri
aiher ziren biziki.

Hor ikus, nork eman duen lehen kolpea, nola diren hasi; hila nork
hil.  Iluna balin bazen, badu lan justiziak, egia xuxen ezin argituz.
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Zernahi izan dadin, Eskual Herriaren eta girixtinotasunaren deso-
horagarri dire holako itsuskeriak. Emagun hobenik ez duenak ez
duela; joa denak ahal duen bezala bere burua zaindu behar duela ere,
hil edo bizi.

Ez da gutiago egia, zu ala ni, ala biak, ala oro hobendun, deus
onik direla holako guduak.

Hil eta hiltzale, ala kolpatzale, ondorio gaixtorik baizik ez dute
holakoek: ahalgea, herra, bizi guziko urriki; edo ez baita hobe, seku-
lako bihotz gogorkeria tzarrean

Eta hola hiltzea, herra dariola, zer ez da? Zer ez da ere hiltzalea-
rentzat, soraio ez balin bada, gizon baten hola hilarazirikako oroitza-
pena, bere baitan sartzeko eperik utzi gabe?

Kolerak itsutzen du gizona; joka has-eta, ez daki zer ari den.
Bainan aberekeriak direla holakoak, zer nahuzue bertzerik erran
dezagun?

1907

Bidarrai 
(EO 3, 1907-1-18, Eskual Herria)
Legearen arabera, bi lekukok egin behar zuten deklarazioa, apaizak elizkizunak
egin ahal izateko.

Lehenagoko eskualdun konderek zioten debrua konbertitu zela
eta fraide egin, bere azken egunetan.

Ez gira hortaratuak Bidarrin bainan hal’ere pollitik badugu kon-
datzeko. Musde Lewy, Orzaizekoa, Abartiagako jauna, nehun ere ez
dauke, jakinez geroz elizak hesteko irriskuan direla, eta haren adix-
kide apezak behar bada preso joanen direla, deklarazione baten
eskasez. Lorik ez janik ez du geroztik, gizon gaixoak.

Orzaizen egin du beraz, diotenaz, deklarazione bat, hango apezen
salbatzeko. Hura gabe, xahu baitziren sekulakotz! Eta gero, errelijio-
nearentzat duen kar handiak airean zeramala, jo du Bidarrairat,
hango eliza gaixoa, hango apez maite maite maiteak behar zituela
salbatu, prozeduratik, presondegietarik, gillotinatik. Bi gizon bilatu
ditu, bazter guzietan, Harpeko Saindian gaindi, Bidarrin deklarazio-
ne beraren eginarazteko. Bainan, karako, bidarraitar horiek Harpeko
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harria baino gogorrago dute burua, eta zerbait usain gaixto senditu-
rik, igorri dute antzarra ferratzera. Ederki egin baitute.

Gizon erdi bat ezin atzemanik, etsiturik itzuli da Murde Lewy,
Abartiagarat buruz, bihotza zaurturik, nigarrak begian, zeren
Bidarraiko eliza eta apezak ezin dituen salbatu. Zortzi egunez ogi
hutsean egongei da, penientziaz, belauniko, batre xutitu edo jarri
gabe.

Gizagaixoa! Eta izanen dira gero Murde Lewy protestanta edo
judua dela, kopetarik handienarekin erranen dutenak!

Biba Bidarrai!

(Bozak)
Kanbo
(EO 29, 1907-7-19, Eskual Herria). 
Etsaiaren kontra propaganda egiteko era berezia, ahozko tradizioko jolasen esti-
loan. Kantonamenduetako kontseilari jeneral sartzeko hauteskunde kanpaina
garaian eginikoa, ondoko hiruak bezala; hortaz hemen kokatzen ditugu, nahiz
berenaz Eskual Herria sailean argitara ziren. Hiriart-Urrutirenak ote?
Dotézac mediku gaztea, “blocard” (radical-socialistes) direlakoen hautagaia,
Ezpeletako kantonamendua ari da kurritzen etxez etxe. Larresoroko ikasle ohia,
ustez xuriekilakoa izanen zena, gorri-beltzen hautagai aurkezten da. Ez da goiti-
tuko, hala ere, Juanxuto Kanboko medikuak irabaziko baitio.

—Kukuruku!  
—Zer diozu?
—Buruan min. 
—Zerk egin?
—Bozek. 

—Bozak non? 
—Ezpeletan.  
—Ezpeleta non? 
—Musde Halsuenian!
—Musde Halsuenia non? 
—Mediku gaztearen parrean!
—Mediku gaztea non? 
—Kurri. 
—Kurri non? 
—Non ez?
—Zertan? 
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—Boz-keta. 
—Zertako? 
—Kontseilari jeneralak pasatzeko.
Io-io-io-io-io-io-io-io. Kokoriko!

Itsasu 
(EO 29, 1907-7-19, Eskual Herria)
HU? Kontakizun honek argitzen du aitzineko idazkia.

Lehen, gazte denboran, eskolatik lekora zonbeit aldiz jostatzen
ginen gisa huntara. Eian pentsatuko duzunez zer den: Laur titiriti, bi
taratata, urkila eta istupa.

—Hé! Errazuia berriz! A! xakurrari ene mihia. 
—Behia.
Ez dakit zertako solas hori jin zait burura, ikusiz jaun mediku

gazte bat, etxez etxe, aldapaz aldapa, kaskoz kasko, arima herratuia
bezala hemen kurri egun guziez, solas joriekin — bihar istupa solas.

Gogotik erran(en) nioke berari: 
—Badakizu zer den arbolarik handienerat igaiten eta putzu 

ttikienean itotzen dena? Xinaurria. Zu, jauna, zu. Etxean bazagozke.

Kanbo 
(EO 30, 1907-7-26, Eskual Herria)
Dótezac hautagai gorria da hemen aipu den mediku gaztea.

Noren laguntzarekin, noren izenean, norekin eskuz esku agertzen
zauku mediku gaztea? Erlisionearen etsai errabiatuenekin onez onian,
bras-dessus bras-dessous, la main dans la main, de pair à compagnon.

Nehork ez ditzake bi nausi betan zerbitza ez eta makila bat bi
buruetarik atxiki. Edo ez du gizonaren izanik ez izenik.

Igandean kanboarrak gizon  agertuko dire eta kanboarren gizona
izanen da Juanxuto jaun mera.

Biba Anxo! 
(EO 30, 1907-7-26, Eskual Herria)
HU?

Heldu den igande huntan goazin garaztar guziak, goazin bozka-
tzera oihu eginez: Biba Anxo!
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Anxok behar du partida irabazi eta irabaziko du gainez gain,
merezi baitu: Biba Anxo!

Etsaiek beren bost ahalak eginen dituzte Anxoren beltzatzeko.
Hor dabiltza etxez etxe, gauaz ala egunaz, errient, jandarma, komi-
sario, guarda eta bertze, iduri baitute ifernuko galtzadun gorriak, eta
badabiltza tokian tokiko gisa, edo oro mehatxu, edo oro lausengu, gu
bildu nahiz. Bainan ez izi, ez beha horien ele xurier. Ez dira egiaz
mintzo; gu ez gira horien mutilak. Esku eman dezagun elgarri garaz-
tar garbi guziek eta ezar dezagun Anxo ohorezko kaderan, conseiller
d’arrondissement. Biba Anxo!

Haranburu ari da bere burua ezin aski goratuz. Ez daki zer pen-
tsa bere buruaren apaintzeko, eder iduriarazteko. Anxok ele guti du,
bainan hek onak, obretarik ageri da gizona. Biba Anxo!

Eta nolako langilea den Anxo hor da lekuko Donibaneko hiriaren
erdian hala gostarik altxatu duen minoteria ederra, eta laborari
guziek hain ontsa ezagutzen dutena. Hor da lekuko oraino alde oro-
tarik ikustera jiten diren Ahatsako elektrika miretsgarri dena.

Badea kantonamendu guzian jende xehiari, langiliari, sos gehiago,
irabazarazi eta irabazarazten duenik? Bateko dena bertzeko on da.
Biba Anxo!.

Biba Anxo. Alde ditu kantonamenduko gizonik ohoragarrienak.
Eskualdunik hoberenak. Bertziak aldiz alde ditu ez gizon libroak bai-
nan estekan direnak. Guk nahi dugu izan libro gure eremuetan, gure
lurretan. Biba Anxo!

Beraz Arnegin hasirik eta Ainhizaraino, Jatsutik eta Behorlegi
ttutturraraino, inarrots ditzagun gure mendi eta zelaiak igande arra-
tsian oihu bakar bat oihukatuz: Biba Anxo, conseiller d’arrondisse-
ment.

Ai ou-ou-ou.

Ahatsa
(E0 32, 1907-8-9, Eskual Herria)
HU?
(Errienten larderia hauteskunde garaian)

Ahatsako kartier batean gertatua hau: iragan bozkatze bezperan,
ebiakoitz arratsaldean, gure jaun errienta, bere kideko lagun bat har-
turik (baita beti orotan orotarik) badoa etxe batetara, nausiaren boza
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nahiz. Hunek ez baitzion hitzemaiten, gure jauna pizten da, erraite-
rainokoan: ez badu gizon harek boza emaiten jaun errientaren gogo-
ra, eztuela jaun errientak haren haurrik eskolarat hartuko.

Ez ote, jauna? Eta errazu, jaun errienta: norentzat dauzkatzu
Alzietarrak? Ala uste duzu zure larderia zozoak izitzeko gizonak dire-
la? Ederki erakutsi dautzute: 29 bozetarik emanez Anxori 26. Hiru
bakarrik bertzeari; zurea kenduz, biga.

Errient bat herriko haur guzien eskolatzeko pagatua da. Eta
nork? Herriak; herriaren mutil da. Mutilak laneko dire,  eta ez orori
manatzeko.

Hainbertze aldiz eskolako taula beltz hartan izkiriatu hitz hauk ez
ahantz, jaun errienta:

“Celui qui par des mensonges, des promesses, des menaces aura
exercé une pression sur l’électeur, est un malhonnête homme”.

Ziburu
(E0 32, 1907-8-9, Eskual Herria)
HU?

Haur gaixo bati lepotik poxi bat goiti ageri abitu korda ikusirik
errient gazte batek, Carresson izena duenak, hartu eta puskatu dio,
lepoan min egiten ziolarik, tiraka. Haurrari erran ere dio: nahi badu
etxean ekar dezala hura; ez eskolan.

Leihotik fuera kanporat errientak artiki pusken bila badoa hau-
rra, eta berriz emaiten ditu lepotik.

Buraso giristinoek (eta zertako ez herriko buruzagiek?) egin bale-
zate zinez petizione bat, haurren erlisionea errespeta dezaten errien-
tek, balagozke nonbeit; eta holako guti nehor ikus genezake, Ziburun
eta bertzetan.

Ameriketan
(E0 23, 1907-6-7 Eskual Herria)
HU?

Gaztigatzen deraukute Kaliforniatik pilota partida eder bat izan
dela maiatzaren 5ean Goitino eskualdun handiak eginarazi duen
plaza berrian, hiru mexikano ari izan dira hirur eskualdunen kontra:
hazpandar bat, larrosoar bat eta Baigorri Urrikarietako semea.



453

Mexikanoak gaitzak atera dire: arras huts guti egiten zuten eta
irabazi dute partida.

Kalifornian ere batzuek irabazteko, bertzek galdu behar, bai-
nan ohore jaun Goitinori! Eskualdunek galdu dute partida, ez dute
galduko beren sor-herriaren oroitzapena zenbait aldiz bilarazten
baldin badira elizetara eta elizen itzalean eginak diren pilota pla-
zetara.

Eta nork daki? Behar bada berak ere ikasiko du pilotan; ez luke
gogoa eskas.

Hirirat sehi
(E0 46, 1907-11-15)

Sehirik ez ditake gehiago Eskual Herrian: ez neskatorik, ez muti-
lik.

Emozute oraiko gaztei hiria; hirian bizitzea. Hiriko atseginak,
hiriko edergailuak, hiriko errextasunak; eta guziz, bereziki, oroz gai-
netik, ama gaixoa…hiriko irabazpide handiak.

—Bai alafede eta, ene alaba gaixoa, hiriko galbideak ere, irabaz-
pideak bezen handi eta handiago.

Eta oraino hiri edozoin ez aski, emozute Bordale. Bordale eskas,
goazin urrunago eta gorago…Pariseraino. Han da, han, eskualdun
sehi gaztearen ametsetako toki ona, toki eder, aberatsa. Bai!

Parise Parabisu!
Edo ifernu.

(Tribunalekoak)
Baiona  
(EO 1, 1907-1-4, Eskual Herria)
HU?

Ez dira ohoin guziak lehen aldian agertzen. Huna froga bat.
Bertze askoren artean, tribunalak kondenatu du lehen aldikotz

hogoi ohointza ttipi bederen bere konduan zituen gizun (bat).
Peun bat zen, Sant-Estieneko eskualdean lanean ari zena. Behin

atzeman dute ahate batzu ebatsirik zeramatzala.
Ja baitzen lehenxago asko arrangura inguru hetako jendetan, jus-

tiziak miarazi du gure gizonaren etxea.
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Eta han atzeman Jinkoak daki zenbat puska, oro kanpotik jinak:
bai linja, bai lili-untzi eta ez dakit zer.

Omen zituen putiko horrek hamahiru bisita eginak bertzeren oila-
tegi eta lapindegietan; bizpalau aldiz ebatsiak lili-untziak; oihaleria
ere bertze zenbait aldiz.

Tribunalak saritzat eman dio 40 egunen presondegia.
Ez da segurki kario.

(Rostand) 
(E0 19, 1907-5-10, Eskual Herria)
HU? Kanboko Arnaga jauregiko jaun eta idazle ospetsuaz.

Rostand auzitan dago. Lan izigarriak eginarazi ditu uraren bere
jauregirat ekartzeko: omen da hogoi bat mila metra tujo ezarririk.

Gero lanaren egileak nota handiskoa ekarri jaunari. Hunek mun-
tant handiegi kausitu eta dirua ez eman nahi, erranez lana gaizki
egina dela: ura xuhurki heldu, batzutan batere ez eta holako.

Nik ez dakit. Beti, Bordelen xuritu beharra da auzia.

Sara 
(E0 25, 1907-6-21, Eskual Herria)

Berriak doi bat jakin gabe mutil baten hartzea, ahal den lana.
Holako zerbeit egin duke, duela zenbait denbora, saratar batek,

español gazte bat mutiltzat hartu duenean.
Gau bat han etzanik, biharamuneko joana zen putikoa, bere nau-

siaren espos arropekin eta bertzalde 150 libera ebatsirik.
Bixtan da ez duela elez ez izkribuz erran norat ari zen. Tribunalak

sei hilabeteren preso kondenatzen du…atzemaiten bada.

Ustaritze 
(EO 28, 1907-7-12, Eskual Herria)

Amerikanoz aberats da herri hori: lehen lanean arizanak, orai bizi
aisita deramate.

Español bati agradatu zaio manera. Horrat jin da beraz, behar
zela hura ere ase eta alfer bizi.
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Ba, bainan beharrena falta, bizitzekoa: etxez etxe ibili behar eske.
Laneko on baitzen oraino gizona, hartarik behar zela hasi erran

diote jandarmek, gero amerikano-ondo jartzeko.
Arte huntan ezarri dute preso.

Bokale 
(E0 46, 1907-11-15, Eskual Herria)
HU?

Buhamiak.—Gure herrietan ikusten ditugu noizetik noizera nun-
beitik jinikako jende petrail batzu; gizon, emazte eta haur, oro nahas-
mahas, karro tzar batzuetan dabiltzala, lan guti, eske anitz, ohointza
gehiago.

Nehork hanbat ez ditu auzoan ikusi nahi. Arrazoinekin ikusazue
huntarik zenbat fida ditaken gisa hortako jender. 

Aitzin hortan, Bokalen, buhami arrotz batek berekin eremaiter du
9 urteko nexka ttipi bat. Ja mokanes edo zerbeitez ahoa tinkatua
zion, oihurik ez zezan egin.

Berekin eremaitera zoan noiz eta ere bertze jende batzu gertatu
baitira handik pasatzera.

Orduan utzi behar ukan du haur gaixoa eta bera zalu joan ihesi.

(Ezpeletako ostatu ixilkakoaz)
(E0 40, 1907-10-4, Eskual Herria)
HU?

Hor baitzen berriki norbait ostatu itsuez biziki arrangura zena,
atsegin hart dezake entzutiaz prozedura egin diotela ixilka arnoa sal-
tzen duen emazte bati.

Jendeak atzeman dituztela edaten ari arratseko hameka orenak
ondoan, horra zer entzun dugun.

Ez dut ixilkako ostatu hori ezagutzen. Menturaz baduke emazte-
kiak zerbait gisaz sos egitearen beharra. Horren prozedurak ez dio
orobat nehori sakela beteko.

Bainan ez da gutiago egia ostatu sobera dela. Egia oraino behar
zaiotela lehenik ixilkako ostatuer gerla egin.

Egia azkenik, edo lehenik, badela erretiran tenor bat; ostatuen
hesteko tenor bat, argikoentzat ixilkakoentzat bezala.
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Ostatuan maiz eta berant egonez gizonak galtzen du osagarria,
etxen behar sosa eta laneko gostua.

Horiek oro sobera.

(E0 41, 1907-10-11, Eskual Herria)
HU?

Nork erran du Ezpeletan, emazte batek berea izan duela gizoneri
edaterat emanik gauaz destenorean?

Nahi ba, naski, jandarmeak! Madame B., omen zuen begietan:
hari prozeberbala egin.

Joan den astelehenean, holetan, eremanarazi du Baionako tribu-
nalerat deus hobenik gabe zen emazte garbia! Sei haurren ama!

Zenbeit egunen itzala nahi omen zioken sakatu. Ba bainan, gober-
nuak zertako zuken han Madame B.? Ala hazteko?

Ez bide da hortarik arizan.
Madame B. ere behar bezala mintzatu omen zaiote, eskuara eta

kaskoin, denetarik airoski: ez dela, hura, nihoiz gaizki arizan gauaz!
Ez diola, ez, harek gauaz jaterat ez edaterat eman gizon nehori! Ez
duela harek gizonik atxiki barnean atea hetsirik! “Moi, non fermer la
porte à Martin, sekulan! Ideki, ba!”. Eta lekukoak haren alde.

Funtsean, jandarma Zitala mututu dautzu han emaztekiak; juje-
ak eta oro ontsa argitu, omen; eta azkenekotz tribunalak erran omen
dio kito uzten duela oraikoan, ez duela pitsik izanen.

—Merci beaucoup, jaunak, merci beaucoup —erran diotela dauka
Madame B.—, merci beaucoup, jaunak! Eta, adio! 

Hortan itzuli hura bere tegirat.
B…ri nork irabaz auzitan, oraiko mendean?

Beskoitze 
(E0 42, 1907-10-18, Eskual Herria)
HU?

Batzuek presondegia jastatu behar dute erdi xuxen ibiltzeko.
Jastatzer aski dute bertze zenbeitek. Jasta ahal eta erdi irriskuk gogo-
etarazten ditu bakar batzu.

Beskoitzeko etxekoandere bati ebasten zeizkoten asko puska, ja
aspaldi huntan.
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Orok, fin bat behar dutela iduriturik, jandarmer egin deiete ager
bat eta erraitekoak erran.

Bai eta ohoina kukusoek ausiki: ondoko gauetarik batez, delako
etxekoandereari bort’aitzinera ekarri diozkate ebatsi zeretarik zen-
bait: orgetako bela, abere juare, hedeak eta holako.

Beti hoin guti aski balitz gauzen etxera biltzeko!

Baiona 
(E0 50, 1907-12-13, Eskual Herria)
HU?

Tribunalean.—Maiz ohointza, kolpeka, ostatu eta holako zer ba-
tzuz dugu solasa.

Huna ixtorio bat, ohointza izanagatik, ez arras bertzeak iduria.
Beraz, duela zenbait denbora, bidaxundar etxekojaun batek hartu
zituen gobernamenduko haiztegi batzu pikatzera.

Nik ez dakit zerk jo dion burua: berrehun eta berrogoita zenbait
haitz moztu ditu egin behar ez zituenak.

Gormandiza handiskoa zen hori. Bainan ondorioa ere araberakoa
segurik. Jauntto hura deitua izan da tribunalerat. Errexki frogatu
diote makurrean arizan zela; ez du, funtsean, ukatu ere.

Hamahiru mila libera edo gehiago gosta zaio jokoa: lau mila baino
gehiago arbolen sari, bertze hainbertze damu-domai; eta amanda
bertzalde, izari berekoa.

Hori omen da gaztiguaren tatsa, gisa hortako hutsetan: arbola
moztuek balio duten bezalako hiru: beren prezioa lehenik, soma bera
damu-domai, amanda bardin.

Ziburu 
(E0 52, 1907-12-27, Eskual Herria)
HU?

Joko pollita egin dio bordari batek bere nausiari. Abereak erdizka
zituzten: nausiari hitzik erran gabe saldu ditu merkatuan eta gero
bera…Ameriketarat joan.

Berriz jiten deneko tribunalak kondenatu du orai beretik: urte bat
preso egon behar eta 500 libera amanda pagatu.



458

(Istripuak)
Kanbo 
(E0 19, 1907-5-10, Eskual Herria)
HU? 

Rostan-en koxera bazoan garatik etxerat, egun hautarik batez,
karrosa puskez betea. Dorreko parrean, zaldia izitu zako eta zalapar-
taka abiatu.

Koxerak, beldurrarekin, bota du bere burua karrosatik kanpo:
bainan orduan, zamaria eman da lasterrari; Elizarterat beheiti. Nola
oraino kozinertsa karrosan baitzagon, hunek ere, aski goiz jauzi egin
du eta beharrik, nahiz belauna puxka bat larrutu duen.

Zaldiak, beti galopan, bazeraman karrosa pinpoilka, azpi-goiti,
noiz eta ere, jaun erretoraeneko portalek baratu baitute. Izialduraz
kanpo, ez dukete berek deus handirik, oraiko aldian. Karrosa, haa-
tik, fundituxe da, eta karrosan ziren gauza guziak ez dire oso gelditu,
pensatzeko da.

Isturitze 
(E0 32, 1907-8-9, Eskual Herria)
HU?

Duela zenbeit urte ortzia erori zen Isturitze Sataizean. Etxe bere-
ko etxetiar bat baitan erori da oraino iragan asteko euri, haize eta
harri kalerna izigarri hura ari zelarik. Etxe barnean asko ezkina eta
zoko jorik, jalgi da kanporat ortzia nehori minik egin gabe.

Bazuen omen etxetiarrak erramu benedikatua orotan ezarria ba eta
aberetegian ere. Zerbeitek begiratu ditu etxea eta haren barnekoak.

Angelu 
(E0 44, 1907-11-1, Eskual Herria)
HU?

Oraino ere otomobiletako ixtorio. Aitzin hortan bazoan bat
Miarritzeko bidean.

Maiz baita han jende, karrosa, orga eta bertze asko, kenka batez
jin dira elgarren ondotik iragaitera itzain batzu, karrosa bat eta
aipatzen dugun otomobila.
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Hobeki baztertzeko, hura joan da tramuako bidearen gainera. Ez
aski urrun halere; orga ezkina hunkiturik joan da xuxen karrosari
buruz: hura xihakatu, zaldi bat hil, bertzea azkarki kolpatu.

Karrosako postilluna aurdikia izan da zaldien artera. Ez du hale-
re gerokorik.

Baitziren bertze bi andere, heiek ukan dute min baino beldur
gehiago.

Otomobilak eta haren barnekoek ere ez dute gauza handirik.

Baiona 
(E0 50, 1907-12-13, Eskual Herria)
HU?

Sekulakoa hartzer dute aitzin hortan bizpahiru gizonek. Bat
karrosan joaki, zaldi bakarrarekin.

San-Espriteko zubi ezkinan, batere uste gabetarik, buruz buru egin
du bizikletadun batekin. Biak ere zalusko joan, ezin baztertu dira.

Bizikletaduna erori da bere tresnarekin: gainetik zaldia eta karro-
sa. Mirakuluz bezala, deus gabe atera da gizona.

Bainan ez zen hortan fini. Karrosako zaldia, aztoratua, muñiketan
abiatu da, oro xehatu behar zituela iduri. Hari lotzera nehor hanbat
ez nahi  menturatu. Halere polizako gizon bat han gertaturik, ukan
du bihotzik aski zaldiaren bridatik hartzeko.

Gostatzer zaio bere egitate ona: kaputxa handi bat baitzaukan
bizkarrean, haren hegala errota batean loturik, gutik egin du ez baita
han urkatu.

Beti eskutik bazaukan zaldia. Zaldia eta biak joan dira lurrerat,
gizona azpian.

Halere jendea ernatu da aski goiz. Polizier gizagaizoa ateratu dute
berehala.

Ez zuen deus handirik, ez eta gerokorik. Oro salbu ziren, jende eta
kabala.

Miarritze: Itsasoaren desmasiak 
(E0 51, 1907-12-20, Eskual Herria)
HU?

Ai! Gauza izigarria itsasoaren samurra!
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Gizonak nekez dezake ikus iragan ebiakoitz arratsean Miarritzen
ikusi den gertakaria baino lazgarriagorik.

Denbora bat, izaiten ahal den tzarrena: gainetik uri eta haize;
aldean itsasoa samur, zolatik gainera nahasia, orro ilun batekin jauz-
ten zela mendiak bezen gora eta furian lehertzen arroker kontra,
iduri errotik joan behar zituela guziak edo, gainditurik, bazterrak oro
beretu.

Zorigaitzez, iretsi du aski. Ez zuen bere zedarriz kanpo joaiterik;
bazen ja, itsaso izigarri haren erdian, ur hegitik ehun edo berrehun
bat metretan, belazko untzi bat hameka gizonekin. 

Itsasoan ezin egon; hegirat ezin jin; arroltze kusku bat bezala zera-
bilan itsasoak untzi dohakabea. Mundua lihorretik so; milaka alde
guzietarik argiak piztuak (biziki ilun baitzen), gizagaixo jender ahal
bezenbat argi egiteko.  Bertzerik deus ezin egin: nehor ezin mentura
itsaso izigarri hartan zerbait tresnarekin abiatzera.

Gizagaixo gizonak han zauden, elgarri kuntre, beren untziaren
gainean, oihuka marrumaz, heriotzearen beha, untzia ja funditua
noiz arroker kontra xehatuko zeien itsasoak.

Holaxet joan dire zenbeit oren. Azkenean bixtatik galdua zuten
jendek untzia. Zer bilakatu zen? Itsasoak iretsi dudarik gabe.

Bainan gizonik ez ote zuen urak botatuko leihorrerat? Miarritzeko
mariñel eta jendek ez dute barkatu segurtamena ukan artio. Bai eta
ontsa behartu heien arta; untziko gizonetarik zortzi salbatu dituzte,
itsasoak hurbilerat ekarririk.

Pentsu duzue zer estatuan ziren, gizagaixoak! Egin diuzte ahalak
oro. Horren gatik, hogoi urteko mutiko gazte bat hil da biharamune-
an.

Horra beraz itsasoaren lana; untzia pusketan ezarria, ez da duda-
rik; hameka gizonetarik hiru iretsiak, bertze bat haren kolpetarik
hila.

Miarritze: Itoak eta biziak (II) 
(E0 52, 1907-12-27, Eskual Herria)
HU?

Azken aldian aipatu dugu Miarritzeko leihor hegian izan den
kalerna izigarria. Eta haren ondorioak: untzi bat arrunt pusketan
ezarria; hiru gizon itoak; bizirik atera zirenetarik bat hila geroztik.
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Ondoko asteartean, urak ekarri du bazterrerat itotarik bien gor-
putzak.

Untziko bertze anitz puska ere agertu da; baliosak zenbait, kesa
fin batzuetan untsa tinkaturik ezarriak zituztenak, zer gerta ere, un-
tzia xehatu aitzinean.

Bizirik gelditu direnek ez zakiten aski nola erakuts beren ezagutza
miarriztarrer buruz: hek gabe ez baitziren hatik nehundik ere atera-
ko.

Eta geroztik ez dute segurki deusen eskasik ukan. Bazakiten berek
ere. Miarritzetik joan gabe nahi izan dituzte beren salbatzaileak ikusi:
herriko etxerat bildu dire guziak, bai hek eta bai miarriztar mariñe-
lak. Elgarrekin trinkatu dute, pentsa bihotz onez ari zirenetz.

Artetik erran dezadan, Miarritzen eske batzu eginik, gizagaixo
horientzat, egun pare batez bildu ziren lau mila libera hurbil-hurbila.

Hots, gisa guziez sekulako oroitzapena utzi deie Miarritzek. Hortik
joan dira iragan ortziralean, Bordalerat buruz.

Handik behar ziren itsasoz heldu beren herrialderat, Suède deri-
zan erresumalat.

Agian entrada hobea egin deie geroztik itsasoak.

Hazparne 
(E0 52, 1907-12-27, Eskual Herria)
HU?

Zelhaiko etxe batean ukan dute estropu hitsa eta oraino handia-
goari eskapatu.

Senar-emazte batzu joanak ziren kanporat ama xaharraren
gomendio utzirik zortzi hilabeteko haur ttipi bat.

Amaxo subazter xokoan zagon, haurra altzoan. Nik ez dakit
emazte gaixoa lokartu den ala zer: bere haurrarekin erori da su ika-
tzaren erdirat.

Beharrik labatzetik dilingo baitzen bertz bat urez betea, uzkaili
da, eta urak apur bat sua hil.

Bera ezin jeik, xaharra hasi da oihuka, haurra marrumaz. Auzoko
emazteki batek altxatu ditu biak.

Haurrak ez du gerokorik, bakarrik zangoan eta ixterrean erredu-
ra samin batzu. Xaharrak min hartu du gehiago; halere ez biziaren
irriskuan ezartzekorik, agian bederen.
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Angelu
(E0 50, 1907-12-13, Eskual Herria)
HU?

Zahar pizkorrik atzemaiten da Angelun. Aitzin hortan zer indarra
eta kopeta ez zituen erakutsi ohoiner buruz Prince derizan etxeko
zaharrak!

Orai berriz lasterkari batez da aipu, 72 urtekoa. Gizon gazte desa-
fiatzen du, ingurinako bidekaririk hoberena, ala Angeluko, ala
Miarritzeko, ala Baionako, zoinek lasterrago egin Miarritzetik
Pauerako joan-jina. 

Nahi duenari jokatzen ditu 200 libera.

(Istorio bitxi: astoak burdinbidean; beilari istorio)
Itsasu 
(EO 49, 1907-12-6, Eskual Herria)

Joan den egunean, irri egingarriko ixtorioa gertatu da, burdinbi-
dean. Itsatsuko garatik hurbil, salbu errespetua eta, bi asto lasterka
abiatu dira, ezti-eztia, batre presatu gabe, treinaren aintzinean.
Mekanizierra oihuka, hixtuka; jende guzia, treineko leihotan emana,
irriz usteldua: biba pullo, biba pullo! Partira, partira pas! Astoak,
beharriak xut xuta, buztana xuxen, hortzak hirrikan, irriz hek ere
gusturik hoberenean joaki. Holaxet joan dira, asto eta treina, guziak,
Kanboko garadino. Han noizbait baztertu dira gure pulloak, eta trei-
nari, beha gelditu, kontzientzia osoki laxo. Zer egitatea! Diren beza-
lako astoak!

Angelu 
(E0 31, 1907-8-2, Eskual Herria)
HU?

Asto bat pazka-lekuan ezarria zuen bere jabeak.
Han eneatu naski: joan da burdinbidearen gainera, Miarritzerat

edo Baionarat joan-jin baten egiteko ideiarekin beharbada.
Bainan hedadura ttipikoa, gizagaizoa; bere amets ederretan zoala-

rik treina jin gainera.
Uste dut han berean hil gogorra erori den.
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Beskoitze 
(E0 30, 1907-7-26, Eskual Herria)
HU?

Nehork ere ez du aipatu Baionatik eta Baionako inguruetarik
Lurdarat egina izan den beila ederra. Dudarik gabe, beilari hetan
guzietan, ez zen kazeta hunen adiskiderik bat ere. Hanbat gaixtoago.

Zer nahi izanik, ez erranik ere zer jendeketa gaitza izan den
Lurdan egun hartan, zer kantu ederrak eta zer pedeiku ederrak en-
tzun diren eskuaraz eta frantsesez, halere, guhaurek bederen hemen
salatuko dugu, beilarietarik baten berriño hau. Ontsa akiturik egun
guzian, ontsa lo egin du Peyrehoraderaino. Eta gero, hantik harat,
ontsa lo egin nahia oraino, beldurrez eta iratzartu gabe sobera urrun
joan, treina ozpiñe hartan, Peyrehoradetik eta Ahurtiraino zango
baten gainean jin da xutik, ez lokartzeagatik.

Berdinbei, zer goxoa, hoin luzaz! Karga puska bat baitu bestenaz
ere…Bainan, ez da haratik ez hunatik, hori ontsa zaut, arras ontsa.
Antzarak pazkaz pazka landetan doazilarik, hetarik bat hola-hola
egoiten omen da, xutik, zango baten gainean. C’est très joli, ça!

1910

Doniane
(E 1222, 1910-9-9, Eskual Herria: Baxenabarre)
Donapaleon justizia tribunala zegoen, Baionan bezala.

Xapatero ama-errenak arrastatu dituzte jandarmek joan den or-
tziralean. Etxez etxe oilo bazkatzen zabiltzan ustez, purra-
purra...ttitto, ttitto eginik eta zenbeit arto bihi emanik oilo eta oilax-
koren jabe zuzen bilakatzen zirela.

Ez baitzen joko hori ororen gostukoa, jandarmek ereman dituzte
Xapatero andreak Donapaleoko jauregirat.

1911

Hazparne
(E 1247,1911-3-3, Eskual Herria)

Berri handirik ez denean, ezta bederen txarrik. Gabea hobe.
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Aspaldiko orde, izan dugu lau urte huntan ikusi ez ginuena ihau-
teria hondarrean; zezen kurtsa…behi batekin, karrikaz karrika.

Jou! Nor ez da oroit bertze orduz ikusirik Hazparneko karrika
guzia airean ihauteriako azken egunetan? Kurtsak, a! zer kurtsak!
Gazteria lasterka, zaharrak ondotik, poneta eskuan; etxetarat ihesi
sar, berriz jalgi; oihu eta irri.

Karrika bakotxean Martingras bat edo biga leiho batetarik ber-
tzera hedatu korda batetarik dilindan, goiti ta beheiti jauzika zerabi-
latela, zezen edo behiaren eroarazteko.

Zer adar sistakoak lastozko gizon hari! Eta zer izialdurazko
garraziak emazte batzuek! Behia zoratua, sudur-hixtuka, koska
harat, koska hunat. Edo hatsantua, nehori jazarri baino alatzera joan
nahiagoa, edo ihesi.

Adarretarik estekatua korda luze bat herrestan gibeletik. Gizon
lerro bat hartarik lot, gibelerat tiraka; behia itzul eta oro ihes, tarra-
patan, zoko guzietarat.

Herriko usaia zaharra. Ostatuan zango bat sartzen ez zutenak
baziren, kurtsa hoitarat, itsutuki emanak; haur batzu bezen josta
gose.

Holetan, utziak bezala izanik, huna berriz haste Hazparneko
kurtsa famatuak. Ortzegun eta astelehen ihautez, bazen behari gure
karriketan; zezenkari onik ere ba, behiaren aztoratzaile hautak.

Ontsa jostarazi dute jendea.
Zezena…behia ez zen gaixtoenetarik; bizkitartean bizpahiru itzu-

lipurdi eginarazi ditu; bat bereziki, eta ez entraalekoa, postillon bati,
xapelak eta oro han harat pirrikitan igortzerainokoan.

Halere gizonari pipa ahoan gelditu zako.
Asteart ihautez, merkatu gaitza…jendez, bereziki gazteriaz.

Feriak iduri. Aro ederra, uste gabetarikakoa. Sal-erospen baino haro
gehiago. Ihauteri. 

Apeza gasnegile
(E 1247, 1911-3-3, Eskual Herria: Makea)
Artikulu labur hau Makeako luzetxoaren ondoren ageri da eta ‘Zerbitzari’ (HU)
sinatua da. 

Zertako ez? Bitxi zeie omen zonbeiti; bertze batzuri kasik itsusi
ere. Bainan zertako ordean?
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Apeztasunari doazkon egitekoak utzirik ari balitz alderat hortan,
paso; bainan lan arteka jende beharrari zerbitzu egiteko, eztakitenei
erakusteko zonbeit sosen irabazpidea, edo etxean berek gasna hobea
janez bizitzeko gozoa, holako piaia bat edo bertzek zer makur ekar-
tzen du nehori?

Behinik behin apeztasunari ez dremendenik. Ongi egitea, eta guziz
jende beharrari, ezta egundaino nehorentzat gaizki izan; are gutiago
apezarentzat.

Apezak beti azken hitza bere duela,…horra hor bederen ez, non ez
ladin irabazitan; arren hau ez dabila tuntik hala. Argitu nahi du
jende xehea. Ez ote da ontsa?

Bertze deus erraitekorik ez, eta baitezpada ontsa dena gaizki dela
erran gabetarik ez dauzken pozoin-untzi batzuen errana da: ez dela
apezik holakoetan sartu behar; apeztasunaren apaltzea dela.

Jou!! Irringarri ere bada, zoin okupatuak diren batzu apeztasunaz
eta apezak bere buruari zor dion errespetuaz!

Hartako ote dire beren kazeta tzarretan eta solas egiteko parada
duketen guzietan beti ari, apezaren itzala bera urrunera ikusi ordu-
ko, ezin aski apalduz eta zikinduz?

Deus xuxenik ez erraiteko, eta ezin egon norapeit ixilik!
Hazparnen haur tzar batzuek bazuten bertze orduz usaia itsusi

bat, edozoin arrotz karrikan kurutzatzearekin galdatzeko aldera joa-
nik: 

—Nahuzuia gasna? 
—Zer erran duk? 
—Nahuzuia mukuia ken?
Eta ihes, lasterka irriz haurra.
Han orduan gaizki eta itsusi zena, ez ote luketen aditzea merezi

bertze nonbeiko mukuzu batzuek, nago.  

Baionako grebak 
(E 1253, 1911-4-14, Eskual Herria: Lapurdi)

Egun zortzi azken hitza bolanjer langilez ginuen; hetaz doala
egungo lehena.

Hamabortz egun lanari uko egonik, berriz lotu dire; nausienganik
deus ezin ardietsi dute, onez onean ahal duketena emanen diotela
baizik beren lana hobekienik eginen dutenei. Oraidanik orori emaite-
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kotz gehiago —guziz galdatzen zutena, hogoi sos bakotxak gehiago
eguneko, urtean hurbil 400 libera (laborari mutil on baten soldata)—
behar zuketen ogia kariotu, eta hiriko buruzagiek ez dute holakorik
onetsi.

Beraz ixil-ixila, txarrenak gogoan, sartu dire berriz beren lanerat,
salbu bizpahiru, nausi batek heien ordainak eginak zituelakotz.

Ogi-egile soldadoek omen baitzioten, agian iraunen zuela urri
arte, hara non duten kanpoa, hain laket zuten lanetik; jan edan ona
“à discrétion”, irabazi ona, kasernan baino hobea, egun guziez, sake-
lako —soldadoaren sakela maiz “en grève” baita; etsersisarik, ez
deus, egiteko, hatsaren gainean ogia baizik.  Oro fini, urria jin gabe.
Berriz haste balitz lehenbailehen hau ere! Horra zer gogoan diren
jalgi hain goxoki zauden labetarik.

Batzuen ona bertzen kalte mundu huntan ardura.
Gauazko lanaren kentzea ere galdatzen baitzuten langile hoiek,

ezin ardietsi dute; ogi-jalek lukete behar hori onartu lehenik, gero
nausiek gogotik erran lezakete baietz!

Diote tokitan gauazko lan hori utzia ukanik, berek dutela galdatu
langilek berriz hartzea. Zertako ote?

Iduri zauku bertze lan gehientsuak bezala hau ere egunaz egiten
ahal litakela, langilearen onetan, nehori baitezpadako eskasik egin
gabe, salbu bakar batzuen gormandizari.

Primault delako bordales arrotz gerla piztale harek ezin bildu ditu
bolanjer langile hauk beren greba, hura aitzindari, eremaitera; beren
gain nahi zirela ihardetsi diote omen.

Hortakotz, beharbada, merezi lukete, beren saria nausiek poxi bat
emenda dezoten ondoko egunetan, ahal badute.

Bertzeak

Ur hegiko untzi-husleak ere, zalaparta onik erabili ondoan, oro
edo gehienak aserik grebaz, lanean hasiak dire, edo hastekotan.

Alfer ezin bizia bezalakorik ez da buru beroen hozteko.
Urrikalgarri ziren egiazko langileak, bereziki ezkondu haurdunak,
egunean eguneko jatekoa eskas zutenak.

Omen ziren frango lanari lotu nahiak, bortxaz egoki “en grève”
lagun batzuen beldurrez. Azkenean ezin ihardokiz, joan dire anitz
beren buruen eskaintzera nausieri.
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Berriak

Oro ezin sartu dire, bederen berehala, Eskual Herritik etorriak
zirelakotz langile berri andana bat, eta hek ezin igor gibelerat, tipust-
tapastean, lan hasia bururatu gabe.

Jinean jin, ez da errana, langile berri hoitarik zenbeit ez direla
hemen kokatuko ere alderat. Hanbat gaixtoago tokia hutsik utzi dio-
tenentzat.

Jan-edana, etzana eta eguneko sei libera…ez baitziren hola usa-
tuak langile berri hoitarik zenbeit, beren tokietan.

Hemen ere baluketela hori segidan beti, ez da gero segura. Nehork
ez du zeren urrezko ametsik egin.

Kanpañan ontsa dena dagola kanpañan.

Alegiazkoak

Holako greba egun hautan zoko guzietarik ateratzen zaitzu langile
batzu, ordu arte lantegietan baino maizago ikusiak orok ostatuan, zubi
muturretan alfer eta, noizetik noizera, tribunaletik presondegira, hara-
t-hunat dabilan karrosa hetsitik jausten eta berriz hartarat igaiten.

Docker direlako langile (?) haro egile, soldadoen harrikatzale, zal-
dien kanibet ukaldika kolpatzale batzuetarik hamar-hogoi arte hori
preso altxatu baitituzte eta kondenatu jujek, hamabortz, hogoi egun,
hilabete bedera edo gehiago itzalean lo egitera, hetarik bati prokura-
doreak, bi begietara so, galdatu dio, zenbat egun zituen sartuak urte
huntan, untzi husten arizana zelako lan dorpean.

Gaitzitu balitzaio bezala galde hori, jauzian xut eman da gizona,
zart begietara so prokuradoreari: 

—Mais, Monsieur, mais je suis docker.
—Oui, depuis trente jours —dio ihardetsi prokuradoreak—.
Egunez egun, hilabetea zuen docker horiek lana utzia zutela. Hek

“en grève” jarriz geroz zen beraz delakoa, heien langile lagun. Pas
docker ouvrier, mais docker gréviste.

Prokuradoreak egia sudurrera eman diolarik, irria ezin atxiki
omen du, bere buruari ziokelarik: “To, ederki atzemana haiz!”.

Jendea mintzo

Eleketariek dute holakoetan parada ederra, mintzatzeko, xuxen
ala makur mintzo diren, axolarik gabe. Zer ez derasate, bertzeak
bertze, ur hegiko langile hoitaz? Bitxi zen egun hautan aditzea!
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Batek erranen zauntzun, langile hoik nehon diren gizonik lanari
jarraikienak direla, zuhurrenak, bizikarienak; ez dutela garbiki beren
zuzena irabazten. 

Handik bi urratsetan, bertze batek: ez direla segurki nehon ez
direnak; guti ala anitz irabaz, beti mozkorrak; iduri lan gose, hama-
rretarik bederatziak iheska lanari; lanik egin gabe nahi paga.

Hemenxe batek: ehunetarik lauetan hogoi, ditazken gizonik mal-
tsoenetarik direla; zenbeit lagun tzar bakarrek dauzkatela harrituak;
hanxe bertzeak: zazpi ehun docker omen baitire, balukela lan heien
artean berrehun langile behar bezalako berezi nahi lituzkenak;
purruskila batzu direla kasik oro.

Nor sinets? Daukat, hor batzu alde, bertzeak kontra, mintzo dire-
nek ez dakitela ez zer, ez nor, deus handirik. Zerbeit erraiteko para-
daz kontent.

Egia batentzat ehun gezur. Jo aitzina. Ez bide dute bertze lanik,
eleketariek.

Beti apezen kontra mintzo direnek, saltsa guzietan barne sar li-
tzazketenek, hor bederen bihotz ona dutela erakutsi apezek langilea-
ri, errana izan da. Emendatuz ordean egia hori ere; zenaren gainera
ez zena erranez.

Handia da, ez baitzaio gezur hedatzale hoitarik bati gogoratu,
Aita Saindua ere makur hoitan sarraraztea, letraz edo diruz batzuen
edo bertzen alde, xuxentzale edo nahasle. Luzamena baizik ez luke,
iraun baleza grebak.

Ai, eleketariak! Noiz ikusiko ditugu “en grève” emanak, oro
mutu?

Ustaritze 
(E 1253, 1911-4-14, Eskual Herria: Lapurdi)
HU? ‘Ustariztai’ sinatua. Kabalkada.

Karitatezko kabalkada delako baten estakuruan, hemen deus guti
diren bakar batzuek nahi dute muntatu asto-laster bat herriko bi pre-
sunen kontra.

Jaun merak ez du onartzen eta halere nahi dute aitzina egin.
Beren gezurrezko afixez eta etxetan ibiliz eske, nahi lituzkete usta-

riztarrak meraren debekuaren kontra altxarazi.
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Fida gira aitamen eta gazteriaren zuhurtziari, pesta hortan ez
dutela nahiko parte hartu.

Hola eginez, errespetatuko duzue bakotxaren libertatea; okasione-
rik ez duzue haurrei eta gaztei emanen, aditu, ez ikusi behar ez dituz-
tenen ikusteko, ez aditzeko.

Obedituko diozue herriko jaun merari, baitakizue ororen ona bai-
zik ez duela nahi.

Hola eginez egitate behar ez bezalako bat gutiago, eta sakelan
zenbeit sos gehiago.

Ez eman deus, tronpaturik hitzemanarazi balautzuete ere. 

1913

Xehetasunak (1913ko uholdeaz)
(E 1365, 1913-6-6)
1., 2.  or. HU?
Errobi ibaiak gaindi eginik, desmasia izugarriak gertatzen dira Baionatik
Baigorriraino. “Uhaldea” lehen mintzaldiaren ondoren xehetasunak ematen ditu
Eskualdunak lehen orrialdean (ik. aipatu “Uhaldea” I. Caminoren antologian,
Gontzetarik jalgiaraziak, 105-107).

Nehori ez ditugu zor hemen emaitera goazin xehetasunak, baizik
ere guhauren  laguntzale on, langile erne, jarraiki eta herrietako
berri heltzale bakarño batzuri.

Guri esker ditu eman berri hauk berak, gure eskuetarat hel arau,
Eskualdunaren lantegi berean egiten den baiones kazeta frantses
batek. Auzo onek elgar lagun.

Ditzagun eman berriak lerroan, petik gora, Baionatik Urepe-
leraino.

Baiona

Baionako azken etxaldea Milafrangako alderat, Anxo deitzen da.
Gau beltzean, asteart goizeko bietan, ohartu dire abereak itotzera

zoazkotela; nekez dituzte bizirik atera. Uhaldeak eta mareak elgar
joz, bazoan ura itsuski gora, lehen estairaino.
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Errekoltak oro gal. Ordainez, muble andana bat gaitza bildu dute,
barrika bat olio, barril bat arno, eta zer ez?!

Hiriburu zolako azken etxean, Dureit baitu izena, haur bat behien
edanaraztetik zoana, itotzer da. Gorriek ura pasatu dute aski aise;
betroinek nekezago; hautarik baten buztanari lotu ez balitz haurra,
urak zeraman.

Hango arraintzea, uretik goiti jauzika ibilki!

Milafranga

Ur hegiko lur guziak urpean zauden oraino asteart eguerditan.
Ura beti odol kolore, gorri beltz. Ihauzka non-nahi etzanak arbola
zernahi, trunkoraino abarretarik buluziak larrutuak; zehe bat azal
nehon ez ageri.

Ustaritze

Konpaitoeneko nausiak esperantza zuen egin 14 edo 13 ehun kin-
tal belar, gutienetik. Oro gal, hek eta bertze asko mozkin. Zortzi,
bederatzi mila liberako baten malura.

Galduak gal, ezin pika ere, lohipean dagon bazka; belaunetarai-
noko ixtila pentzetan.

Artetik harantxe ikusten dugu pianoño bat, lurrez ederki apain-
dua; saluneko kadira pullit batzu ere ba, hari hurbil; ez bat ez ber-
tzeak ez baitziren hangotzat eginak!

Oinezko bideak eta oro zehe bat edo bi lodizko xokolet saltsa
batek dauzka; bizikleta nehorat ezin higi; bikean bezala lotu nahi.

Garatik beheraxago den etxe bat hustu dute, beldurrez urak ere-
man, bere barnekoekin.

Kadet Ezker karrosazainaren zaldiak itotzer dire; leporainoko
urean iragan dute gaua; metre bat eta erdi gora omen zen, sukaldean
eta behere guzian.

Oiloak oro ito zaizko; baratzeko harrasi bat erori, 10, 15 metre
luze; bidearen bertze aldetik zuen barraka bat ere ba. Urak oldarrik
handiena han zuen; han gaindi zoazin trunkorik handienak. Ez bai-
titu bizitegiak eta oro errotik ereman! Lo arin egin dukete gaineko
estaian jendek.

Hiribehereko zubia urpean zen. 
Manex Hipoliti ere oiloak ito diozka; gisu eta salbe andana handia

funditu; bi mila liberako baten malura. 
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Garako bide guzia zuhain trunkoz betea da; hegiko platana lan-
dare gazteak oro errotik jaliak dire.

Garatik hirirako bide bazterrean diren arbola zaharragoek barez
kukutua dute, petik gora, trunkoa. Gehiago da, norbeit edo zerbeit
ernatu behar uhaldeari aitzinka ihesi, eta bareak zaluenik! Zalutasun
edo sudur xorrotx, zerbeit behartu zeie.

Castagnet-Larroulet eihera urak hartua du; zaku irin anitz ere-
man edo funditu. Nork daki zonbatena? Behiak ito behar ziren, Pilale
mutilak ez balitu atera, gerrirainoko urean sarturik.

Larroulet nausiak bazituen bi langile Baionarat igorriak urez,
untzi bederaz. Telefonatu diote, dagozila gibelerat abiatu gabe, bai-
nan ja biak urez abiatuak ziren. Etxekoak ikaran beldurrez ito ziten,
eta biek ur hegirat jauzi egin ahal  ukan dute; batek Corrions-en
harrobiari, bertzeak Banketenea deitu etxeari parrean; untziak zera-
matzala urak!

Banketeneko semea (duela urte bat eta erdi aneia bat itorik hil zi-
tzaiona), joan zautzu pentzera, ustez aski goiz, etxetik ehun metre
urrun, orgak nahiz aterberat ekarri. Ba eta zalu gibelerat ihesi, las-
terka, ura ikusirik gainera heldu, harrasi gora bat iduri!

Doietarik ez baita hanxe ito.
Gaineko zubiari burdin trebes batzu ereman diozka uraren inda-

rrak; inarrosi du azkarki, nahiz ez bota eta ereman.
Xopoloko eiheran ere metre bat eta erdi gora ur behereko barne

guzietan. Liga lodi zen han ere kentzeko. Milaka liberaren galtzea.
Hiru emazte latsari ureko untzi batetarik ari zirenak boketa

xuritzen, itotzer dire, “Hel, hel” oihu egin ez balute handik hurbil
ziren gizon batzueri, bazoazin buruz behera, Baionan gaindi itsa-
sorat.

Halsu

Zubia osorik dago, bainan eiherako alderat deraman burua lurrez
buluzia da; pilarra ere iduriz aldaratua guti edo aski; nehor ezin pasa.

Eihera urpean. Hamabi zaku irin —zituzten bakarrak— gal.

Larresoro

Diesaeneko azpian den eihera ohiak ere badu bere doi lur gorri
barnean. Bortz haur leihotik ateratu dituzte.
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Ako, Kanbo harrobiko langile ohi esketik bizi denari astoa ito dio
uhaldeak. Berri-berritan pagatua omen baitzuen azken soseraino,
soska, soska.

Bihotzminik saminenak ez dira beti ontasun gehienik galtzalent-
zat.

Halsu eta Larresororen arteko landa errepiretan ahal da, 30 edo
40 mila liberaren malura, orotara.

Kanbo 

Kanbo behereko etxeak uretan dire; barrika arnoak, beteak, joan
dire Larresoroko parreraino; barrika hutsak betetzerat, à Bayonne,
ala nork daki norat?

Uretako establezimenduaren behereak oro beteak urez; leihotik
ereman ditu kanporat uhaldeak, Ustaritze Konpaitoeneko pentzean
gelditu direlako pianoa eta kadirak.

Ostatu batetarik barrika arnoak abiatu dire pirrikitan urez ur,
zubirat buruz; aski goiz oharturik geldiarazi dituzte han berean.

Ostatuko mahainek, beren baso eta botoilak xutik gainean, iduri
omen zuten dantzan ari.

Epizeria batetarik puska guziak bazoazin leihotik, ez baliote, bi
kadirak pasaia hetsi.

Haur jostakin bat, etzela uraren beldur erakutsi nahiz han zabila-
na, ereman du harturik urak; arbola bati lotu ez balitz, irriak sartu-
ko baitzitzazkon segur.

Gizon mozkor bat urzainak atera du, engoitik ederki freskatua
litakena, bere gain utzi balute.

Gaitzeko arbola trunko bat badago etzanik uretako etxearen alde-
an, hiru idi parek nekez herrestan ereman ahalezkoa.

Ezpeleta

Artetik erraiteko, Ezpeletak ere, nahiz ez den ur hegian, jastatu du
omen uhaldea. Izigarriko euri uharrak mendi aldean.

Ortzia erori da bi tokitan, deus malurik egin gabe; ur-lasterrak oro
itsuski hanturik atera dire, arbola osoak mendiari behera deramatza-
tela; pentze, landa eta baratze anitz bada funditurik; zubi eta zubix-
ka frango aurdikirik.

Eiherazainak dire hunkituenik.
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Itsasu

Kanbotik Itsasurako bidearen bi bazterretarat so egin eta ez luke
iduri deus izan dela. Zer bazterrak! Eta zer harat-hunatak, beribil,
karrosa, biziklet; oro uhaldearen lanen ikusgura.

Garako alderat hurbiltzearekin, bertzerik dago gure begientzat.
Arto landek iduri dute itsas hegi bat; oro salbe lur eta lohi. Ja idor-

tua da zola guzia.
Zubiaren haraindiko burutik hamar bat metre ereman ditu urak;

gaineratikoa airean bezala dago: “Pont suspendu” egiazkoa han orai da.
Garatik beheraxago burdinbidea hautsia da; trein batetik bertze-

ra behar jendea, jautsirik, oinez iragan.
Eletrikaren etxe berria urpean egonik apur bat, oso dago; meka-

niketan omen du anitz makurturik.
Latsia-ko kartierean du egin urak kalterik gehiena,  mendi artetik

heldu den ur-laster batek han duelakotz bat egiten ur-handiarekin.
Handik elizako alderat deraman oinezko eta karrosa bidea haut-

sia da 30 bat metre luzetan; bidearen tokitik ura doa.
Hogoi bat gizon ari dire, jaun mera buruzagi, urari bere bide

zaharra nahiz harrarazi, gero bidearen antolatzeko lehertu den harra-
si pozia erreberrituz. Lan bat, ez errexa!

Bagoazi handik hurbil den “Herriko eiherala”. Han da hila emaz-
te xahar bat, biharamunean elizakoak hartzekotan zena; loreak eta
oro bilduak. Han zen ageri lohipean funditua, jaun erretorak eriaren
mahainean  pizteko eman xirioa.

Eiherazainaren amaginarrea zela dio gure berri heltzaletarik
batek; bertzeak, izaba.

Dena den, behereko gela batean baitzen ohaturik eri xahar gaixoa,
gizonak nahi izan du 15, 17 urte, hein hortako bere semeak lagun-
duz, hartu bien besoetan, eta goiti ereman.

Eriak ezetz, minberegi zelakotz, eta etsitua ote?
Hainbertzenarekin, urak hartzera baitzeraman barne guzia gaine-

raino, bi eskuz krako bati loturik aitak ixtapean bi zangoez tinki
hartu semea, eta hanxe dagozi, erdi urpean, lau minotaz.

Halere han behar ziren ito, urak ez balu barnearen sahetsetarik
bat lehertu eta handik hartu ixurki apur bat. Ordu zen!

Harat egin dute aita-semek ere, eta leiho batetarik jauzi lurra
gorago den mendiko alderat.
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Emazte gaztea, haur ttipi bat besoan, beheiti ezin jautsiz, atera-
tzeko, leihotik behar izan da hura ere jali.

Amaxo edo izaba hilaren bila sartu direnean berriz barnerat, ahal
bezen laster,  eria hilik han zen, gelatik sukalderako bortan etzana
trebes, ukondoz pegartegiko harriari zagola.

Ganberak ez zuen zorigaitzez kanporako idekidurarik, ez leiho, ez
borta.

Bakarrak dire,  oraino dazkigunak, emazte xahar hori, eta bida-
rritar haur 12 urteko bat, uhalde horrek hilak, Frantziako aldean.
Españolek badute hil gehiago. Ezen han ere desmasia gaitzak omen
dire.

Latsiatik mendiko alderat iduri dute landek eta orok, bide handi
berritan harriztatu batzu.

Hiru arroka,  ur-handiaren bertze aldeari zaudenak, burdinbide-
aren azpian, tokiz aldaratuak dire 30, 40 metrez. Batek ehun kinta-
lez goiti pizu duke, ingeñadore batek dionaz.

Erran dauku ere, hamarrak eta erdi, hamekak artean ikusi ditue-
la urak eremaiten armairu bat, behi bat, behor zuhail bat, oihal-untzi
bat; geroxago, hiru behi, bi zaldi, matalaz bat; barrika batzu beteak,
bertze batzu hutsak; zoin huts, zoin beterik, ageri, urak eginarazten
zaizkoten jauzietarik; hutsak arinago biziki.

Egundaino ez dela hemen holakorik ikusi diote orok.
Bide guzian ez da orgarik baizik, zur zahar eta arbola errotik jali,

larrutu, lur gorriztatuz beteak. Urak ebatsietarik ahal guzia bil. 

Bidarrai

Baztango aldetik heldu den urak ereman ditu Ifernuko zubia, ba
eta ere Albakoa; eihera bat; Firmin arotza zagon etxea.

Bi etxe hoitako familiek doietarik egin dute ihes, zituztenak oro
galdurik, salbu soineko pildak.

Mendian, Ohatarri-ko aldean, 11 urteko mutiko bat ito da, ardien
biltzera zoana. Ganarri-ko aldean Baigorri eta Bidarrai berexten
dituen ur xirrixta bat hantu da itsuski; ereman ditu zazpi edo zortzi
zubixka eta zubi handiago bat.

Azken ur hori la Nive ur-handira heltzearekin, bere bidea utzirik
badoa bazterreko arto landa baten erdiz erdi, lurra burrustan dera-
mala. Oro harrituak.
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Arrosa

Berines-en iletarik anitz eta eihera bat funditu dire. Pentzek eta
landek lur anitz galdu dute, nahiz bertzetan baino gutiago,  baduela-
kotz urak, herri hortan norat zabal, harroka eta mendi arte hertsi
batzuetan metatu gabe.

Alduda

Goazin jauziz Alduderaino. Han da erori herriaren gainera urke-
tarik izigarriena, astelehen goizeko zazpietarik hamarrak arte.

Itsaso bilakatuak iduri zuten hango landa eta pentzek.
Hiru aldetarik bihurrian aiher zitzaion herriari erauntsia.

Espainiako aldetik, Hauza menditik, Baigorri eta Bidarriren artetik.
Gain guzietarik burrustan jautsi da herrirat ura, zer oldarrarekin!

Zurezko zubi guziak baderamatza lastoa bezala. Pusketan doazi oro
zubi nausira eta hau osoki tapatzen dute.

Bidea hetsirik igaiten da ura goiti, bi metre gora, zoin laster!
Etxeak lehen estalgiraino betetzen dituela; aski gora denean badoa
burrunban zubiaren gainez gain.

Jende guzia ikaran, ez ahal zela balinba munduaren akabantza!
Alde orotarik oro arbola, urak errotik jali, tarrapatan joaki, eta zer

indar lazgarriarekin!
Etxe bat, Koskarartia, bota du lurrerat uhasin batek.
Baztenxurienia, eihera bat, hiru borda Bankan.
Bertze anitz etxe badire lurrez, harriz, salbez,  ixtilez fundituak;

zimentuetarik harrotuxeak ere ba, segur,  zenbeit.
Lur erabili eta pentze anitz larrutuak dire harroketan barna. Nork

antola hek oro? Nondik bil heientzat lur berririk aski? Etsigarri da.

Banka

Karraskan deramatza urak Bankarat lur, harri, arbola, tresna,
mendi ezkina, hots, atzemanak oro, karrosa bideak eta oro hautsiz,
tokitan.

Gaitzeko arbola bat, Jainkoak daki nondik jautsia, han dago
xutik, bidearen erdian utzia urak; iduri han sortua.

Zubi gehienak ereman ditu josteta.
Laka-ko eiherak ukan du inarrosaldi bat ona. Emazte xahar eri

bat estai batez goiti joan behar ukan dute. Handia baita nola ihardo-
ki duen eiherako bizitegiak.



476

Beheraxago Erlatsia. Izigarriko arbolaketa joan zaio etxeari gaine-
ra, ur mendi lazgarri batekin. Abereak har eta ereman; etxearen lau
murruak gelditu dire, oro urrako, doi-doia xutik.

Eletrika lantegia fundituxe du. Omen du 30 mila liberaren kaltea
mekaniketan.

Izpegiko ura eta la Nive elgarretaratzearekin, ikusteko ziren. Etxe
baten barnez barne zoalarikan, urak ebatsi daizkote muble eta linje-
ria, zituzten gehienak.

Beherago Gerexietenia doietarik hustu dute jendek. Ura gaindika
joaki; etxeko semeak leihotik jauzi. Buraso zaharrak han, barnean
itzatuak iduri, diotelarik: “Etxea balin badoa, zertako ez gu ere?”.

Semea berriz barnerat sarturik, hartu besoetan eta baderamatza
leihotik aitamak kanporat.

Berriz badoa barnerat, zituzten sos bakarren bila; berriz kanporat
jauzi egin dueneko, lehertzen da ganbera, etxe puska batekin; ordu
berean aldeko borda bat ere badoa karraskan.

Hamarrak iria zen.

Baigorri

Orenak zituen Baigorrin behera zoazila zernahi  zur zahar, arbola
eta puska-muska. Ura gero-ta gorago.

Hamekak irian, trinketaren aldeko aterbe ezkina bat erortzen da;
gainerakoa urez betetzen; bertze puska bat erortzen; bortz minotaren
buruan oro, ikaragarriko harrabots batekin.

Beribil bat, bidearen erdian  dagona, ez du ereman urak; ba orde-
an andeatu itsuski.

Aldean Sauveur Larre karrosa egilearen lantegia ereman du, teila-
tuak eta oro osorik, igerika, ureko untzi handi bat iduri. Ispegirako
zubiaren arkueri kontra xehakatu da.

Errekalde xokolet egileari galeria bat eta bi balkon ebatsi diozka.
Etxea gelditu da, baratzeak gerizatzen zuelakotz.

Parrean, kolonel Irazabalek aterbe batean bildurik zauzkan muble
andana bat, eta soldado ibili tokietako oroitzapen batzu, bere etxea
finitu arte.

Gehienak andeatuxe daizko.
Beherago zur segatzeko lantegi bat aurdiki du, bere tresna eta zur

lantu eta lantzeko guziekin.
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Urrun joan gabe geldituak dire lohipean erdi ehortziak.
Etxekojaun bat, ahal zituenak beiratu nahiz ari zelarik, itotzer da;

korda batzuez atera dute, urak zeramana.
Jende anitz leihoetarik eta teilatuetarik behar izan dire urari espa-

katu. Jandarmeriaren parrean herria bi parte berexten duen zubia
errotik joan da, Arrosako bolanjera doietarik pasatua zen tirahala
kalupan, beldurrez.

Meriako karrikan Bidart epizeria uretan da. Zonbat mila liberaren
malura, nork daki xuxen? Diote 20 milaz goiti?

Bergougnan-en etxea biziki andeatua da. Oihal botigan malur
handiak. Nausiak doi-doietan emana zuen azken hatsa.

Ezin hel

Berri guzien egun emaiterat ez gitazke hel. Sobera dugu; batzuen
gainera bertzeak heldu.

Ur uhaldearen ondotik berri uhaldea.
Ortzegun eguerditan gira. Egungoak aski. Hondarrak eta oraino

asko tokitarik igorriko daizkutenak emanen ditugu bertze aldian.
Anartean ura lo dago Baionako zubien azpian, geldi-geldia, eta

hil-hila, apal.
Oraino den bezen gorri ez balitz, nork erran ur hunek zer gaizkiak

dituen egin duela hiru egun?

1915

Baiona 
(E  1468, 1915-6-18, Eskual Herria)
HU?

Panecau karrikan zagon langile gazte zurgin batek bere burua hil
du, 22 urtetan. Zerk hortaraturik? Ez ginakike xuxen. Lagunarekin
hizkaturik guti edo aski, odolak bururat egin dioke; kanibet batez
begitartea zaurturik odola zariola, etxetik atera eta joan zautzu bere-
hala, urrats bizian, ur-handiaren hegirat buruz.

Hara denean, jauzi urerat; gizon batek ikusirik, nahi ukan du
atera; igerika jarraiki zaio, bainan ez aski goiz; ordukotz iretsia urak,
ezin atzeman du, nahiz ikertu duen toki hura guzia zolaraino.
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Donostiar emazte bat, Juanita Casalda deitua, bere hiritik
Baionarako joan-jina egiten zuena, komisionari bezala, hutsean atze-
man bide dute; berak dionaz jakin gabe sartu ditu Frantziarat gure
herriaz gaizki mintzo diren paper batzu. Jakin gabe ote da bera ere
Frantziaz gaizki mintzatu? 

Bigarren huts hori ukatu du goraki. Halere kondenatu dute hiru
urteren preso.

Apel egiten badu, ez du gatz eskasez eginen.



479

I.6.  BERRI XAHARTUXE ETA BAZTER SOLAS
Kazetalan jostagarri edo irakaspendunak, edo 

supazter xokoko zer eta zer

Berri bitxi, haro egile, jostagarri eta irakaspendunak dira,  Euskal
Herrikoetatik bereiz kokatuak, bigarren edo hirugarren orrialdean
arruntki, adib. Zer eta Zer sailekoak.

Sailak: hasieran Petite Chronique eta Ça et là, gero Zer eta Zer
eta Han-Hemenka (hain zuzen izenez eta izanez frantsesezko Ça et
là-ren iduritsukoa). Zer eta Zer eta Han-Hemenka dira kazetalan
mota hauek kokatzen dituzten sail nagusiak. Bitxikeriak eta Irri-
Solas saileko kazetalan irrigarriek ere badute berri xahartuxe eta
bazter solas direlako hauen eite, baina irrigarritasuna dute xede
nagusi eta ez hainbeste irakaspena; hortaz istorioen atalean koka-
tzen ditugu holakoak. 

Kazetalan mota berezi hauek Euskal Herriko berrietatik bereizten
dira, eta orobat Frantzia eta mundukoetatik, ondoko ezaugarrietan: 

a) Ez dira berriak, berria generoari kazetaritzan eman ohi zaion
esanahi hertsian bederen: hau da,  eguneko, egunekotasunduneko
edo oraintsuko berriak.

b)  Zenbait, berri bitxi eta mutxituak edo xahartuxeak dira; bere-
ziki Zer eta Zer sailekoak berri mutxituxeak dira, bigarren mailako
xehetasundunak —hurrengo batean argitaratzekoak— eta nolabait
irakaspendunak ere. Aipatu sail horretan bitxikeria edo jostagarrita-
suna eta irakaspena elkarrekin lotu ohi ditu Hiriart-Urrutik. Han-
Hemenka saileko zenbait edo franko, bitxikeria hutsekoak dira.
Berria mutxitua izateak (“duela hilabetetsu bat”) ez du axola, ira-
kaspenduna den ber.

c) Beste zenbait, berri bitxi eta irrigarriak dira baina irakaspen-
dunak. Beste batzuk, gertakari batetik abiaturiko istorio irakaspen-
dunak dira edo kritikoak; irakaspena edo kritika dute helburu.
Frantziako, munduko eta Euskal Herriko berrien helburua ordea,
berria kontatzea da; horregatik kokatzen ditugu hauek haietatik
bereiz. Gero, Zer eta Zer saileko kazetalanetan berrien xehetasune-
tan jostatzen da egilea, komentarioak eginez bidenabar. 

d) Formaz, istorioak dira anitz, istorio irakaspendunak. Edo
berrien kontaera eta istorioen artekoak. Bakan batzuk, berri edo
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berrixken eitea dutenak. Edo, gertakarietan oinarritu arren, parte on
bat  prediku direnak. Azalpen hutsekoak ere badira, hala ere, edo
irakaspen praktikoak eskaintzen dituztenak, adib. osasun kontuak. 

Labur esan, gehienak gertakari batetik abiaturiko istorioak dira,
hots, kontakizunak, maiz irakaspendunak edo kritikoak.

1892

Andre abokata
(E 270, 1892-7-29, Petite Chronique)
HU?

Duela bi edo hiru aste, ikusi izan da Parisen gauza bat pollita.
Andre gazte bat agertu da eskoletako buruzagi jaun handi batzuen
aintzinean. Egundaino nehork ikusi, ez eta ere entzun ez duena orai
arte, andre hori nahi izan da sartu…abokat. Legeko liburuak buruan
ezarri dituenean, errexki ikasi du abokatak bezala mintzatzen; edo
hobeki erran dezadan, ikasi gabe bazakien bere baitarik mintzatzen.

Alabainan emazte guziak, buruz ez bada, mihiz, abokat sortzen
dira. Ez zaiote mintzatzen erakatsi behar. Mila hamaseia! Hobe lita-
ke zenbeitek ikasten ahal balute…ixilik egoiten! 

Gure andre gaztea beraz agertu da hiru jaun handiren aintzinean,
ikusteko eian legeak aski ongi ezagutzen zituenez abokat izendatu
baino lehen.

Mundua han omen zen bildua, ikusi nahiz zer kopetarekin ihar-
detsiko zuen andre harek jaun heien galderi. Egiazki ikusgarria omen
zen, zoin ederki, zoin xuxen, eta zoin zalu mintzo zen andre aboka-
tgeia, hainbertze jenderen aintzinean. Hiru jauneri ihardoki diote,
hiruek elgarrekin bezenbat edo gehiago ele ateratzen zuelarik harek
berak. Harrituak atxiki ditu han oro. Hiruek aldizka egin diozkate
gogora jin galde zuhur edo bitxi, errex ala gaixto guziak; ba eta harek
orori buru egin.

Horra non den hura beti abokat. Ongi goazi, haren iduriko zen-
beit dotzena agertzen badira! Iduri eta ez dugun jadanik gizonkiekin
ere abokatik aski. Abokaten dutxuloa behin idekiz geroz, ez da bere-
hala agortzen.

Ba bainan ordean dutxulo hortarik ere, bertzetik bezala, behin
hasiz geroz, emaztea nausi. Atsegin hartuko ahal baitute zenbeitek,
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entzutearekin hemendik harat, nahi badute abokat izanen direla.
Badira asko titulua baizik eskas ez dutenak.

Titulua ere badu holetan orai batek. Bertze andre anitz baziren
haren entzutera jinak bilkura hartarat. Esku-zarta onik eman
diote, jaun handi heiek haren izena abokaten herronkan ezarri eta
oihu egin dutenean. Gizonkiak irriz; bainan handik etxeratekoan
bi gogoeta egin dituzkete ezkonduak direnek. Andre harekin
ezkonduko den gizonak behinik behin, ongi eginen du, aintzinetik
zedarriak xuxen eta azkarki landatzea. Ezen makurtuz geroz, ez
dauka harekin auzia irabazirik. Erreflekzioneak egin, denbora
deno.

Perroket arrantiera
(E 289, 1892-12-9, Petite Chronique)

Duela zenbeit aste hil izan da Pariseko aldean andre zahar bat
aberatsa. Nehorekin hanbat ez bide zuen atxikitzen, nahiz bazituen
ahaide hurbilak.

Bere adixkide bakarra edo bere ustez hobeena zuen perroket zahar
bat aspaldian berekin hazten zuena. 

Itsutuki maite zuen. Bere buruaz baino arta gehiago bazuen har-
taz. Ikaran omen zagon, gau eta egun, hil edo eri zakion.

Bera hil da lehenago perroketa baino; bainan ez du deus gabe
utzi.

Utzi diozka testamentean izkribuz bortz mila libera bere perroket
maiteari; bizi deno diru horren gozamena perroketarentzat eta bertze
alde urteko berrehun libera hura artatuko duen sehiarentzat.

Ahaidek nahi omen dute hautsarazi testamenta. Hain xuxen ere,
jende langile behar batzu omen dire. Ez badute ardiesten, ongi eta
ederki eginen dute perroket horri purgaño baten emaitea aintzinetik
edo gibeletik…doala lehenbailehen bere etxekoandrearenganat.
Ingoitik, den tokian, berantetsia duke.

Zen bezalako mutzurdin ergela! Ahaide hurbilak errumes utzirik
perroket zikin bati testamentez bortz mila libera! Ahaideak begietan
bazituen, ezin utz bederen sehiari bere ontasunak?

Merezi zuken bizi zelarik oro ebatsi balazkote.
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1894

Andere “le Hir” 
(E 381, 1894-9-14, Petite Chronique)

Ez da deus…zerbeitez ele egin behar. Bertze berririk ez denean,
burutxak ere on dire.

Andere “le Hir” delako hortaz aipu izan da egun hautan. Andre
gazte bat omen da ezkondu nahi errabiatua; berenaz ez gaizki;  bai-
nan bertze asko lore bezala, deus gabea.

Egun batez horra non heldu zaion Ameriketarik berria, osaba
batek utzi diozkala hiltzean lau milion. Ez ziren gaizki eroriak! Andre
gaixoa berehala xoratu da, ez ahal baitzuen hanbat eskas! 

Gutixagoz galduko zuten bertze zenbeitek motoa.
Ez zakien holako osaba aberatsik bazuela ere. Zer berri ona,

haren hilberria! Nigar egiteak eta oro ahantzi zituen, bere atsegina-
rekin.

Hitz dautzut, berri on hori hedatzearekin, bazuela so-egile ande-
reak! Senargei batentzat, bazituen berehala lau, hamar, eta hogoi.
Hautatzeko lana baizik ez izaki. Gaixo haurra orok maite zuten; orok
nahi zuketen haren zoriona egin. 

Hainbertzenarekin hor jakiten dute, bai berak eta bai bertzeek,
osaba zelakoa bizi dela eta, behialakoa bezala…bizi gogo ere oraino.
Jakiten dute ez duela osaba horrek hiltzen denean uztekorik ere deus.
Martin Sants zenaren izenaz bertze guziak badituela eiki. 

Hori da ba? Atx, burrustan urtzen dire gizongei guziak; eta gure
andre gaixoa gelditzen da bakarrik, nehor gabe.

Balin bada norbeit, “Mademoiselle” urrikari duenik, ager dadila.
Bidea ordoki eta zabal atzemanen du.

Zakurren hilarriak 
(E 381, 1894-9-14, Petite Chronique)
Aitzinekoaren ondotik.

Erokeria handiagorik ez ditake, nola baita zakur eta gatuentzat
batzuek duten estekamendua. Bitxi baino bitxiago da, gizon batzu eta
bereziki emazte batzu nola josiak diren alimale horier. Bainan gatu
bat edo zakur bat bizi delarik maitatzea, bat duzu; hil ondoko hura
da irriegingarri. Izan dire gizon koska edo mutxurdin zahar ments
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batzu, hiltzerakoan zituzten ontasun guziak beren ahaideei edo adis-
kidei uzteko orde, beren gatu edo zakurrei utzi diozkatenak. Halako
zoro zenbeiten testamentak auziz hautsi behar ere izan dire, ez dire-
lakotz alimaleak ontasun jabe izaiten ahal.

Bainan huna ederragorik. Angleterreko aldean,  Londreseko hiri
nausian bazaukan jaun batek lur eremu pozi bat oilo gizen hazteko
tokitzat. Irabazten zuen askitto ongi, bainan ez eiki berak nahi zuken
bezenbat. Zer egin du? Gauza bat, behin ere nehori gogoratu ez zi-
tzaiona: oiloak kendurik, ezarri du bere lurra hilarri. Zakur-jabe eta
artatzaile handi zenbeiti eskaini diote lur hartan beren zakurren
ehorzteko tokia. Hobia bakotxa hunenbertzeko batean emaiten zuen.

Ba eta bertzeek onartu haren eskaintza. Gure gizona geroztik
hunat aberasten ari omen da. Han dire zakur hilen hobiak, lerro-
lerro,  ederki apainduak, bakotxa bere harriñoa gainean.

Harri heien gaineko hitzak irakurgarri omen dire: “Hemen da
ehortzia holakoaren zakurra, hola eta hola deitua. Beti ona izan da
bere nausiarentzat.”

Bertze hobi batzuetan zakur orotsa eta urriza elgarrekin ehortziak
dire; eta harriak dakar: beti biak elgarri atxikiak izan direla.

Zer zorokeria izen gabea! Ez dute holakoek jendetasunaren itza-
lik ere. Oroen buruan zuzen da jendea alimale bilakatuz geroz, ali-
maleak izan diten jende bezala ikusiak. Zertako ez oro bardin?

1902 

Anglesaren testamenta
(E 805, 1902-11-21, Ça et  là, 1. or., 3. zer)

Jende bitxirik bada mundu huntan; eta naski nehon hanbat ez
Angleterran baino gehiago. Egun hautan hil omen da han,
Londreseko kazeta batek dioenaren arabera, jaun bat biziki aberatsa,
diruz okitua.

Bainan bitxi baino bitxiago izan behar zen; ezik eta huna zer atze-
man duten haren testamentean:

“Elisabeth ene andreari, ene zozokeriaz  emaztetzat hartu nuena-
ri; ederki nitaz irri egiten zuelarik, nahi zuenarekin ene gostuz ontsa
jostatu denari, uzten diozkat, bizi deno, urtean ehun eta hogoita
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bortz libera. Eta bertzalde lehenago astokeriaz harentzat egina nuen
testamentaren kopia, paper tinbratuan ederki egina; ikus dezan zoin
zozoa izaiter nizen hiltzerainokoan; nintuen guziak uzten niozkalarik,
lehenbiziko testament hortan…bederen ehun eta berrogoita hamar
mila libera urtean.”

Orai holetan ehun eta hogoita bortz libera. Ez da bardin.
Sudurreko tabakoarena duke, nonbeit han.

“Nere iloba Margaritari, ene ondoriotasunari beha aspaldian
begiak xuriturik dagonari, uzten diozkat zazpi libera. Elizan baino
ardurago baitabila igandetan zokoz-zoko gordeka, non atzemanen
duen izilkako edari zenbeit; ez du zeren ene hil ahokirat etor. Dagola
etxean, eta mozkorraldi bat ederra egin dezala, nahi badu, uzten
diozkidan zazpi liberekin. “

“Xarles, ene aspaldiko adixkideari nahi nioke utzi suge bat.
Ezinbertzean uzten diot bakallau handi bat.

Zenbeit oilasko ixter janik baitago ene etxean; eta halere zeken eta
zikoitz hutsa nintzala baitzerasan orori nitaz, gibeletik,…egin beza
noizpeit bederen mehe, merezi duen bezala, den bezalako mihi gaix-
toak.”

“Joanes, ene mutil ihizi onari uzten diozkat zazpi sos, eros dezan
sokaño bat ahal bezen zaila, bere buruaren urkatzeko.”

Karatxo, zerbeit bazen angles hil delako hura. Bai alafede eta
harekilakoak ere, baziren eta dire zerbeit: mutil eta emazte, iloba eta
adixkide. Zer putikoak! 

—Eta gero? 
—Zer gero?
—Gaineratiko zerak nori utzi ditu? 
—O!, Manex, nik dakidan baino gehiago galdatzen dautazu. Ez

naski zuri? Ez eni ere. Gutara gabe, segur, izanen dela norbeit, jabe-
tuko denik. On dakiola! Ororen buruan Jainkoak daki bertzeak baino
gaiago izanen denetz!

1905

Medela saltzalea 
(EO 50, 1905-12-15, Zer eta Zer)

Ote da deus mundu huntan debruak, bere muturraz musuika,
zikintzen ez duenik? Deus ez, nik uste; edo deus guti biziki.
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Andredena Mariaren eta sainduen medelak, berenaz, gauza onak
dire; ba eta errespeturekin erabiltzekoak.

Baitire ordean gizon tzar ohoin batzu, berek deusetan sineste
mikorik ez dutelarik bertzeen sinesteaz ederki baliatzen direnak,
jende xeheari dituen sos bakarren ebasteko. Ebasteko gero garbiki;
balin bada munduan ohointzarik, egun hautan etxez etxe asko herri-
tan zabiltzan batzuena da.

Zer ihiztariak! Ikusi xoxo guziak oro atzeman; atzemanak bipil,
erre eta jan. Eta xoxo anitz izanki bazterretan. Xoxo eta zozo. 

Behar dautzuet erran zertsu diren eta nola dabiltzan Eskual
Herriko zoko-mokoetan, Jinkoak dakiela nongo medela saltzale
batzu; hatsa gezurra dariotela, beren buruak medikutzat harrarazi
nahiz. 

Ez balute bertze jokorik medelak merke eros eta kario saltzea bai-
zik, xuri guziak zilar direla sinetsaraziz, hori guziak urre! Bainan zer-
nahi baderasate: baizik eta holako medelak halako eritasuna senda-
tuko duela; hunek sukarra, horrek bihotzeko mina, harek buruko
zauriak; bertze batek zangokoak.

Ageriko minen medelak badire; barnekoenak ere ba; ez baitire
hauk merkeenak.

Bainan orotako karioenak dire ustegabeko eritasunenak. Zuk uste
zuhaurek, ez zirela eri; deus ez duzula. 

—Ea ikus hunat esku hori, zer dion zure foltsuak…Dohakabea!
Heriotze supituari buruz zoazi lasterka. Sukar ustelaren bidean zira;
edo zure odola ur bilakatzen ari da. Paralesia kolpe batek bazera-
mazke gutien ustean. Ez duzu bi urteren bizirik, non ez duzun lepo-
tik ezartzen holako medela; eta ez bihar; egun berean lehenbailehen.  

Zuk, emaztea, ema-sabelarentzat ori ezar azu soinean medela hau;
ez da kario; berrogoi sos.  

Haur gaixo horrek urte minentzat behar du hiru liberakoa.  Eta
zuk, gizona, zangoko zauri horrentzat, non ez duzun bizi ondarra
herrestan iragan nahi, huna zuk behar bezalako medela: lau libera.
Ez da lau sos; bainan har edo utz.

Medelari datxikola, badire minaren erremedioak. 
—Ba ote?
—Baietz, gizona.
—Alta sendatu nahi nuke! Bainan lau hogoi soseko, handi da. Ez

zirea jautsiko erdiaz?
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—Ez laurdenaz ere.
—Hots, bederen hogoi soseko batez.
—Ez eta ardit batez. Hil edo bizi, hor ikus.
Mariak berrogoi soseko medela erosi nahia utzi du; haurrarena

bertze aldian erosiko, hiru liberetan. Bainan senarra lanean ari behar;
ezin alfer bizi, sendatu nahi…, hor erosi du lau liberako medela, bere
zangoko zauriarentzat. 

Eta futxo sendatu Xalbat; bardin sendatuko baitzen, lau liberako
medelaren orde, hamar sosekoa eman balu, edo biekoa. Edo deus ez;
garbi atxiki bere zauria zenbeit egunez, eta ahalaz pausan, alfer,
zenbeit egun. Zoazte ordean hari burutik kentzera, ez diola medelak
sendatu bere zauria, lau liberako medelak, hiru belarrekilako urean
bustiz. Ez denez bitxi, zoin buru ahulak giren, holako batzuen sines-
teko!

Preso joaitea merezi lukete holako xoxo bipiltzaleek. Eta holako-
en aztaparretan beren buruak, dituzten sos bakarrekin, ezartzen
dituztenek, zer dute merezi? Hamarretarik bederatzietan gertatzen
zeiena: murrindurik gelditzea.

Gehiago da, nola ez diotegun orok sudurrera irri egiten medela eta
belar osto saltzale ohoin horieri guziei. Edo nola ez duten xoxoen
artetik…biliarro zenbeitek laster egiten herriko buruzagietara, salat-
zeko nola dabiltzan jende enganatzen.

Noiz-nahi, non-nahi omen dabiltza holakoak, eta hoik iduriko
zenbat!

Gure jakinean azkenik zabilanak egun hautan Hazparneko aldi
omen zuen, kartier Hasquet, Elizaberri eta nork daki non? A la
campagne, pas en ville. Hirietan baino laketago zeie holakoei, etxe-
ak bakan diren tokietan. Ez zaitzu joanen jandarmeriatik lehen
auzoetara; ez eta herriko auzapezaren baitara. Emozute ahalaz
oihan bide eta bazter etxe. Halere batzutan uste ez zutena gertatzen
zeie.

Hazparnen holetan ibili dena joan balitz, uste gabean oihanzaina-
ren etxera, eta hunek estekaturik ekarri balu Bidarte zaharreko auzo
jauregira, merezi zukeen.

Ohoinak ohoin, irri sobera bederen ez giniokete holakoei eginara-
zi behar gure zozokeriaz.
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1906

Lehen zera
(EO 46, 1906-11-16, Zer eta Zer)

Ez da oraiko errana: gertatzen ez denik ez dela. Zer zautzue hau:
Norte-Amerikan, Massachussets izena duen herrialdeko hiri nausia
baita Bostone, omen  haur ozpina gaixto, nehork ezin atxikizko batek
beretarik egin du. Zer? Ez dakigu xuxen; bainan zerbeit aski non
hiriko buruzagiak eta oro kexatu baitzazko.

Jandarmeek harturik estekatu eta tribunalera ereman dute hau-
rra. Jaun jujeak larderialdi bat ona emanik, zorrozki gaztigatu behar
zuela, eman dio, ez urte bat presondegi, ez, bainan egun bat ohe. 

Ohean etzanik egun bat osoa behar izan du haurrak iragan.
Burasoak zain; ez ahal baitziren lanik gabe.

Deus ez lakiokete, behar bada, zenbeiti gaztigu hori; bainan
larruaren barnean ez dauken haur batentzat, egunaz hanxet bi mihi-
seren artean egoitea, lagunak josteta, borroka zapilkan ari direlarik,
zer penitentzia!

Haurrekin burutziarik ezin eginez penatuak direnek orok eman
balitzate halaber, hezaldi bat har lezake segur ohekoak ez bada,
oheak. Emazue…ikus.

Bigarren zera 

“Lehen zera”ren ondotik dator; lehen hori serioa baina hein bat
irrigarria baita. Bigarren honek letra baten letra ifrantzikaturik du. 

Herriz herri eske dabilan buhami zahar batek, zer egin ez jakinez,
niri berritan emana, badut hemen letra bat; buhamiak baino gehiago
ez baitakit nihaurek ere zer egin huntaz. Orizue huna.

Lurrean atzeman omen zuen, eta zer ote zitekeen ikusteko, alxa-
tu. To, letra bat. Ea adreza. Zer sorgin da hau!

………………..
Monsie ja bathist
E, + chebarnè, Ichetruis
Leqhurè, pare Y, holdi.
………….
Bi sos español igortzen diozkagu otomobilez, letra hori nork sake-

latik galdua ote duen pentsatzale sorginari.
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Horren aldean ezartzekoa da bertze orduz hemen hola-hola eman
adreza miresgarri hau:

Ma Damé Holakoa, a Uhara 6, perè san jan pire Pore canton bas-
piré  Né.

Izkiriant eder guziak ez dire Parisen. 

1909

Chauchard 
(E 1159,  1909-6-25, Zer eta Zer)
Bukaerakoa, istorio bereiza da: istorio edo elezahar ezaguna. 

Miliun bat duena aberats da, ez dea hala? Biga dituena doble abe-
ratsago. Lau, bortz, hamar miliun dituena?…Ja ez daki zer egin.
Badu palaz higi ahala diru.

Hogoi, berrogoi, ehun miliunen jabe denak ez daki xuxen, zeren
jabe den. Paperean zerbeit ikusten duke; bainan sosetan, ez eta
hogotxinekotan ere dituenak banazka ezin kondatuz, burua gal leza-
ke.

Ehun miliunen orde, emazue berrehun; eta heien gainera bertze
berrogoita hamar miliun; orotara, berrehun eta berrogoita hamar
miliun.

Horra zenbat zen, aitzinagoko astean Parisen hil delako
Chauchard zenaren ukaitza. 

Sinestea ere ez da errex: gizon batek bere bizian hoinbertze diru
bil dezakela. Eta bizkitartean egia da. Biziki apaletik hasia zen; mutil
egona lehenik Pauvre Diable izena zuelako botiga txar batean.
Handik lekora bere gain jarri; laster irabazten hasi; irabaz arau bere
etxea edertuz eta handituz joan beti. Azkenekotz, hil denean, omen
zituen bortz mila gizon eta emazte langiletaraino han barne hartan,
lanean ari, harentzat. Zer etxe gaitza! Bazuen norat buru egin, gaina
hartu arte, eta gero ere, berak edo norbeitek.

Izaitez, ikustekoa omen da etxe hura. Saltzeko han ez den gauza
ederrik ez da, Grands Magasins du Louvre delako hartan. 

Ez bakarrik Frantzia guzian, bainan arrotz urrungo herrialdeta-
raino ezagutua da le Louvre.
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Buru ona, bere hartan, edo zorte ona, zerbeit ukan du bere alde
Chauchard zenak. Holetan ez deusetarik hasia, goiti joan da beti, eta
zoin gora!

Egia da, zahartu ere dela, 88 urte jo dituenaz geroz; bainan zer da
gizon bakar baten bizia, bizirik luzena ere, holako fortuna gaitzari
buruz?

Bi joko edo xikana omen zituen aberasteko hautak, bat bertzea
bezen ona.

Lehenik jende zozoaren atzemailea zen, egundaino bat izan bada;
baikira, dakizuena, zozo anitz lur hunen gainean.

Begitarte ona beti jendeari, entrada gaitza. Zerbeiten erostera
zoazkon guziei berentzat edo haurrentzat ahoko edo begiko ezdeus-
keriaño bat.

Behin gogoratu zitzaion haurrak besoan edo eskutik zoazkon ama
eta amaño guziei balon bedera emaitea. Baitire haurren  jostatzeko
balon, piziztoki airez hantuak iduri batzu, gorri, perde, hori, kolore
guzietarik; halako zenbat eman zuen bertze orduz harek, eta zer jen-
detze izigarria bildu, hetarik nahiz; eta hek oro iduri urririk emanez,
zenbat gauza zuen saldu, ez omen ditake amets! Eta jarraikia zen
joko horri, ez delarik sorgingoa.

Behin bere etxetik urrunxko zoalarik, andere bat ikusi zuen haur
bat altzoan, le Louvre hartan erosi berri apaindura bat eskuan.
Berehala badoako galdez: ea non duen haurraren balona. 

—Ez diotela eman. 
—Ez eman? Zatozte otoi enekin; hango nausia naiz ni. 
Karrosa eder bat han berean harturik bere gain, iganarazten ditu,

eta heiekin badoa bere botigara. Han komisei, berenak erranik, zer-
tako utzi duten andere hura haurrarentzat balonik gabe, bat ederra
emanarazten dio.

Anderea xoratua: 
—Milesker, jauna.
—Ez da zeren, anderea: zure zerbitzuko beti.
Holaxe hasi zen jendearen biltzen, eta hasi sailari beti jarraiki.

Erosleari ttatto hunat egiteko parerik gabea zen.
Eta bizkitartean, ez emailea bertzenaz; ez bihotz ona batere.

Emaile baino hartzaleagoa. Aberats guziek bezala, bazituen “mon
cher ami” erraile anitz. Bizi zeno, bihi bati ez omen dio egundaindo,
adixkide kondu, ixkilima bat eman. Eroslei ba, erran dena, eroste
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truk, beti pegeseria zerbeit; bainan adixkidei ez. Chaucharrek…xoxa
har, eta ez eman.

Bertzek ba hari, …geroaren esperantzan. Bospasei, hamar mila
liberetaraino gostarikako ikusgarriak eman dazkotenik omen da
frango. Heiek emanago eta hura goseago; nahi, eman zezoten, eta
milesker erraiten kasik ez jakin.

Anitz eman ondoan, lotsaturik uko eginik badaude zenbeit; buru-
raino ihardokiz, beharbada, zenbeit miliunen mentura baitzuketen.
Nork daki hori?

Abilenak izan dire ile alde perekatzen jakin dutenak; bitxia bait-
zen ohore gosea, laudorio beharra. Espantua handiago, astoago, eta
laketago omen zuen. 

Behar zen jakin; jakin du segurik Leygues ministro ohi batek.
Zikoitz izanagatik, noizetik noizera bazkari batzu emaiten baitzituen
perekatzalerik handienei, ahalgegarri ere badire, han orduan, zorta bat
edan-eta, Leygues horrek erraiten zazkon ateraldiak. Harek oro irets.

Ez zuken iduri halako ateraldi zozoak sinetsi behar zituela, buru-
tik ez zuen gizon batek. Hil denean utzi dazko perekatzale zuelako
atze hotzari hamabortz miliun; laudorio gezur sari!

Bere etxe aberatseko langile maite behar zituzkenei, ororentzat
hiru miliun; ez omen dute bakotxak bortz edo sei ehun libera baino
gehiago.

Eta bizkitartean heien lanetik aberastua zen. Gizon bihotzgabea!
Bertze arrotz eta atze perekari batzuri ere utzi dazkote beren ala-

bentzat, miliun bat, bortz ehun mila libera eta hola.
Zerbitzari edo sehi zahar pobre bat ez da utzi duenik aberats. 
Pariseko pobrei utzi diote berrehun mila libera. Nik uzteko, handi

zitaken; harenganik, deus ez. Bakotxari hogoi sos heldu bazaio,
goren-gorena. 

Obra on bat ez da, hari zoakon heinean onturik ezarri duenik.
Adixkide zuelako andere bati utzi diozka ehun eta berrogoi

miliun.
Egiazko jende beharrari, deus kasik ez.
Oro berekin ereman ahal ukan balitu, bazeramatzan.
Hilkutxa bera, berrogoita zortzi mila libera gosta dena, berak

manatua zuen zertaz eta nolakoa egin.
Soinean lurrerat berekin ereman duelako barneko (jilet) apain-

duak bortz ehun mila liberaren urreria eta edergailu bazuela diote.
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Bego hila hil, bere kutxan; ezin sinetsizkoak dire gaineratiko xeheta-
sunak.

Urus bizi izan ote da, ororen buruan, gizon hori? Adin handirat
heldu da; gozatu ote du bere fortuna izigarria?

Dioten bezen hartua bazen bere buruaz ukan duke zenbeit atse-
gin. Halere, nik uste badela Eskualdun hau irakurtuko dutenetan
hogoita bortz, harek baino lo hobea egiten dutenik azitara bat kozi-
na eta gopor bat arto-ta esne janik oherakoan.

Eria omen zen aspaldi, negal biziak iretsia zaukala diote; azkene-
an larrua ezpalka erortzen zitzaiola; zernahi ikusi duela, ezin bizi eta
ezin hilez. Osasunik gabe, zertako dire munduko ontasun guziak?

Behin bazen hau bezalako jaun aberats handi bat, bere burua
nehon atzeman etzezakena; beti kexu; beti odol gaixto, lo eskas,
buruko min, barneko betedura, berotasun, bihoztar eta nik dakita
zenbat zinkurina?

Mediku guziak mintza, nehork deus ezin egin. Azkenean azti
batek erakatsi zion: behar zuela baitezpada jauntzi egun batez (aski
zuela egun bat), gizon urus baten atorra, ordutik haren gaitz guziak
joanen zirela.

Abiatu zen bere gizon urusaren bila, ustez berehala atzemanen
zuen; ba, bainan egiazko urusik nehon ez; orok zerbeit.

Harat jo, hunat jo, etsitzera zoan, noiz eta ere, gutienik uste zuken
tokian, etxola txar batean, kausitu baitzuen bat, errangura izpirik
gabea; osoki urusa.

Urusa ba, bainan nonbeit hala beharra, atorrarik ez. 
Bazter guziak ikerturik azkenean atzeman gizon urus bakarra,

hain xuxen, gertatu atorra gabea.

Toberamustrak
(E 1161, 1909-7-9,  Han-Hemenka)

Eskual Herrian bezala,  Biarnon ere norbeit berrezkontzen dene-
an, gazteriak egiten dio harrabots; dela tuta, dela tzintzarrotsa, dela
toberamustra, tokian tokiko gisa, izen eta usaia.

Arzacq herriko kantonamenduan, Bouillon deitu herrian, jaun
axuanta berrezkondu zen, duela sei hilabete: haro puska bat izan zen
orduan, bainan makur gerokorik gabe, bere aldia eginik ahantzixea
zen, noiz eta ere orai, iragan astean, sei hilabeteren buruan, bizpahi-
ru mutiko gaztek berriz hasi baitute toberamustra.
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Jaun axuantari odolak bururat egin, hartu harma eta tiro eman
diote, etxe aitzinean tutaka ari zazkon gaztei. Bati zango sagarrean
sartu dio bala, hain xuxen deus ari etzenari, xoilki han gaindi etxerat
joaki.

Sendatzeko esperantza guti omen du mutiko gazte dohakabeak.
Axuanta preso altxatu dute.

1910

Apo kixkila 
(E 1174, 1909-10-8, Zer eta Zer)
Istorio irakaspenduna: mundua ez doa beti aitzina.

Egun hoitarik batez Garaziko aldetik Baionarat nindoan, burdin-
bidez. Ortzeguna zen; treina jendez kokala betea. Merkaturat zoazi-
nik bazen araiz jende bezenbat saski eta zare eta zaku; oro, batzu
bertzen gainean metaka.

Xokoño bat atzemanik, ez aise, han nindagon kurubilkatua,
sahetseko lagunak lehertzen ninduela. Abere tratulant zenbeit behar
zen izan, pagatu gauza, ostatuan jan-edan, eta treinean leku, ausar-
ki hartzea laketa zaiona, iduriz.

Eremu arau elea zariola, gora eta lodi, barne guziaren bete haro
bazaukan berak. Berak bota eta errefera. Bertzeak hari so, irriz, ahoa
zabaldurik.

Solasak ekarri zuen —ez nakike nola— mundu huntaz mintzatze-
ra. Aldeko lagun bati ziola: 

—Mundu hau, to, badakika zer den? Trein bat bezala. Itzulika eta
beti aitzina, bazabilak. Nondik heldu ote da? Nehork ez jakin. 

—Nehork jakitekotz, badakikezu, ba, zuk. 
—Etzakiat, mutikoa. 
—Handia da! 
—Zer nahuk? Ez nindukan han, abiatzen ikusteko. Zioie, betida-

nik hola dabilala.
Eta pipa, eta ke, eta tu.
Haren parrean buruz buru zagon jaun mehatx, ile xuri bat, erdi lo,

begiak artetan doi-doia idekitzen zituela.
Bet-betan iratzarturik bezala, galdatzen dio haro handi delakoari: 
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—Errazu, adixkidea, barkamendurekin; Baionarat ari zirea? 
—Ba, jauna.
Han daude bekoz beko, biak elgarri so. Bertzek oro heieri, lepoa

luzaturik. Ni nere xokoan, beharriak ernerik, hatsa ezin hartuz ito
hurrana; gizon trunko hura ene gainera etzana. “Otoi zoazi haratxa-
go” erran behar nion ala ez, nindagolarik nere buruarekin, jaun
mehar bipilak berriz galdea: 

—Errazu eta, gibelerateko billeta ere baduzuia?
—Ba naski, baitut; huna, orizu. 
—Errazu ta, sarri etxeratekoan, erraiten balautzute, abiaturik ere

etxerat, etzirela helduko, zer ihardets zinezake?
—Deus ez; irri egin.
—Ori, ber gauza egiten dautzut.
—Zertako?
—Zeren eta baitzinion oxtian: mundu hau trein bat bezala dela,

egunez egun doana, zalu-zalua, ez dea hala? Entzun duzue orok,
adixkideak?

—Ba, jauna, ba —dio haindiko xokotik atso batek, hats-behera-
pen batekin—.

—Aditzen duzu, adixkidea, dio jaun mehatxak bere parreko
tortolosari buruz; jarraik zazkidat otoi. Diozu mundua trein hunen
iduriko dela. Beraz, hunek bezala, joan-jin; lehenik aitzinerat, gero
gibelerat egin behar du; gehiago dena, treina iduri badu, denbora
bera behar du harat bezala hunat.

Egun, ortzeguna; beti aitzina joaiteko orde, ortzirale eta larunbat,
gibelerat itzul baladi, asteazken eta asteart, ez loake beraz beti aitzina.

Beti aitzina joanez, noiz eta nola itzul? Zer diozu?
—Deus ez.
—Beraz, gizona, ez da mundua trein hau bezala?
—Eztakit.
—Ez balin badakizu, zertako mintzo zira? Nik daukat: trein eta

mundu, begien aitzinean ditugun hauk guziak, zu eta ni baino gehia-
goko norbeitek derabiltzala. Zuk ez holetan, adixkidea?

Hainbertzenarekin dupa beltzean sartzen gira Baionara heltzean
iragan behar den lurpe ilun batean. Damurik! Ontsa nahiko nuen
ikusi ene aldeko jakintsun lodiaren begitartea.

Argitaratu orduko berriz, oro jautsi behar; lurreratzean bere idu-
ritsuko lagun gaztexago batek erraiten dio: 
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—Haatik horrek, Manez, tapatu dauk. 
—K….k hiretzat, apo kixkila.

Emazteak
(E 1193, 1910-8-2,  Zer eta Zer)
Hau eta hurrengo biak elkarren segidakoak dira.

Balin bada nehor mundu huntan, nehoiz nehori deus hitzeman
behar ez lukenik, hura da kazetaria. Ez baitezpada berenaz bertzeak
baino hitzaren jaleago delakotz, lan huntan ari dena; bainan beti
ezpada gutien ustean gibelamendu zerbeit sortzen baitzautzu hemen,
egin gogo zinuenetik makurtzeko; azken jin hura jabetzen zutaz, zure
denboraz eta kazetaz askotan.

Emazte baten kalaka hor atxik nezakezu aitzin-solas huntaz
beraz. Bego; goazin gurera.

Beraz orai duela bizpalau aste mintzatu ginen Eskualdun huntan
Norvejiako emaztez. Lehen aldikotz bozak eman zituztela, gizonekin
batean emaztek ere ba.

Xehetasun zenbeit hitzeman ginuen ondoko zortziko. Gure hitza
holetan haizeak eraman, bertze zerbeit nausiturik.

Egia erraiteko, guk ere bertzetarik ginituen igurikitzen xehetasu-
nak, eta iduri zernahi jin behar zaungula, bidean urtuxe ziren. 

Aipatzea zoakonik handiena zen: ixiltasunik handienean ibili zire-
la emazteak boz egun hartan, Norvejiako hiri eta herri guzietan.

Boz aitzineko egunetan ere, kalapita guti; eta egun hartan berean
elizaratekoan eta elizatik etxerakoan baino gehiago ez; izaitekotz
gutixago.

Hemen ere hola ote litake bozdun bila balazkigu, hemengo emaz-
teak? Ala Norvejiakoak bertzetakoak baino ixilagoak ote diren, ez
jakin. 

Da beti heien etsenpluaz oroitzeko, zer gerta ere.
Ixiltasunaz baino etsenplu hobea oraino eman dute gehienek boza

zuhurrenari emanez eta zuzenenari.
Hango ez-baia ez delarik baitezpada erlisioneaz, nolazpeit halere

beti non-nahi ere jainkotiarrenak baitire bana bertze, gizonenik, ez
omen du deus galdu erlisioneak Norvejian, emazten boz-emaite hor-
tarik.

Handia zitaken, bertzela gertatu balitz.
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Angleterrako teatre batean, emazten boz-emaite hortaz trufazko
zerbeit hitz erranik omen komediant batek, ustez ori (sic) irri egina-
raz, izigarriko haroa hanxe altxarazi du.

Batzu esku zartaka, bertzeak ziztuka, elgarri zernahi erranka,
joka gizon eta emazte oro nahas…poliza jinik azkenean barnea hu-
tsarazi diote gizonek emaztei.

Gu beldur oraino beren buruez mintzaraziko dutela Angleterrako
emazte boz-emailetu nahiz dabiltzanek.

Badire han “suffragettes” deitu moko-mehe, kukurusta gorri
batzu nehoren beldur eztirenak.

Goiti-beheiti anitz bada ja mundu huntan gertaturik. Nago zeri
gauden emazteak jartzen bazauzku orotan oroz gizonekin parrez par!

Nork daki? Ororen buruan beharbada hortarik da behar ona jin.
Anartean, Prusiako hiri nausi Berlinen ere beren buruen erakus-

ten hasiak dire omen emazteak. Ez hatik naski nehon ez direnak,
lehenbizi huntan behin, han. 

Gizonek boza orok bardin emaitea dute galdatzen prusianoek;
omen baitire bozaren emaiteko eskudunago batzu bertzeak baino.

Oro bardindu nahiz dabiltzanek zalaparta onik erabili dute iragan
astean; heiekin, heien alde omen zituzten emazteak oihuka non-nahi
ageri karriketan.

Zafraldi bat ona hartu ere dute; bainan nola den da: gu makur
balin bagoazi bertzetan ere eztirela oro beti ezteietan.

Eskorgetan

Gizon bitziak ere badire ba hatik.
Bi beljikano abiatuak dire, behar dutela mundu hau guzia itzulian

kurritu; bat oinez, bertzea eskorgetan, aldizka batek bertzea deramala.
Egunean hogoita hamar kilometra egiten omen dituzte. Parisen

gaindi dute beren bidea; omen da behari, gero-ta gehiago, iragaiten
diren hirietan.

Hamar urtez uste dute beren itzuli guzia egin.
Nor ote dute zapetaina?

Mozkorrak etxerat

Holandian gizon anitz gelditzen omen ziren mozkortuta zangoak
galdurik etxerat ezin itzuliz; ostatu aitzin, bide bazter, non-nahi eror
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eta han lo. Hiltzen ere ba zonbait, hotzarekin. Gizon batzuek elgar
hitzarturik beren gain hartu dute mozkor ezindu guzien etxerat hel-
tzea; ez urririk, bainan pagatuz: asto batekilako karrosan berrogoita
hamar sos; karioxko; jauna behar da izan mozkorra hortako; bi
zakurrek deramaten karroño batean berrogoi sos. Hum! Jaunegi orai-
no. Eskorgetan hogoita hamar sos. Bizkarrean emekiño artetan urrats
zenbeit eginaraziz, minik gabe, hogoi sos. Herrestan edo ahal den
bezala azken beltzean hamabortz sos. 

Hango mozkorrentzat da hori on; hemengoek nahiago lukete
hamar sos, ez eta bortz ere eman baino etxerat joaiteko, eman hogoi
edo berrogoi eta itzuli…ostaturat.

Arratoin errabiatua 
(E 1206, 1910-5-20, Zer eta Zer)
Ondoko lauak darraizkio.

Hérault departamenduko herri batean, duela hilabetetsu bat,
Amaliat deitu gizon gazte batek bere ganberan atzemanik arratoin
handi bat, hil nahi izan zuen, kalitu makil-ukaldika. Muble baten
zokoan kurubilkatzen zaio alimale tzarra; ustez azken kolpearen
emaiteko, hurbiltzen delarik zokorat gizon gaztea, jauzi egiten dio
gainerat arratoinak, eta eskutik ausikitzen du, eskua odoletan ezar-
tzerainokoan.

Halere hil zuen, eta geroztik ahantzia bezala zuen, noiz eta ere
gizon hori eritu baita. Zer ote zuen? Medikua deitu dute, eta hunek
ezagutu du, errabiatzera zoala; oroitu dire, duela hilabetea hil arra-
toinaz, haren ausikiaz; eta medikuaren arabera, errabiatua izan
behar zen arratoin ausikitzalea. Engoitik hila da gizon dohakabea; ez
ahal baitzagon heriotze horri!

Uliak hil

Udan uliek lanak emaiten dazkote sukaldetan asko emaztei, jate-
koetarik ezin  urrunduz.

Bereziki abere anitz den laborari etxetan, uli erreximendu batzu
badire nehork ezin haizatuzkoak; eskuen gainera, begitartera, kasik
ahoaren barnera sartu nahi zaitzu bizirik; iduri, jan nahi zaituztela.

Eta jatekoetan hilak, itoak, esnean, saldan igerika, tripa zuri gizen
hura leher egiterainokoan hantua,…pfff! okaztagarri dire. Barne kili-
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ka duten askok aski, bat edo bi jatekoan edo edatekoan ikustea, nar-
daturik uzteko edari edo janari hasia, ezin gehiago iretsiz.

Uli hiltzeko, etxetan egiten ez denik ez da: dela iratze, dela salboin
ur, dela lizkadun ziri edo untzi; zernahi tresna zahar eta berri.

Orotarik hoberena litake, uliak primaderan abiatu direneko, ager
arau, hiltzea, udako tresnak orai hedatuz. Orai hil uli bakotxa bada
sarri ehun eta mila bezenbat. Ihizi zikin hoik arroltze erruten hasiz
geroz, burrustan emendatuz doazi. Nork egin burutziarik orduan?
Orai litezke, orai hil behar, atzeman ahalak oro, arroltze egiten hasi
gabe. Gero berantegi da. Zuk ehunka udan hilen ordainak han ditu-
tzu biharamunean milaka. 

Gauza hastioa da ulia; ba eta iduri baino ere zikinagoa; zernahi
hilki ustel eta huskin usaindutarik; zango eta tripa, eta ezten, orota-
rik urdekeria dariola, kotsudun eritasun bat ekarriko dautzu etxera,
mahainera, azitara, ahora.

Hortakotz ere litake zuhurtzia, oraidanik egitea gerla,  etxetan
agertzen hasiak diren uli guzieri. Udako bakea, eta kotsu gaixto bil-
tzeko lanjer gutiago. Ikus hor.

Erregeren zakurra

—Zer da? Nonbeiko zakurra errabiatu? 
—Ez. 
—Eta zer beraz? 
—Nigarrez ari omen; ezin ixil nigarretik. Angleterrako errege hil

delakoaren ihiziko zakur bat omen da bere nausiari gogorki atxikia
zena.

Errege hilez geroz, ehorztegun artean, zakur hori nehork ezin
urrundua omen zen, hilaren ganbaratik.

Horra zer dioten kazetek, bertze asko xehetasunen artean. Hala ez
bada hala izan dadila; bainan sinesteko handixko zaukuna da, ba-
tzuek diotena: deus kasik ez duela jan nahi, barur dagola zakur gai-
zoa nausia galduz geroz.

Haizu da ez sinestea.

Ihiztari lan

Ustegabez kargatu armekin gertatzen diren izigarrikeriak beti
aipatzeko litazke. Halere askok ez dute sinetsiko sekulan ez litakela
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tiroaren keinua egin behar…zuk uste gabe kargatua ditaken arma
batekin. 

Frantzia beherean gizon ihiztari bat bada gogorki haurkina.
Ihizitik etxerakoan auzoetako haur guziak ondotik zituen.

Egun batez heldu zazko bospasei haur…burasoen izenean otoi
doala bi gatu ñapur tzarren hiltzera tiroz. Baiez, berehala. Haurren
pesta!

Jauzika borroka, burbutzika hasten dire harrabotsa handiago eta
nahiago. Haurrak!

Ihiztariak alegia samur beltzuri eta oihuz, daudela nonbeit geldi-
rik, edo erretzen duela  bat. Uste zuen arma deskargatua zuela; keinu
egitearekin, haurren izitzeko, bera jostatu nahiz, tiroa eskapatzen
zaio. Lau urteko haur bati sorbalda zilatzen dio aldean bertze.

Hil hurrana ereman dute haur gaixoa etxerat. Ihiztaria, burutik
joana, lanak dituzte omen auzoek ezin zainduz. Beldur dire fin gaix-
to egin dezan, alta ez duelarik haurra bere nahiz kolpatu.

Zonbat holako bazterretan!

Adina gordenik 

Gutiagoz du bere  burua hil, bertze herri batean emazte buru ahul
batek. Lekuko bezala deitu dute legeko gizon batzuen aitzinera, eta
han bere adina galdatu. Emaztea emazte, gorde daitzu hiru edo lau
urte.

Etxera denean urrikitu zaio; gezurra erran zuela tribunalean,
gogoetaturik, bere burua hil du.

Huts beraz hobendun diren guziek lan bera egin balezate, emazte
guti geldi litake bizirik.

Xaharño bat
(E 1212, 1910-7-1, Zer eta Zer)

Bizpahirulau aste huntan, alegia zinez, Eskualdunerat berri hel-
tzale bere buruaren eskainka, gordeka ibilirik…itzali zaukun batek
hobeki eginen zuen…kukulaukak utzirik, igorri balauku bere denbo-
ran, lañoki, hemenxe aipatzera goazin berriñoa.

Guti edo aski xahartzen hasia delakotz, nahiz ez hain aspaldikoa,
dugu emaiten hemen Zer eta Zer direlako bazter solas hautan, Eskual
Herriko berrietarik berex.
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Bakarrik erran dezakeguna da, egia dela eta ez hain gertatu zaha-
rra. Itsusiz ala ederrez —bere zerean— aipatu gabe uztea, bekatu
zitaken. 

Lapurdin gira, erdiz erdi. Haur eskolatzale jaun batengana joan
da emazte bat: otoi behar diola egin laguntzaño bat. Zer laguntza?
Letra ttipi bat uste dugu erran daukuten.

Zer ere baitzen, eta haren egitera badoa gure jauna goiti.
Hainbertzenarekin emaztea —deus ari ez denaren gogoa beti alha

baita, bereziki haur lerro bat beretik edo bertzerenetik hazteko balin
badu— orotarat so dagolarik, ohartzen da, jaunaren arropa luze eder
bat hanxe dagola dilindan,  eskuaren helmenean.

Xede gaixtorik gabe dabilanari ere, ikusteak emaiten dio batzutan
gutizia.

Gutiziak eskuaren hedatzera, urrats baten zera da. Urrats hori
nola nahuzue, ez zezan egin amaño batek?

Krik berehala urratu gabe itzetik jausten du eta biribilkatzen al-
tzorat pollikiño, etxeko nausi delakoaren arropa luze berri ederra;
bere baitan egiten duelarik bertzentzat on dena ez ahal dela haren
etxean ere kalte izanen.

Ordu berean jausten zaio jauna, letra edo zer ere baitzion galda-
tua hura eginik. 

—Horra non duzun. 
—Ontsa da; milesker. 
—Ez da zeren. Zerbitzari. 
—Ni zure.
Badoa gure emaztea etxera altzoa beterik bainan urratsa arinik!
Handik oren erditsu bat, edo gehiagoren buruan —ez ginakike

xuxen noiz— jaunari behartzen zaio ateraldi baten egitea.
—Non da ene arropa? Ene arropa zer bilakatu da hemendik? 
—Zer duzu eskas? 
—Huna hemen nuen ezarria ene arropa berria; ez dut atzemaiten. 
—Sekulan bada, orizu, zerak ereman dautzuke, oxtiko emazte

harek. 
—Zagote ixilik. Ez ahal da hortarainokoa. 
—Hala ez bada, hobe; bainan eritasuna omen du. 
—Ez balinba! Goazin ikus.
Badoa jandarmeriala, zer zaion gertatzen; nor ere baita hobendun

larderialdi baten emanarazteko ere beharrez, hura duela hoberena.
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Jandarmen buruzagiak: ea nahi duenez ager bat egin dezon dela-
ko emaztearengana larderialdi baten emaitera hutsean balin bada;
ordu deno jarraikitzea dela holakoetan hobe. 

—Doala.
Badoa jandarme buruzagia emaztearen etxera, eta han atzemaiten

du, arropa beretuaren haixturrez puskatzen ari ja, palto edo kazaka,
beharrenarentzat apaindura baten egiteko. Dendaria berekin omen
zuen lanari ja lotua, zer hura ukana zuela erranik ohoinak, edo ez
dakigu nola.

Sartzean berean lehen begi kolpe ohartzen da jokoari jandarmea.
Ele gutiz elgar konprenitu zuketela, ez da dudarik.
Zalu-zalua puska guziak bil eta berriz altzoan harrarazirik, bade-

rama jandarmeak emaztea bere aitzinean, hogoi bat urratsen bidea
utziz, jabearen baitara, bere onetan itzul dezala bere tokirat arropa
hura. 

—Baiez, ba.
Arrapostu txar bat ez fritsik ihardetsi gabe, umil-umila, segurki

eta halere, hara non den berriz, oxtiko jaunarekin buruz buru, arro-
paren jabearekin.

Hunek bereak erraiten diozkala pentsatzen ahal duzue; bainan ez
da oraiko errana: itzal bat duenak ez dituela beti oro.

Apaintzea laket duke gure madamak, bainan ez bide da tuntik
jauzkorra, ez mokokaria; ezen oro entzun ondoan, erran dio nausia-
ri, zoin eztiki!:

—Ez dautazuia xaharño bat bederen emanen?

Zer gostatzen diren deputatuak 
(E 1222, 1910-9-9, Zer eta Zer)

Zer gostatzen diren gure deputatuak,…sinestea, lana da. Behinik
behin bakotxa urtean 15 mila libera. Berritan emendatua hori berek
9 miletarik 15etara. Behar ederrez!

Geroztik oraino berek egina dute legea...berentzat; deputatu ohi
bakotxak —nolanahi ohitua izan dadin, utzirik edo bozetan galdu-
rik—, bizi deno ukanen dituela 4 mila libera arranda; hil ondoan
emazteak erdia.

Zer izanen bada eta ez bada beren buruak ez dituzte ahantzen
gure gizonek. Bertzek egin dezatela ahal dutena.
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Ez da gero hori gure aldeko deputatuen gogotikakoa; oraiko gizon
hauien lana da 4 mila liberako arranda horren legea, ba eta 15 mila
libera urtean eskuratzeko hori ere.

Berentzat zer nahi; bertzentzat onik deus guti;  tzarkeria frango
eta hek ere gehienak despendio berri bide.

Bazautzuea? Bertzeak bertze urte eskas bat deputatu izaitea aski
“ancien député”...lau mila libera arrandaren ukaiteko 55 urtetarik
harat.

Langile gaizo batzuek hogoi urtetan lanean eta goizago ere zahar-
tu ondoko arrandarentzat sos emaiten hasirik 65 urte arte kornado-
rik ikusiko ez duten denboran, deputatu ohiek baino beharrago luke-
telarik; eta orduan ere zer? Ez lau mila liberarik, ez; lau ehunetara
ezin helduz, aski lan!

Horra gure gizonen ongi handiak...berentzat.
Emazue bertzalde, burdinbidezko harat-hunat guziak urririk

dituztela. Hori behar ere ba; bainan hori ere hor, bertzen gainera edo
bertzek horren.

Ikus orai hunat, Pariseko barne hartan biltzen diren egun edo
gauetako, han elgarrekin kalakan ari direlarik, zer gostatzen zauzkun
gure jaun deputatuak.

Urtean dotzena bat miliun hurbil; hameka baino hurbilago hama-
bi. Ezdeuskeria bat, ez dea hala?

Soma hortarik berentzat 9 miliun, gauza guti eskas. Gainerako
bizpahiru miliunak sehi eta langilentzat; atezain, liburuzain, batzuen
eta bertzen zerbitzuko diren erreximendu bat han baita heientzat.

Urte bakotx beren pagaz bertzalde erdi alfer han bizi direlako
sehientzat, 73 mila libera… estreina. Gutiagorekin daude zenbeit!

Posta eta telegrafa berezi, jaun horien zerbitzuko direnak 22 mila
libera, zentima bat ez gutiago ez gehiago.

Norbeit aldixartzen bada edo muturreko bat aldeko lagunak ema-
nik uspel bat edo bertze balin badu artatzeko, mediku eta erremedio:
17 mila libera; arditik gehiago, ez gutiago.

Paper, ankre letra egiteko behar diren zerentzat 107 mila libera.
Badute norat izkriba! Norat zer ez du igortzekorik deputatu batek,
hau galda hura galda beti ondotik dituenekilakoaren egiteko?
Bakotxari bedera letraz ere joan da paper eta tinbre!

Halere ehun eta zazpi mila libera xahutzeko, behar urtean zonbeit
letra! Zazpi milako hori da bitxi. Ehun mila (chiffre rond) ez aski!
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Hango mintzaldietan batzuek eta bertzek erranen inprimatzeak
baderama —bi sos bezala— 560 mila libera (560 mille francs!).
Berriki arte, aski omen zen soma izigarri horren erditsua. Zer nahu-
zue gauza guziak emendatuz balin badoazi?

Deputatuen elasturiak ez du atertzerik. Beti badariote, gero-ta
gehiago. Bortz ehun baino gehiagok urtearen buru batetik bertzera
erran ahala inprimatzeko, ez dire langileak alfer egon behar.

Herri guzietan afixatzen baita Journal Officiel delako hura, haren
betetzea bera zerbeit bada. Ez da dena deputatuen solasez betea; bai-
nan bortzehun eta hiruetan hogoi mila libera ere bada zerbeit, karan-
ba!

Bertzalde, Officiel delako hura urririk irakurtzeko ukan dezaten
deputatuen bilkuran orok —abonamendu kondu bezala— gostatzen
26 mila bortzehun eta hiruetan hogoi libera.

Bertze kazetentzat hemezortzi ehun libera; guti, araberan.
Neguan berotzeko, 65 mila libera; argitzeko 95 mila.
Atezainen eta sehien apaindura bereziak: 38 mila. Urririk hots.
Etxe xuritze, garbitze behar arau ate-leihoz, estalgiz eta oroz beti

berri eta garbi eta distirant dir-dir, atxikitzea...orotarat urtean 165
mila. Jatsa kario izan behar da Parisen.

Mubleak ere higatzen baitire, nahi eta ez edo histen alabainan, heien
torratzeko, zahar-berrikatzeko, behar arau 90 mila libera urtean.

Deus ez da ahantzirik. Deputatu hiltzen direnen ehorzterat lagun-
tzeko, 28 mila libera. Denik ere bizitzea baino merkeago dute hiltzea.

Arratoinen pozoindatzeko, 200 libera.
Aipatzea etzuken balio; bainan hasiz geroz, zertako ez oro erran?
Sartzean afixa batzuen emaiteko langile batzuri, 4 mila libera.
Journal Officiel gorago aipatu hura eginaraztea ez da aski; ez eta

ere egin ondoan erostea, gure gostuz, jaun heientzat. Behar zeie
bakotxari eskurat eman.

“Ori, jauna, horra non duzun”  sehi berezi batzuek emaite hura
bakotxari bere etxera: 4 mila 7 ehun eta hiruetan hogoita hamabortz
libera.

Paper igortzeko paketentzat 449 libera eta hamar sos.
Eztakit oraino zer liburu han behar direlakoendako 12 ehun eta

50 libera.
Begitartea eta eskuak urez garbitzearekin “eau de Cologne”  usain

onarentzat 15 ehun eta 22 libera.
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Tapizak 25 mila.
Batzuri eta bertzeri emaiteko medaila eta edergailu, xingoleria:

zortzi mila libera.
Eta hau, Manex? Hau, ez ahanztekoa: jaun deputatuen ahoaren

freskatzeko, eta barne ttipi dutenean pizteko, berotzeko, edaritan,
buvette, 13 mila eta 39 libera eta 24 (ez 25, ez; 24) zantima.

Berriz ere zergak ttipituko dire deputatuen ahoan; emendatuko
prezetura baitan.

Begietarat errauts emaiteko ttipiturik ere zerbeit aldean bertze
batzu emendatuko daitzute itsuski. Azkenean oro guk behar baititu-
gu jasan.

Erran hoik oro deputatuentzat. Emazue, araberan deramatela
diru, beren despendioentzat, zenatorrek.

Gaineratiko erokerietarik deus aipatu gabe horra hor berean zer
ziloa!

Zezen hiltzale
(E 1223, 1910-9-23, Zer eta Zer)
Ondokoa darraio (“Behi koskari”)

Ai, josteta salbaia dela zezen kurtsa! Heldu den igandean zezen
hiltzera Baionarat jitekoak zirenetarik bat ez omen da jin ahalko,
Espainian kurtsa batean zezen batek kolpaturik.

Ordaina igortzen du; ez da, gizon bat gorabehera, kurtsa gibela-
tuko. Espainian hola zezenkari bat kolpatu eta hil-eta zezenak  ada-
rra sarturik, beroago, eroago baizik ez da kurtsa.

Batek min har edo bat hil, bertze bat berehala jar, haren ordain. 
Hola du egun hautarik batez Espainia hegal hortan sei zezen hil-

tzeko zirenetarik lehenak bere hiltzalea hil. Aitzindu gizonari zezena,
zer nahuzue?

Hil edo hil hurran altxatu dute gizon dohakabea. Haren ondoko-
ak hil du zezen hura, eta gero bertze bortzak lerroan.

Hango esku-zartak, oihuak: biba eta fuera! Ederrago, zoroago
baizik ez pesta, zaldien eta zezenen odolarekin ikusiz ixurtzen gizo-
naren odola ere.

Erran behar da, hil ondoan, gaitzeko laudorioak egiten dazkotela
Espainian zezenkari dohakabe hoier.
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Gizon ongi-egilerik handiena edo kasik errege bera hil balitz
bezenbat jende biltzen da bazter guzietarik, zezenkari aipamen han-
dikoa denean hila. Oro minduru.

Ororen buruan, hila hil. Jenden jostatzeko biziaren hoinbertzeta-
raino irriskatzea erokeria da, eta nahi duenak nahi duena erran,
zezen kurtsa, josteta salbaia.

Bego nahi duenarentzat.

Behi koskari  

Egun zortzi Ameriketan New York hiritik hurbil, aeroplan direla-
ko hoitan airez aire dabiltzanetarik bat jautsi nahi izan da laborari
etxe baten ondoko pentze batetarat.

Hain xuxen pentze haren bazter batean, harrasi bati hurbil, nes-
kato gazte bat ari zen behi baten daizten.

Arrano bat bezala gain behera jautsirik, aeroplan tresna hura
lurreraturik gelditzearekin, behia zoratu; jauzika badoa tresnari
buruz.

Gizona iziturik ihes; behia furian tresnari adar ukaldika; koska
eta koska, harrasiari kontra aurdikirik xehakatzera zeraman aero-
plan guzia behiak, gizon batzu jinik estekatu ez balute,…eta ez aise!

Gertatzen ez denik ez da.

Bi handi 
(E 1225, 1910-9-30, Zer eta Zer)
Elkarren segidakoak dira hau eta ondokoa.

Egun hautan izan dire Baionan eta Miarritzen bi gizon handi eta
ttipi bat hiriz hiri dabiltzanak beren buruen erakusten.

Ameriketako itzulia eginik Europako herrialde gehientsuetan ja
izanak dire.

Bi handiak elgarren aneiak dire, Alpes Maritimes departamendu-
ko herrixka batean sortuak; menditarrak, laborari artzain semeak.
Burasoak oraino bizi; sei haur, lau mutiko eta bi neskatoren aitamak.
Bira urtetsu arte  sortuak oro, bainan desbardin!

Zaharrena, Batista, sortu zen 1879an; baditu beraz 31 urte.
Sortzean pizu omen zituen 15 libera.

Xutik joan zen  bi urtetan. Sei urtetakotzat handitua zen metre bat
eta hogoita bortz zentimetraz; hamar urtetako metra bat eta hiruetan
hogoita hamarrez. 
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Hamabortz  urtetan bazituen bi metre; hogoi urtetan bi metre eta
hogoitabortz; orai baditu bi metre eta hogoita hamar.

Pizu ditu berrehun eta hamabortz kilo.
Haurrean iduri zuten adin bereko lagunek haren aldean kukuso

batzu. Orai gizon bitarteko bat doi-doia zako heltzen besazpira.
Soldadogoako adineratu zenean, aitzindariak harritu ziren hura

ikustearekin.
Aski handi zelakotz hartu zuten gogoratu gabe, handiegi ez ote

zen. Bainan 22 egunen buruan haren izarikorik deus ez baitzen
kasernan, ez galtza,  ez kazketa, ez oinetako, ez ohe, igorri zuten
Batista Hugo etxerat. 

Hugo burasoen bigarren semea ere soldadogorik egin gabe geldi-
tua da, …ttipiegiz; premuak ebatsi amaren sabelean eta bularrean
hazkurria naski.

Gero hirugarren seme bat eta bi alaba jin zitzazkoten hein oneko-
ak: ez handiegi, ttipiegi.

Bainan azkena, Antonio 1890ean sortua, hogoi urtetara doana
goizago handitzera doa, zaharrena baino; ja bi metre eta 25 baditu;
urtean hamar zantimetraz goiti doa aspaldiskoan. Non geldituko den
daude oro. 

Itxura guzien arabera ja aneia kasik atzemana, pasatuko du.
Baten ala bertzearen eskuak, dorpez, lodiz eta zabalez, ikusteko-

ak dire. Aski dute eri pututsa bortz liberako baten gainean pausatzea,
hunen kukutzeko, gure eriak hogoi sosekoa bezala; heien eraztunean
bi sosekoa pasatzen da.

Zapatainek aise koprenituko dute, jakinez “la pointure 61” dute-
la oinetakoen izaria. 

Hek dutena, trunkoskoak baitire; aizkoraz eginak  iduri; hanka itsu-
si, urrats tonto eta moldegaitz, kokots handi, ezpain lodi, begi hiraun.

Gorputzaren arabera pizu eta  hurri elea; gogo hila. Errana baita
jende handiak zozoago direla, bana  bertze, ttipiak baino, hauk biak
erran horren araberakoak dire.

Beribilez dabiltza hiri batetik bertzera; nehon sekulan oinez.
Karriketarat ager balite, balukete behari. Hain dire handiak eta,

den bezala erraiteko, tokiloak.
Hiri batetara behar direnean, aitzinerat hitzartzen dute non jauts,

nora bilaraz ikusleak; erran gabe doana, hunenbertze pagaraziz
bakotxari sartzea. Baionan zortzi sos zen. 
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Jan-edan eta etzana hiritik bazter dituzte nahi ahalaz, urririk
nehork ikustea ez baitute laket. 

Jale gaitzak omen  dire; anitz behar, deus bertze lanik ez dutela-
rik beren buruen erakustea baizik. Bere gorputzaren jasaitea  bera,
zer lana ez dute?

Egundaino, burasoekin zireno ere, deus lanetako  funtsik ez omen
zuten. Jan eta edan, eta lo.

Burasoak nehon diren langilenak dituzte omen; arno xortik edaten
ez dutenak.

Bi aldetarikako aitasoak gizon bihika gaitzak omen ziren, bainan
ez hauk bezalakoak. 

Hauien hurbiletik ikusteak berak izitzen omen du. Bozak eta oro
itsuski lodiak dituzte.

Agur erraiten ere ez dakite;  tuntik ez dire bizitzen ikasiak. Hitz
eder edo gozo baten erraiteko ez litazke on,  bata ez bertzea.

Irririk ere sekulan ez dute, norbeit heieri so, harritua petik gora
dagola ikusten dutenean baizik. Trufatu nahi direla dute omen iduri
orduan gaizo kankailek.

Jite ona eztia, gozoa dutela diote berek; izaitez nehon diren biz-
karkinenak dire omen eta mokarrenak. 

Mahainean eztazke jar, ez eta ohean etzan, zeiharka baizik, zan-
goak alki baten gainera luzatuz. 

Ilearen mozteko, ala soinekoen izartzeko, zubixka bat  behar du
langileak. 

Heien galtza ixter bakotxean sar  ditake gizon bat bi zangoz, ez
gerriraino bakarrik, bainan leporaino.

Betidanik izan dire,  han-hemenka, holako bakar batzu, bainan ez
ehun urte huntan hauk bezen handirik nehon. 

Hola ibiliz, ja diru gaitza bildua dute; aski aberastuta gelditzeko-
ak dire. Ez direla zahartuko daukate askok; zaharrena bularretarik
hartua da; hein batetarik goiti handitzearekin gutiz gehienei gerta-
tzen zeiena. Osasuna eta taila biga dire.

Ttipi bat

Bi gizon handi izigarri hoiek berekin derabilate hirugarren bat, ez
berak iduria: 27 urte dituen ñaño bat Lunévilleko ondoan sortua; labo-
rari semea hau ere, bi mutil eta neskato hein oneko batzuen aneia. 
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Soldadogoako agertu zenean, irringarria omen zen, ttipiz.
Alabainan urte bat betetzearekin zen gelditu handitzetik. 

Hiruetan hogoita bederatzi zantimetra gora baizik ez da; buru
pozi bat bainan, gaineratikoak urteko haurraren heinekoak.

Bertze biek sakelan ala ahurrean aise derabilate. Ez omen da
hiruetarik zozoena, nahiz ez omen sorgina ere. 

Denboraren jateko zer egin eztakitenean hiruek, ez dute zeren has
elgarrekin kukulauka, ez eta elgarren gainetik jauzika.

Xitoño bat ustegabetarik bezala lehertua lukete laster Lillte dela-
ko ñañoa, Batistak eta Antoniok. 

Zer itzulia 
(E 1228, 1910-10-21, Han-Hemenka)
Ondokoa darraio.

Gizon bitzi batzuei gogoratuko etzeienik ezta. Lanari eskapatzeko
zernahi egin lezakezutenak badire.

Omen da Goulet deitu langile… ohi, bitzi bat, gaitzeko parioa
egina duena: 10 mila kilometra bide egiten dituela 20 hilabetez,
barrika handi bat bere aitzinean deramala pirrikitan. Beljikan,
Holandian, Alemanian gaindi, omen du ja anitz bide eginik;
Frantzian ere ba puska bat.

Egiteko duen bidearen erdia baino gehiago ja egina, 800 kilome-
traren abantzuarekin.

Tuntik ez omen du iduri akitua, osagarri ona, apetitu hobea eta
omore bat! Bertze irabazpiderik ez omen du “cartes postales” batzu-
tan bere potreta eta bizia baizik.

Omen da gero izanen aberats, parioa irabaztearekin.

Xapel handiak 

Danemark erresumako hiri nausia deitzen da Kopenhage. Hiri
hortan bazen andere xapel saltzale bat oraiko xapel handi hoitarik
anitz eta anitz behin saldu ondoan, ohartzen hasia, gero-ta joaite
gutiago zutela haren xapelek. Huna zer zen gertatu.

Omen zen bertze saltzale bat harek baino puskaz handiagoak egi-
narazirik, hiri guzia ondotik zuena, xapel handiak baino handiagoak
beharrez orok. Zer egin?

Handiak baino handiago hek baino berriz ere handiagoak ekarra-
raztea gogoratu zitzaion behin.
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Bainan denbora behar, andana baten ekarrarazteko, nehon oraino
ez bezen handiak. Anartean bertzeak zer nahi salduko xapelez, eta
harek batere.

“Goazin laburrenerat” erraiten dio bere buruari, eta huna zer
duen egiten. Igortzen du sehi bat bertze saltzale harek etxean dituen
saltzeko xapel hogoi handienak eros ditzola eta ekar lehenbailehen.

Gaitzak ziren zabalak, parasola testament zaharreko baten itzala
zutenak.

—Ongi da —dio erraiten sehiari—. Zoazi orai arroltze eta bara-
tzekari saltzale merkatuan ikusiko ditutzun buru-has pilda hitsene-
koer, emozute xapel hoitarik bedera, nik erran dautzudala.

Loriatu ziren emazte gaizo hek, euriko ala iguzkiko bazuketela
behingo itzal eta aterbe, milesker etxekoandereari.

Handik bi, hiru egunen buruko, hiri guzia jo zuen berriak: baizik
eta baratzekari eta arroltze saltzalek zituztela buruan hiriko xapelik
handienak, ederrenak. Baia ba?

Segurtamena jakin behar zutela, badoazi madama handi guziak
lerroan, ikustera. Etzen egia bezalakorik. Pu zikin! Arroltze eta
baratzekari saltzalekin bardin, gu, andere handiak? Jainkoak begira
gitzala!

Bat ez omen da gehiago agertu hirian xapel handi bat soinean,
andere handietarik. Are gutiago hurbildu xapel handiak baino han-
diagoen saltzalearen botigarat.

Lehenbiziko saltzale, hein oneko xapelak baizik etzuen harek han
omen du berriz hiriko madameria guzia.

Aberasteko 
(E 1231, 1910-11-18, Han-Hemenka)
Ondoko hirurak, elkarren segidan.

Badakizue zer egin aberasteko? Etxe bat har bide handiaren baz-
terrean, ahalaz beribil anitz egun oroz iragaiten den tokian. Oilo
andana bat haz; jatera biltzeko “purra”  oihu egite orde, tuta jo beri-
bil gidariek joiten duten tresna berarekin. Zonbeit egunen buruko,
hartzen dute oiloek, hura aditzearekin jaterat laster egiteko usaia.

Zer gertatuko da? Beribil baten tuta entzun eta bilduko dira, ustez
jatera. Bidearen erdian emaiten badiozute jatekoa, hiruetarik biga
lehertuak geldituko dire.
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Auzi bat egizozu jabeari aldi bakotx; oilo hilak ontsa pagaraz;
eztuzu zeren Ameriketarat joan, aberasteko.

Lan hori eginez, ontzera zoan Frantzia behereko gizon bat, noiz
eta ere sarean atzeman baitute. Auzi anitz irabazirik, azkena galdu
omen du, justiziako gizonak haren jokoari ohartu direnean. Eztakit
zonbaten presondegiaz kondenatu dute.

Aberasturik

Briand ministro buruzagi azken hunen aitzinekoa, Clémenceau,
70 bat urtez goiti dituena, oilorik hazi gabe, aberastu da, bizpahiru
hilabetez Ameriketan gaindi eginik itzuli bat.

Hartaz hartuak ziren buru bero batzuek deitua zen. Hamalau
aldiz mintzatze sari ehun eta hiruetan hogoi mila libera  eman dioz-
kate. Haren erranek hoinbertze balio zutenez ote? Hori bertzerik da.

Lan gutiagoz

Oilo haztea eta Ameriketarat joaitea baino lan gutiagoz, jin zako
etxera fortuna Perrin  deitu jaun bati.

Loteria batean lau billet hartu ditu; 50 liberetan lauak. Sinestea
lana da, eta bizkitartean egia omen. Lau billetetarik batek irabazi dio
25 mila liberako beribil eder bat berri-berria; bigarrenak 5 mila libe-
ra; hirugarrenak 30 mila; laugarrenak ehun mila. Lau billetak ira-
bazdun jalgi eta 160 mila libera eskuratu. Berrogoia!

Etsiturik

Huna berriz bat lanean ari gabe aberasteaz etsiturik, uko egin
duena. Uko zeri? Zerari; barrika bat bere aitzinean pirrikitatuz lurra-
ren itzulia egin gogo zuelakoa: Goulet le Portefaix izenez eta izengoi-
tiz ezagutua dena. 

Lanari ihes bizitzeko, lan txarra zuen hartua. Oinez, beti oinez,
batek bere buruaren jasaitea ere ja zerbait bada. Barrika bat aitzi-
nean erabiltzeko lana bertzalde, patarretan beheiti, paso; bainan
goiti?

Lotsaturik gelditu omen da, eztakigu xuxen non, bere barrika,
higatuxea, harrasi baten aldean xutik utzirik.

Nekeaz bertze sabeleko minik ere ahal zuen; ezik nonbeit zerbeit
behar ez ezen eginik edo harturik, poliza ondotik omen du.
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1911 

Sei senar 
(E 1240, 1911-1-13, Han-Hemenka)

Eta berrogoita hamar haur.
Nola, nola hori? Berrogoita hamar haur eta sei senar ukan ditue-

lako emazte bat badela Transvaal deitu herrialdean; oraino bizi bera;
78 urte adin, eta osasuna azkar.

Van Wyek du sei senarretarik azkenaren izena, eta beraz oraiko
berea.

Hemezortzi urtetan ezkondu zen behin eta hogoietan alargundu,
haur batekin.

Hamar hilabeteren buruan berrezkondu lau haurren aita alargun
batekin; hau hil zitzaion urte bat eta erdiren buruan; gelditu zen
hunen lau eta bere bat, bortz haurrekin.

Ezkondu berriz bortz hilabeteren buruan, zazpi haur zituen gizon
batekin; hunenganik ukan zituen hameka urtez bertze zazpi haur.

Zazpi eta zazpi, hamalau; eta aitzinagoko bortz, hara hemeretzi.
Laster ezkondu zen berriz zortzi haur zituen gizon batekin. Hau

hilik, hara gure emaztea, hemeretzi eta zortzi, hogoita zazpi hau-
rren…ama; eta berak berriz lau ukanik, hogoita hamekarena.

Hau hil eta bortz urte alarguntsa egonik hartu zuen bortzgarren
senarra eta huntarik ukan zituen berak berriz hamar. Hara berrogoi-
ta bat.

Hura ere hil eta ezkondu azkenik, bi urteren buruan, seigarren
senar, bortz haurren jabe zen alargun batekin.

Berrogoita bat eta bortz, hara berrogoita sei. Berak ukan ditu orai-
no seigarren senar hortarik, lau haur. Hara berrogoita hamar.

Hetarik 26 bereak, eta senarrek aitzinagoko emaztetarik ukanak
24.

Azken senarra egun hautan hilik, alarguntsa da oraino 78 urtetan.
Jendea mintzo, naski ez dela engoitik gehiago ezkonduko.

—Hori bizi denak ikusiko.
Ama erraiten dioten 50 haurren, haur handituen gainera, omen

ditu 270 haurren haur; hetarik nork daki zonbat alabitxi-semebi-
txi?

Bizkarra! Ez zen hura bederen haur egiteari eta hazteari lotsa!
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Emazte ileak
(E 1241, 1911-1-20,  Zer eta Zer)
Ondoko lauak darraizkio. 

Egun zortzi, ortzirale arratsaldean, adixkide baten ikusten izanik
Miarritzen, etxerateko treinetik jaustearekin, heldu zaut eskuaren
tinkatzera jaun ezagun bat, trein beraz doala hau ere, Baionan  duen
buregorat.

Ele eta ele; ardura lurrez, laborantzaz dugu solasa, eta bereziki
behi betroinez, nahiz ez duzuen hortarik zuek deus behar.

Oraiko aldian, behirik ez balitz baino gehiago ez dugu aipatu,
batek ez bertzeak. Bazuen bertzerik erraiteko ene gizonak!

Behar duzue jakin asurantzetan duela bere bizipidea jaun  horrek.
Hogoita bortzek Eskual Herrian, eta guziz Lapurdin, ezagutzen

dukezue. Asurantzaz hasi solasa, laborari gutik utzi duzue, mintzatu
gabe hunekin, segur, behi esnedunez.

Aberekina izanagatik, ortziralean berrehun bat ixtape bide egina-
razi  dauzkit, zertaz uste zinukete mintzo?…Emazte ilez.

Irriz etzauken. Galdatzen diot: zer den berri. 
—Zer berri den? Bazinaki nondik heldu nizen! 
—Iduri zaut Miarritzen ikusi zitudala igaiten. 
—Ba, bainan zertako nuen deitu andere zahar batek, etzinezake

pentsa. 
—Zer zaio, egun hotz hautan su handiegi eginik, ximinean su

lotu? 
—Ez jauna, ez. Buruko ilea du erre.
Perruka bat ederra bazuen, beltz eta nasai, bere burua gaztetu

nahiz, arta handirekin jaunzten zuena goiz guziez, alegia bere ile.
Barda, oherakoan, erauntzi eta mahainaren gainean altxatzen

zuelarik, su eman dio perrukari, argiari ustegabean hurbildurik.
Puska handi bat erre; hondarra berriz jaunzteko ez on. 
—Zer zaitu gero, zu deitu, berri baten saria nahiz asurantzatik? 
—Ba,  eta ez bi sos oraino. Hiru ehun libera ditu galdatzen. Eta

nik ez jakin, perruka baten balioa zonbat den! Badakizu zuk? 
—Ez, jauna, ez, alta banukelarik baten enplegua. 
—Ba nik ere. Saltzeko badirela, badaki nornahik, bainan gogora-

tzea da, holakorik asura zitakela ere.
Badu hogoita hamar urte, lan huntan ari naizela; egundaino ez dut

ikusi holakorik, ez eta entzun. 
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—Emaiten ez badaizkotzu galdatuak, delako atsoari, hoztuko da
buru-has, horma egun hautan. Urrikal zakizkio. 

—Ez; hotz bedi nahi badu. Behar dut bederen ikusi zer dioten
gure konpainiako buruzagiek. Ageriko da.

Hortan utzi dugu elgar. Hautsi-mautsi edo zerbeit egiten ez badu-
te hor,  onez onean,…auzibide.

Abokatek ukanen dute non josta.

Zenbana perrukak

Ez omen dira bertze gauza bat baino merkeago alegiazko ileak;
erran nahi gizon edo emazte batek alegia bere dituenak, izanik ere ile
alegiazkoak.

Ile iduri harizko edo zurda mehezko perrekeria batzu badire erdi
merke; bainan egiazko ileak, emazte ile  luzeak, bereziki, kario dira
itsuski omen. 

Berritan arte, serora zoazinek moztu-ta saltzen zituzten; orai, nahi
eta ez, gutixago da; eta ez mozten ere askok, zer gerta ere, oraiko lege
nahasiekin.

Betronian omen ziren bertze orduz neskato ile feriak. Mozten
zuten ilea saltzeko behin hamabortz, hamasei urtetan; gero, azken
aldi, hemezortzi, hemeretzitan, ohiko gizonen ile luze heintsua beira-
tuz berentzat.

Orai ez omen dute nehork mozterat utzi nahi, dirutan ere.
Etxearentzat mozkin hura gutiago. Ehun, berrehun liberako bat urte-
an ez izanik ere, zerbeit zen.

Ile saltzaleak gutituz eta erostunak emendatuz doazino, lanak iza-
nen dira. Anartean, Jainkoak daki zertazko ilez apaindurik derabil-
tzaten buruak oraiko emazte guziz hiritar, hamarretarik bederatziek.

Deputatuen paga 

Saône-et-Loire departamenduko deputatu bat deitzen da Maître.
Azken bozetan izendatua da lehen aldikotz radical-socialiste beza-
la.

Nahiz gorria eta, bertze xede gehientsuez, gorriekilakoa, ez luke
nahi deputatuek 15 mila libera urtean ukan dezaten. Sobera zaio.

Sartzeko boz galdez abiatu zenean, hitzeman zuen paga horren 15
miletarik 9 miletara jautsaraztea. Gorri lagunek eta gobernamenduak
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utzi zuten bozez nausitzera; lagundu ere ba nausitzen, elgarren arte-
an ziotelarik, behin sartuz geroz, hitza janen ahal zuela, bertze askok
bezala. Zer da gertatu?

Bere hitzaren jabe agertu nahiz Maître deputatua, egun hautan
galdatu nahi ukan du baitezpada deputatuen bilkuran, legea ezar
dezaten paga hemendik harat izanen dela deputatu bakotxarentzat,
urtean 9 mila, eta ez 15.

Ixil dadin, ahoa hetsarazi nahi izan diote behin; bainan bere hura
baizik ez baitzuen aditzen, eskumikoz jo dute; erran nahi baita beren
batasunetik fuera kanpo ezarri dutela radicaux eta radicaux-socia-
listes direlakoek. 

Deputatu guzien bilkura osoez kanpo, ardura elgarretaratzen dire
bandaka, elgarren kidekoak elgarrekin, gero zer egin bilkura osoetan,
hitzartzeko aitzinetik elgar.

Maître horri jakinarazi diote gorri lagunek, ez duela zeren hurbil
heien bilkura berezietarat, ez badu nahi atea hets dezoten sudurrera.
Zertako ez den ixilik egon?

Aipatu gabe utz ditzala, xuhurra badu, hamabortz mila liberak;
badutela heien beharra. Bere kidekoetan lagun guti du deputatu
horrek. Hamabortz milaren orde, hogoi galdatu balitu, esku-zartaka
zituzken oro alde.

Emendatze orde gutitzeaz mintzo da ba? Fuera, kuku Maître.
Bertze aldian ez dute, zonbat ere baita gorria, deputatu sartzerat utzi-
ko, ahal badute.

Zer gizon jende beharrari atxikiak!

Boketa xuritzea 

Zenatorren presidentak, paga ederraz bertzalde, urririk ditu argia,
sua, xuritzea, eta bertze asko. Gutartekoak, familia eder bat haziz,
arrantier bizi oso baten eremaiteko aski lukena derama berak, bertze
lagunak bertze, zenatorren presidentak: oro urririk. Zonbat uste
duzue urteko boketaren xuritzeko, beretzat eta bere familiarentzat?
Sei mila libera.

Behar da salboin, latsa-harri eta lan, urte batez gizon batek, iza-
nik ere “President de la République Française” xahutzeko urtean sei
mila libera! Gutiagoz deramagu, zuek eta nik, urteko boketa.
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Ehun eta bortz

Nehor guti heltzen da ehun  urtetara; hartaratzen diren bakarrak
ere beti edo maiz baderamatza ehungarren neguak; harek ahanzten
baditu, bederen ondokoak.

Huna, Frantzia behereko kazetek diotenaz, Nordeko departamen-
duan erretor gaizo bat ehun eta seigarren urtean sartzera doana, orai-
no azkar eta buruz on; zangoak ahulxko.

Hogoi urtetan istudiant zelarik medikuek kondenatu zuten, bula-
rrak galduak zituela. Mediku, apez buruzagi, eskolier lagun, oro
aspaldi ehortziak dituela dio irriz, eta bera bizi. Zer erran ditaken
haatik!

Berri handi bat
(E 1249, 1911-3-17, Zer eta Zer)

—Eztakizue berri handi bat? 
—Zer da?
—Zera: Paristar xakur bat anemiatua zela.
—Zer derasa hitz orek? Errabia edo zerbeit holako dea ote ane-

mia?
—Ez, ez; horrek erran  nahi du ahulezia. Delako xakurrak odola

zuen omen ahuldua, ur bilakatzera joaki.
—Eta zer egin diote, sendatzeko? 
—Utz nezazu erraitera, gizona! Hortako hasia dut solasa.
Xakur gaixo, maite, anemiatua delakoa igorri du jabeak Parisetik

alde huntarat, aire sanjak on eginen diolako esperantzan.
Hor omen da, Baionatik lehen auzo, Angelun, jabearen adixkide

bat baitan. Piaia ongi egin omen du; treinak pixka bat akitu; bainan
berehala oneratu da, xedera heldu-ta.

Gizon bat espresa igorri du xakur delakoaren jabeak hunen lagun
Parisetik Angeluraino. Treinezko joan-jina, hemengo despendioak;
gero berriz bila jiteko bertze hainbertze: ongi gostaia izanen da xakur
anemiatuaren sendatzea!

Holako aberatsek merezi lukete bertze leku hartarik su. 
Erokeriarik aski ezin eginez dabiltzalarik, zonbat jende errumes,

goseak hil hurran bizi direnak!
Ez da mirakulu jelosia eta herra den bezenbat balin bada bazte-

rretan.
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Beroa
(E 1266, 1911-7-14, Zer eta Zer)
Bero itogarria, bereziki Norte-Amerikan: Taft presidente gizenak beroari nola
iharduki ahalko dion galdez jendea. 

Egun hautan beroaren berri dakigunak, ez gira gu bakarrik.
Bertzetan ere zerbeit ikusirik daude.

Hala nola Norte-Amerikan, New York-eko hirian egun batzu izan
dire, ba eta gau batzu ere, hatsa ezin hartuzkoak.

Asko etxetako jendeak barnean ez omen baitzauzken, kanpoetan
etzan dire bereziki iturrien inguruetan.

Beroaren beroz, esnea eta horma eskas diten beldur omen dire.
Batetik ala bertzetik saltzeko daukaten etxetarik zonbeit ja gabetuak
dire; bertzetan ere xuhur da, guziz esnea.

Taft, Norte Amerikako presidenta itsuski gizen baita —161 kilo
pizu— beldur dire beroak tapa dezan. Oro egun hautan haren berri
galdez dagozi: nola den, iharduk ahalko ote duen; jaten duenez, lo
egiten. Diote baiez; bakarrik hatsantua dela pixka bat. Ez da esto-
natzeko, termometra 37 garren ozkaraino igan denaz geroz, han
gaindi.

Hemen gutiagorekin ere lanak dire.
Angleterran ere bero biziki omen. Itzalean termometrak 30ez goiti

markatzen. Langileak urratsari buruz ur hegiz hegi dabiltza, aire
freskoz ezin aseak.

Rusian  eta Suisan ere aspaldi du holako berorik ez omen dutela
ikusi. Elurra kasik sekulan urtzen ez den mendi kaskorik gorenetan
urtua da ja, edo burrustan urtzen ari.

Parisen ere bakan da ikusi holakorik. Iraunen ote duen hunek, eta
zer ondorio utziko, geroak behar du erakutsi.

Anartean baratze belarrak, urririk baitziren iragan egun hoitan,
goiti doazi buhaka.

Zango motz 
(E 1273, 1911-9-1, Zer eta Zer)
Gai beraz ondoko eta elkarren segidako hirurak ere: medikuntzaren aurrerape-
nak.

Duela bospasei aste aipatu ginuen hemen, Salespisse, Ortheseko
aldean den herri batetarik Baionarat ekarri zutela gizon hiruetan
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hogoi bat urtetsuko laborari bat, belar epaiteko tresna berri direla-
koetarik batek zango bat errotik moztua, bertzea ere ba erditaraino. 

Hil hurrana ekarri zuten, gauak gau Orthesen otomobil bat har-
turik, hartan, Delay jaun medikuaren eritegira.

Gizagaixoa etxerat itzulia da sendo zango erdi moztu hura berekin
oso eta ibiltzeko on; bertzea, tresnak ebakirik pentzean gelditu zi-
tzaiolako zangoaren saki izigarria belauna baino beheraxagodanik
motz eta hetsirik medikuak ezarri dio belaunaz zurezko zango bati
bermatzeko heinean.

Gizon zango bat galdu eta biak galtzer dituen horrekin solas egin
dugu behin baino gehiago egun hautan. Aditzekoa zen, gaixo gizona!

Oro kuraia eta Jainko onaren nahiari dagola, jendea hurbiltzen
ikusi orduko bi ukondoen gainera ohean jar, eta ikusleari eskua tinka,
irriño batekin.

Den gutieneko kireskeria, ez ilundurarik gabe erraiten dautzula: 
—Zer nahuzu, jauna? Orai arte familiaren hazteko arizan niz

lanean; hemendik harat, familiak haziko nu. Lehenago gertatu bali-
tzaut estropu hau, urrikalgarri zitazken ene emaztea eta haurrak.
Bainan oraikotz, ja ttipienak ere jinak ditugu, Jainkoari esker.
Badakit ez dutela beren aita abandonatuko. Eske herrestan ibili gabe,
begiak hets uste dut. Bada munduan ni baino dohakabeagorik. 

Eta irri, ezti-eztia.
Begitarteak eta oro eskuetarik joanak izanik, hogoi bat egunez

ontua zen, beren heinean arras pulliki: larrua garbi, begia arin, bi
matela gainetan gorridura leinuru bat.

Galdatu diogunean, bi zangoak hein hartan zituelarik, bat moztua
bertzea dilindan…nola ez den odolustu, auzoetarik laguntzak bildu
artean ihardetsi dauku: 

—Du sang, monsieur, mais je n’avais dutout; j’était vidé.
Galtza puskarekin zango moztua tresnak bizpahiru urrats urruna-

go eremana ikusirik, herrestan joan zen galtzaki oihal pozi haren
zango moztutik berextera, eta hartaz inguraturik hezur muturra,
ahur bat belar luze, ondo errotik jalgi eta hetaz esteka berak, ahal
bezala geldiarazi zuen odol hondarra, mediku bat jin artio.

Hunek hobekixago zauria troxaturik, lagundu zuen, hil-bizi,
Baionaraino.

Trenpuan ahal baitzen gizona holako bide luzeari lotzeko. Egin ez
balu hiltzera zoana, eginik bizi da.
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Haurra bizi

Mediku operazione-egile hoien etxe cliniques direlakoetan ikusten
ez denik ez da. Baten ikusle han dabilanak ikus dezake bertzerik edo
entzun. Aitzinagoko astean emazte gazte bat zen, lehen haurra ezin
ukanez, lau egun eta gau hartan emagin baten eta bi medikuen
eskuetan.

Clinique-erat eremanik, hil hurrana bertzerik etzitakelakotz egin,
lokarrarazi eta sahetserat sabela idekirik, jalgi diote haurra, bizi.

Bakan egiten den operazione bat da, ezinbertze beltzean baizik ez.
Guti dire bizitzen, zenbeit bakar ba bertzenaz akabo zirenetarik.

Hunek bi egunez onerateko itxura izanik, gibelerat egin du betan
eta sukarra loturik, hil.

Haurra amañotan omen da pixkor.
Bakan egiten delako operazione hori bertzenaz aspaldikoa da.

Bertze orduz, erromanoen denborako gizon handienetarik bat, Zesar
zena, hola sortua zelakotz amaren sabela idekirik dute deitzen hori
“opération césarienne”.

Bihotz-hunkigarriago izan da emazte gazte dohakabearen hiltzea
senarra gobernamenduko kargudun, Afrikan, zuelakotz ere.

Ustegabeko berri hitsa ukanik dago haur ama gabearen aita.

Bariza ken

Hein batetarik goiti, ditaken min hitsenetarik bat bariza, guziz
laneko jendearentzat; are hitsago lanean xutik ari behar duenaren-
tzat. Bariza hil ezti maltso batzu badire, zangoetan gora, elastikazko
galtzerdi on baten atxik ahalezko hantura bat baizik emaiten ez dute-
nak.

Urteak diharduka batek hein batean dagozin barizeri; bainan
gaixtatuz geroz zaina leherturik idekiz geroz, oro zauri eta ekartze,
beha ere kasik ez dakiokete; are gutiago jasan. Ez bide puska bat
oinez, ez lanean indar bat ezin egin.

Eske dabiltzan batzu ikusi dituzketzue, zango eta aztalak itsuski
hantuak, ilurri bilakatuak larrua non-nahi zilo odol ustela dariotela.

Eskale askorentzat bizipide dire barizak; aski gogotik segurki
agertzen daitzute eta erakusten, galtzak altxatuz, beren bariza okaz-
tagarriak zabal-zabala.
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Badire hek gabe bizi nahi ez luketenak, sos gehiago biltzen baitu-
te bihotz eriak urrikalduz.

Bainan lanean ari nahi; adinez oraino gazte bereaz egiteko ari
behar eta ibili eta ezin ibil, ezin ar deus. Jende gaztea, lana utzirik,
etzanik egon behar zortzi, hamar bat egunetaraino, noiznahi zauriak
hets arte.

Handik laster egundainokoetan berriz haste.
Halako bat ikusirik gaude hurbiletik eta maiz iragan egun hautan.

Haren kariala ditugu ere goragoko bertzeak ikusi.
Hogoita bortz urteko gizon gaztea, botiga batean gauza saltzen

salbide bila, puska biribilkatzen, barreiatzen, harat-hunat heltzen,
goizetik arrats beti xutik, anitz urrats egin behar, eta ez on; zango bat
itsuski hantzen arratsetako; azkenean ideki zartatu larrua.

Zer duen berak ez jakin: negal bizi ala zerbeit holako? Doi-doia
oroit bariza baten abiadura zerbeit iduriturik bazuelakotz erreforma-
tua izan zela, soldadogoatik libro.

Bainan ez uste hura zuela orai gaixtatua; negalaren gain emaiten
batere hala ez zena.

Norbeitek argiturik mediku cliniques hoitako bati ere mina era-
kutsi. Hunek, bariza egiazkoa zuela eta gaixtoenetarik.

—Bainan zer egin, jauna? 
—Zer egin? Gauza errexa da. Gain behera zainaren bide guzia

ideki, urratu, eta zaina kendu oso-osoa kanporat, lastondo luze bat
bezala, emekiño, pollikiño berexiz haragitik. Gero larrua jos ponduak
ahal bezen xuxen eta elgarri hurbil.

Oren bat eta laurden edo erdiren lana mediku abil batentzat.
Zainaren jabearentzat, lokartzeko zer hastio hura; senditu ere

gabe zain herdoildu deusetako ez den hura kendua. Gero atx egiteko
minik ez.

Hamar bat egun ohe: bertze hainbertze ase eta pasea zangoaren
azkartzeko eta zalutzeko poxi bat. Hara sendo, bertzenazko itatxurik
ez duen eria. 

Sei urte du egiten dutela operazione hori. Jende gaztearentzat
balio duela iduriturik dugu hemen aipatzen.

Beharbada norbeiti zerbitzu egin dezoke guk gure begiz ikusi
dugunaren jakiteak. 

Ez da hau aireko solas bat; garbitasun gehiago nahi lukenaren
argitzera gaude beharrez.
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Hertze lehertuak

Ikusten ez denik ez dela mediku abil hoien eritegietan…Zer zau-
tzue hau? Gizon gazte laborari bat ogi joiteko mekanikaren bila joan
auzora; patar bati behera idiek orgak ezin atxikiz oldarrean joan tau-
lazko zerrailu baten kontra, gizonari orga timoiaren muturra triparen
erdira hertzeak urratzerainokoan. Mediku abilak etsitua zaukaten
gizonari sabela ideki, hertzeak xuxendu, josi, gaitzeko garbitasunare-
kin artatu balikunbalde; ba eta gizona sendo hamabortz bat egunik
barne.

Apez itsua

Solasak solas dakar; hau ez dugu mediku bat baitan ikusia, bai-
nan Baionako katredalean; paristar apez gazte bat hogoita zortzi urte
dituena duela bi urte apeztua…sortzetik itsu. 

Hartze ona biziki; entzunak oro ikasten eta oroit atxikitzen.
Baxeliergoak eta oro pasatuak ohorezki. Ez dakit zonbat apezpikuk
ez nahiz apezgeitzat onartu, azkenekotz Orleangoak erdietsi diozka
Erromatik behar ziren dispentsak; ez aise! Bainan ikusiz haren har-
tze ona eta kar bizia onetsi dute.

Mezaren emaiten ikusi dugu, kasik ez baitzinezake erran itsua dela.
Predikatzen duenean omen du aditzale; merezi ere, ja, nahiz orai-

no gazte, predikari hauta baita.
Haren lagun zen apez adixkideak errana dugu: Elizaren hastape-

netik hunat ez direla izan bi apez baizik sortzetik itsu apeztasunera-
tu ahal izan direnak: hau holetan, eta iragan mendean, bertze bat,
hura suisa; ez bide baitzen hau baino gehiago hura ere ttonttoa, ez eta
merezimendu gabea.

Xakurrak bezti
(E 1274, 1911-9-8, Zer eta Zer)
Ondokoa darraio.

Jendea bitxitzen  ari da osoki; zozotzen, burutik joaiten. Oihanean
artzainek udari buruz mozten diote ardieri ilea; neguan beroki egoi-
teko, badute haren beharra; udan poxolu baizik ez lukete.

Etxetan zaldiak, salbu zuek eta astoetarainokoak bero egunetan
ilez arin dauzkate jabeek.
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Ba eta xakurrak ere, zentzurik dutenek. Zentzu gabeak ere baiti-
re ordean. Ez dugu omen erranen. Baionako karriketan, erretzeko
beroak ari direlarik, itzalean ere kasik hatsa ezin harturaino, memen-
to batzuez, ikusteko dire andere batzu xakur bedera eskuz deramate-
la beztitua.

Bizkarretik kapusail eder apaindu bat, krabata urdin-gorri pollit
bat lepotik; zangoak ere halako bere gisako galtza edo zaia batzuez
inguratuak.

Alabainan ez baitute deusen beharragorik; beren ileak eta kuku-
soek ez baitituzte dohakabeak aski poxolatzen bero hautan!

Ez ahalge ere, hoinbertze jendek bizitzekoa eskas dutelarik, zakur
apaintzen artzeko, gehiagoko beharrik gabe;  kalte baizik eta, erran
dena, poxolu baizik ez dutelarik apaindura, egun hautan!

Kabala eri bat urrikari duenak eman dezola estalgi eta sokorri on
duken hura, deus ez litake erraitekorik. Bainan dirua hola xahutzea
—diot bakotxak bere dirutik ere—, jende beharrari ebastea zauku.
Bakotxak bere idea.

Buruko motoa makur duen emazte batek berritan erraiten zaun-
gun: holakoek gomerzioa joanarazten dutela; xakurren apaindurak
erosiz, ontzen dutela saltzalea.

Zer derasazu, mamzelle? Apaindura hek beraz eros eta larruaren
estaltzekorik ez duteneri, beharreri, pobreri emaitea ez ote litake
hobe?

Xakurrak eta jendeak, oro hobeki litazke orduan. 
Zoazte ordean egia horren eta holako bertze askoren sarrarazterat

buru zonbeitetan!

Emazteak buluz

Buluz gorri behar ote ditugu ikusi laster emazteak gutartean?
Hartara goazi.

Xakurren apaintzeko erosi oihala bi tantoz hobeki enplegatua
lukete zonbeitek beren bularren eta aitzin-gibelen apur bat kukutzen.

Itsuskiago eta, den bezala erraiteko, gutiago bezti eta ederrago
zeie oraiko neskato gazteri; ba eta puskaz adinean joanak diren
emazte ezkondu zonbeiti ere. Zentzua non duten! Non jendetasuna,
giristinotasuna; beren buruen eta bertzen errespetua!

Den gutieneko dudarik ez da: begiaren kolpatzeko eginak dire
oraiko andere gutiz gehienen soinekoak. 
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Ihauterian maska ederragorik bada. 
Xutik geldi-geldia daudenean, irria ezin atxikiz lanak dituzkezu.

Jarririk, iduri dute leher egitera doazila; hain dire tinki, hertsiki este-
katuak zaku itsusi batean.

Bainan urrats egitean, den gutiena zalu dabiltzalarik, urrats
guziez erortzeko irriskutan, orduan dire ikustekoak, edo hobeki errai-
teko ez ikustekoak; ezin behatuak. 

Nork erranen daut, ez dela egia? Hain egia non, ahalgearen itzal
den gutiena dutenek aitortzen baitute, zoin den itsusi, eta itsusiz ber-
tze oraino…

—Zer nahuzu? —zaundan erraiten batek aurten behin—; moda
dugu; moda ez balitz nahiago nuke nik segurik. Modari behar gitzaz-
ko jarraiki. 

—Zertako, behar? 
—Nik dakita, moda delakotz. Bere aldia eginen ahal du hunek ere,

bertzek bezala. Emazteak galtzekin ibiltzekoa heldu balitzauku,
orduan ere balitake errangura. 

—Ori, eztakit, ez ote litaken oraiko moda bezen eder eta onest.
Kanpañatik jalgi gabe daudenek ez dute amesten ahal, zertaratua

den hiritar emazten apaindura.
Jarraiki nahi, ez nahi, dudan direnek lanak dituzte soinaren eska-

sa ezin gordez, ezin korreituz gain-behera hartzen dituen kasaka luze
batekin. Hau da mendea!
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I.7. MUNDU GERRA (1914-1915). 
Berri eta Lehen mintzaldi 

Lehen mundu gerrak Eskualduna erabat aldatzen du: langile
eta berriketariez, baliabidez eta orrialdez murriztua da; Monge
kudeatzailea eta idazle batzuk (J. Etxepare, J. Saint-Pierre,
Zerbitzari) gudutokietara doaz, eta kazetagile buruzagia lanez itoa
da, bestelako lanik ere egin  behar baitu Frantziaren alde kenka
larri hartan. 

Gerlako gai eta berrien aldi da beraz, eta bizkitartean Euskal
Herrikorik deus guti kazetan. Lehen mintzaldi eta soldado kolpatu
eta hilen berri, noiz edo behin soldadoei Euskal Herriko berri…hola-
koak agertarazten ditu kazetagile buruzagiak. 

Ez zatekeen Hiriart-Urruti idazle bakarra Baionako idazkolan
gelditu zena. Adéma eta D’Abbadie ere hurbil ziratekeen, eta beste
batzuk agian. Ez da askotan batere erraz  kazetagile buruzagiaren
eta beste  idazleen eskua elkarretarik bereiztea, bereziki berriak ema-
terakoan, idazkeran batasun handia erakusten baitu kazetak.

Berriak egunka saila 1914ko abenduan hasi zen (E 1441) eta
finko bilakatu 1915tik aitzina bederen.  Communiqués gisako
berriak kokatzen ditu hor, berri “ofizialak”, batez ere Europako ger-
latoki nagusietan zer gertatzen den egunez egun kontatzen dutenak.
Larriki, labur eta trinko, telefrafikoki emanak, Frantziako kazetek
edo komunikatu ofizialek ohi bezala. Hiruzpalau berri multzoan. 

Hiriart-Urruti bizi zeno, hura zatekeen, ustez, berrion euskaraz
emaile, idazle edo moldatzaile. Haren joskerako perpausak, haren
esapide-adierazpideak eta irudizko lokuzioak, haren hitz bereziak 
—hots,  gerlako hitz teknikoak—, haren umorea ageri da. Hura hilda
gero haren ordain idatzi zuenaren —Adéma edo Otsobi— idazkera
arras bestelakoa da. 

Berriak egunka sailari noizbehinka Azken Berri darraio.

1914

Gerla haste-Biba Frantzia! Herrialde auzoak gure alde
(E 1425, 1914-8-7)
Tamaina handiko izenburu nagusiarekin, hiru zerrendatan, nahiz solasak orrial-
de osoa hartzen duen. Gerra dela-eta, Eskualduna itzaltzekotan izan dela oharta-
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razten zaio irakurleari, baina jarraitzeko gogoa adierazten, zeren gerlan baitira
irakurleak inoiz baino berri gose eta egarrienik.

Irakurtzaleri

Gerla hau delakotz eta hunek dirauno itzaltzekotan izanik
Eskualduna, agertzen da oraino egun; eta gure xedea da, nehondik
neholere ahal badugu, ez uzteko hunen irakurtzaleak, noiz eta ere
baitira izanen berri gose eta egarrienik, hain xuxen orduan, deus
jakin gabe, bazterretikako berriak baizik. Hek ere noiz eta nola?
Jainkoak daki. 

Guk ere bertzetarik jakinez beharko ditugu ba eman; eta noiz edo
noiz —agian bakan eta egun laburrez!— berri gutirekin bagine, edo
xuxenik, segurik batere, laburtuko dugu kazeta, nolanahi, zertaznahi
beterik emanen dugun baino lehen.

Halere, lanak behar dauzkula eman zonbeit aldi ezin helduz, bel-
dur gira; eta azken beltzean behar baginu ere, gure ahal guzia bertze
lan zerbeit ezin utziagori eratxikitzeko, itzalaldi bat egin luzexago,
laburxago, eginen dugu eta hartuko duzue otoi hoberenera.

Bakarrik hitzeman dezakeguna da, lanari ez uko egitea boronda-
te on eskasez.

Uko, sekulan, biziak eta ahalak  diraukuteno.
Xoilki, errana den bezala, gerlan gerlako gisa.
Heldu diren egunetan hau baino lan presatuago bat jabe balakigu

—gutien ustean gerta dakigukena— gure denbora guziaz, ez ginitaz-
ke tema, ez ditakenaren egiterat.

Etsi bat har ginezake zuek eta guk, irakurtzaleak, orduan bako-
txa bere eginbideari darraikola, berriak Eskual Herrian eskuaraz
jakin ala ez jakin.

Etsi baten hartzea eta etsitzea gutaz, biga dire. Zertako etsi? Ez
dugu zeren; urrun da.

Hain du Frantziak, Frantzia guziak, Eskual Herria barne, oldar
ederra, gaitza hartua hor, etsaiari ihardukitzeko.

Ukan dezagun konfiantza gure armadetako aitzindarietan; egin
dezotegun kreit, behar den guzia eginen dutela.

Kreit gobernamenduari ere: berriak goizago edo berantago beren
tenorean jakinen ditugula.
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Anartean, aste huntakoak eman errexak ditugu, zeren eta guti
baita, biziki guti, berri segurik.

Amen omenkako berriak ez ditugu nahi eman, edo ahalik gutiena;
eta oraino erranez, ez direla segurak.

Sarri, sarri berri handiak; agian onak; gero ta hobeak, Jainkoak
laguntzen gituelarik.

Berriak

Agertzen ahal gireno, nahi ginintuzke berriak eman —berririk
den egunetan— heldu diren egunetan, egunka.

Egun berean hemenxe haste.

ITALIA

Asteart goizean gira. Goiz huntako kazetek diotenaz, hala nola
Bordaletik orai berean heltzen zaukun batek Liberté du Sud-Ouest
deituak, Italiak Alemaniarekin bat egin zezan beldurtzeko baitzen,
jakinarazi du Italiako gobernamenduak Frantziakoari, ez dugula
zeren Italia jazar dakigun beldurrik ukan; gure alde ez bada, ez dela
kontra ere izanen.

Egia bada eta Italia hitzeko balin badago, bazauku aski alde hor-
tarik.

ANGLETERRA

Hau ere asteart goizeko berria, Bordaletik heldu: Angleterratik
hunat multzoka sartzen ari diren frantses gazteak gara guzietan, itsa-
soari lotzerakoan leihorretan, oihuka, bibaka segitzen dituzte angle-
sek.

Oihuak oihu, bibak biba, segurtamen osoa omen dugu, gerla hun-
tan, angles gobernamendua, angles armada, leihorrez ala itsasoz,
bereziki itsasoz, gurekin izanen dela.

Indar gaitza baitu angles marinak, untzi andana bat, gerlako un-
tziz munduan den lerrorik ederrena, orai arte alemanak ezin bardin-
du duena, nahiz hurbiletik darraikion.

Ba bainan leihorrez leihor Frantzia garaitu nahiz bere indar osoa
egitekotz, utzi beharko baitu Alemaniak bere marina erdi goserik;
edo hau azkar atxikiz, lurreko armadak hanbatenaz ahuldu; bati
emana bertzeari ken, nahi eta ez.
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Alta troparen hazteko, ala etxean geldituen, itsasotik igurikitzen
zituzten laguntza handiak eskasten bazaizkote alemaneri, edo bede-
ren xuhurtzen, debrua ikusi behar dute, ezin biziz, gerlak apur bat
irauten badu.

Agian, agian eztauku huts eginen anglesaren laguntzak.
Guregatik ez bada, beregatik —gu garaitu-ta, hari jazar litakela-

kotz alemana—, hitzeko egoiten bazauku anglesa, eztugula zeren
lotsa, diote orok. Altxa bihotzak!

RUSIA

Goragoko bi berri onak, Italiaren geldi egoitea eta Angleterraren
gure alde lotzea gerlari, Alemaniaren kontra, ez dire baitezpada
egungo, ez atzoko berri: ja igurikiak orai  baino lehen, dire orai hole-
tan finkatuz joaki gero-ta gehiago: gurekin dela osoki Angleterra; eta
aldiz Italia ez dela, beldurtzeko ginuen bezala, Alemaniarekin.

Eta Rusia? Erran gabe doa: Rusia gurekin. Europako populu han-
diena, hedatuena, soldadorik gehien altxa dezaken populu gaitza gu
hemendik bermatzearekin, hura handik bertze aldetik etsaiari oldar-
tzera prest, ez bada ere, diotenaz, jadanik oldartua.

Rusiaren laguntzaz hain duda guti dugu non harengatik baitugu
hastekotan dugulako gerla hau.

HITZ EZIN JANA

Bi gizonek bezala, bi nazionek ere, hitzemanez gero elgarri, bieta-
rik bati jazartzen zaionean hirugarren bat, hunen kontra jarriko dire-
la biak eskuz esku, behar dute hitza elgarri atxiki; ezta hor haratik ez
hunatik.

Lagunari hitza janez, uko egin lezakenari zorigaitz! Sekulako
begietan hartzeko aiher da, hitzaren gainean kondatu duen populua.
Bere hitza atxiki du Frantziak; ontsa egin baitu. Biba Frantzia!

BELGIKAN

Herrialde hunekin ez gira gerlaz oraino bat Alemaniaren kontra,
bainan hartara goazilako itxurak dire. Huna zertako.

Ja Luxenburg delako herrialde berex batean barna heldu zauzku
alemanak, zangorik han sartzeko dretxo den gutiena gabe; gerla bate-
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an barne ez diren tokietan sartzea ez baita haizu, nazione guzien arte-
ko legen arabera; bertzalde Luxenburg hortan sartzeaz elgar hitzar-
tua baitute bereziki horren inguruko erresuma guziek; berak
Alemaniak eta Frantziak.

Hitza jan daukute hor beraz alemanek; ez dute oraikoa.
Belgikari buruz lan tzar beraren egitekotan ditugula da berria, zer

eginen badute eta ez badute.
Ja Belgikako gobernamenduak errana du goraki, nahi dela bere

eremuen nausi; ez duela utziko arrotzik han sartzera.
Axolarik gabe, aitzina sartzen bada beraz Belgikan alemana, han

gaindi errexkiago jazartzeko guri, segura da ehun mila etsai gehiago
berehala oldar dakion; behin ehun gerokoak gero: Belgikako armada
guzia.

PARISE

Hiri nausiko berri xeherik eta segurik deus guti dugu, baizik sutan
dela hango jendea; oro soldado nahi, ez uzteko, bertze orduz bezala,
etsaia sartzera; ez eta hurbiltzera. Ez balinba oraikotik!

BERTZETAN

Hiri eta herri, handi ala ttipi, guzietan, kar bera da. Frantzia guzia
xutik, zuzen izpirik gabe, guk deus galdatzen, ez eta deus hobenik
egiten ez diogun etsai aspaldiko tzarrari emaiteko merezi duen mutu-
rrekoa.

Orotan oro bat dire frantsesak, elgarren arteko makur, hoztasun,
aiherkunde guziak utzirik bazterrera.

Agian iraunen du batasun horrek eta joanen da gero-eta ederrago,
tinkiago, azkarrago, agian; arrotz etsaiaren garaitzera doala gure
indar guzia.

Orotan bakeak egin dituzte frantses elgar ezin ikusienek berek.
Gobernamenduak —berant bada berant— ordrea eman du eskola

giristino eta komentu hondar hestera zeramatzatenak (hain xuxen
orai!), begoitela hunkitu gabe.

Nola den erraiteko baizik ez da. Ez ginuken deus beharragorik
egun hautan, eta hor heldu diren egunetan!

Makurrik aski badakarkigu gerlak. Hori bederen ez dugun, ordu
zen! 
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GIZON ALTXATZEAK

Hau da berriz mobilizazione gaitza! Egundaino Frantzian ez da
ikusi holakorik. Hainbertze gizon, holako ordre ederrean, hoin fite,
oro utzirik, denak soldado.

Gerla behar badugu, doala gerla. Biba Frantzia!

BIBA ESKUAL HERRIA

Eskual Herrian bezala joan balin bada gizon-altxatzea bertzetan,
eztugu zeren, behin eta behin, Frantziaz etsi; ez eta ere lotsa.

Xuberon, Baxenabarren, Lapurdin, orotan oldar bera.
Larunbat arrratsalde erditan, atabalak eta elizetako ezkilak en-

tzutearekin, eta jandarmeak banazka tarrapatan bazter guzietarat
hel ahala hel, afixen emanarazterat herri guzietan, laztura batek
hartu ditu oro. Zer da hori? Gerla ote?

Etzen gerla oraino, baina hartarako azken urratsa. Urrats bat
gaitza, Frantziako guziak egin zezalako deia: “Ordre de mobilisation
générale”.

Berrogoita bortz urterainoko gizon guziak altxa; batzu berehala
gauerditik goiti; bertzeak andanaka, lau, bortz, egunez kasik oro.

Gaua zoin beren etxetan solasean eta gogoetan egonik, biharamu-
nekotzat oro deliberatuak ziren eginbidearen betetzeari; uko egin
gabe.

Zenbeitek uste ez bezalako dute hor beren burua erakutsi eskual-
dun gizonek. Ederki!

Zenbat xehetasun hunkigarri ginituzke hemen emaiteko, entzu-
nak edo guhaurek gure begiz ikusiak! Bertze zenbat sekulan jakinen
ez ditugunak eta agian Jainkoak saristaturen dituenak, bakotxari
merezitu laguntza emanez beretzat eta familiarentzat.

Hemen hiru, lau gizon gazte eta adineko, etxeko langile guziak hor
harat doazila, nausi eta mutil, emazte ahul, zahar higatu, haur hotz
batzuen gain utzirik oro; lan etxeko gizon bakarra, ogi edo arto,
biziaren egile bakarra; errumes, eri, ohatu batzuen hazlea gerlarat;
suaren pizlerik ez zeiela gelditzen etxean.

Joaitea lotsagarriago askotan eta kuraia handiago, azkarrago xedea.
Probek lana, lanik gabe edo lan gutiz bizi zirenak bere izaite

goxoa, orok oro utz eta lot, hala behar denaz geroz, zinkurinarik
gabe, gizonki, gerlarako bideari.
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Bakotxak bere mina du minenik, bainan badire aipagarriak, ezpa-
litz ere orori bihotzaren altxarazteko baizik.

A! zer etsenplu hunkigarriak!
Xubero Salgizetik sei aneia Garikoitz; seietarik bat, apeza.
Getariatik d’Elbée jaun soldado aitzindari ohiaren zazpi semeak,

alaba baten senarra eta alaba hura…bederatziak badoazi hor harat,
Frantziaren zerbitzari; zortzi soldado familia batetik eta emazte bat,
soldado eri eta kolpatu artatzale, Croix Rouge delako andere bilku-
ran sarturik.

Holako zonbat, non-nahi! Ez da beti nonbrea bakarrik bihotz-al-
txagarri, zonbat ere baita eder d’Elbée aita, on balitz bera ere gerla-
rat joan litakenak bere haurrak oro bil eta erran diozkatelako hitzak:
“Faites-vous tuer plutôt que de trahir votre devoir, mes enfants”.

Bakar batek berak gerlarakoan bardin hunki dezaguke bihotza,
hemen uzten dituenak ikusiz.

Hazparne Zelhaiko kartierean, sei edo gehiagoko haur zeheria
baten aita laborari etxetiar, etxeko gizonki bakarrak —etxalde han-
diko lan guziak bere gain— ortziralean berak aurdiki ditu gutienetik
hiruetan hogoi bat zaku ogi, mekanikaz; larunbatean oro berak sartu.

Izertaldi bat ederra harturik, emaztea bere haurrekin utz eta lot
gerlako bideari.

Baionatik bat luzaz eri egon berria, doi-doia lanari berriz lotua,
lau haur ttipiren aita, sei libera sakelan zituenak, utzi daizko emaz-
teari erdiak, hiru; bertze hiru liberekin, anda kurri, soldado.

Huna hau, ama bat guhauri mintzatua, Espainiako karrikan auzo
duguna, elaire ez ginuelarik, heldu zauku karrikaren erdira, haurño
bat eskutik, bertze bat xutik joaitekoa, besoetan; begitartea mehe eta
zuhail bezen begiak xuxen, mintzoa sarkor:

—Otoi, jauna, erradazu: garaituko dutea gure gizonek etsaia orai-
koan? ez balezate garait, Frantziarenak egin luke betikotz.

Ahalik hobekiena ihardetsi diot: 
—Brave femme, ayons confiance en Dieu.
—Ba, jauna, bainan zinez egia: ene senarrak bere biziaren sakrifi-

zioa egina duen bezala, nik ere onesten dut bihotzetik; alarguntsa gel-
ditzera nago, Frantziak irabaztekotan.

Emazte baten kuraia hori, bi haurren hazteko lanak ez izitzea,
Frantzia oso gelditzekotan, ez dute orok menturaz konprenituko; ezta
gutiago eder eta, oren huntan, arimen altxagarri.
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Araberan, zeri ez gaude? Holakoek daukute ardietsiko Jainkoaren
urrikalmendua.

BURDINBIDEAK

Oro soldadoz beterik dabiltza treinak, harat-hunat. Igande arrat-
sez geroz, bertze nehor ez dute hartzen nehondik nehorako; ez eta
zenatur, ez deputaturik ere.

Catalogne zenaturrak, Guichenné eta Ibarnegarai deputatuek
ukan dutenean Pariserat galdea, gerla onartu behar ginuen  ala ez,
erraiteko, ez edo ba, beren bozaz, hiruak berehala nahi izan dire joan,
lehen treinez astelehen arratsaldean. Berantegi zela, etzela heien toki-
rik. Bertzalde trains militaires hoitaz Parisera orduko, biharamuna-
goa zitakela, Baionan gelditu behar izan dire.

Asteartean, ber ezinbertzea; nahiz Ganbaren biltzea 24 orenez
luzatua zen, etzirela heldu ahalko aski goiz, hiruek batean prefetaren
medioz telefonatu dute Pariserat, Frantziaren etsaien kontra gober-
namenduak  eginen dituenak onartzen dituztela.

Garati, lehenago joana Pariserat, behartu zaioke.
Zonbat diren treina ezin hartuz gelditu, zonbat  bildu Parisera,

zonbatek boza eman gerlaren alde, ez dakigu oraino.
Ezta dudarik bakar zonbeitez bertze guziek ba eman dutela. 

GERLA DEKLARATUA

Astearte arratseko hamarretan joan da Parisetik, Belgikan gaindi,
Alemaniako enbaxadorea.

Oren bat edo bi lehenago ukana zuen gure ministro nausiarekin
bere azken solasaldia. Elgarri erranik, hotz-hotza, bi aldetarik beren
ahalak egin ondoan, bakearen beiratzeko, paperak (les  passeports)
galdegin ditu eta eman diozkate, doala, ez badauke.

Partitzean, utzi dio enbaxadoreak hemengo ministroari nota bat
izkribuz: hango gobernamenduaren izenean: gerla deklaratzen dau-
kula, bakea nahi ez dugunaz geroz.

NOREN GAIN?

Noren gain gerla hau?
Alemanek diotenaz, gezurra, eta enbaxadoreak bere nausien ize-

nean erran duenaz, gure gain, frantsesen gain!
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Guk omen dugu altxatu makurra; guk berotu Rusia, gure etsai
maltsoaren kontra, hunek deus egiten etzuelarik. Gezurra hori.

Guk dugu omen zangoa eman lehenik Alemaniako lurrean, gerla
hastekoa  zelarik; are gutiago zelarik oraino deklaratua. Gezurra.

Gure “aviateurs”,  aireko gizon-xoriak omen dire alemanen ara-
bera, heienak baino lehenago ibili hegaldaka Belgikaren eta
Alemaniaren gainez gain; Alemaniako zokoen ikertzen, soldadoak
non zituzketen gerlako bilduak; eta Belgikan gaindi, nola zazkioke-
ten jazar  hemendik harat. Gezurra.

Belgikako lurra,  gerlan barne etzena, berek ostikatua ja, edo
egin gogo, eta guri sudurrera, guk dugula huts hori bizkarrean. Ge-
zurra.

Europa guziaren jakinean, xutik doazin gezurrak derasatzate,
dakitelarik nehork ez dituela sinesten. Horrek ditu azkenean galdu-
ko, populu zibilizatu batek egundaino egin (…).

Kolpatuak
(E 1430, 1914-9-18)
1. or. agertarazia. Kazetagileak bere begiz ikusia zuen behin baino gehiagotan
kolpatuen arribada Baionako geltokira; bai eta haiekin solas egina. Azken partea
falta du (“Alegia hil”).

Zonbeit hil, nahi eta ez; kolpatu anitz gehiago beti; hauetarik
gehienak sendakor; batzu gerlarat berriz itzultzeko laster on izanen
direnak, bertzeak berantago.

Badire diotenak irriño batekin: 
—Beha ene besoari, bi, hiru eri moztueri, belaun, ixter, ondoil han-

tuari, eztaukat nik behin gerla berriz ikusirik, edo behar du luzaz iraun! 
—Nere doi gerla jastaturik ahal dut —dio bertze batek—.
Arinkienik hunkituenetan badire berriz joaitea berandetsiak. 
—Hiltzer nute, diren bezalakoek; ez gira goizegi berriz elgarreta-

rako, hel ahaleri tripak egin ditzotegun.
Izitu lotsaturik guti da. Gehienek daukate, gerlatiarrez gerlatiar,

alemanak bezenbat bagirela.
Handik hunako arribada hura dute hitsa kolpatu gaizoek: zango

edo beso zerbeit hautsirik, bala batek aldean bertze zilaturik hezu-
rreraino, odol anitz galdurik, sofrikarioa bertzalde, lau, bortz egun
eta gauetaraino emanik bidean, lotura funtsik gabe —zauria doi-doia
zerbeitez ingura, garbitu ere gabe—, eta kurri aitzina.
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Huna orduko, lo eskasak, treineko inarrosteak, egartsuak begitar-
tea desegina diote. Hezurrak oso dituztenak ere nekez lauzke xutik;
angailaz ereman behar beribiletik oherat; hilak iduri.

Oheko goxoari, sokorriari, arta onei esker, ja biharamuneko piz-
ten zaitzu —eta nola!— gutiz gehienak.

Are hobeki  bala tzar bat barnean poxolu gelditua zutena jaun
medikuak ateratzen diotelarik.

Balaz bezenbat bada kolpaturik…mitrailleria zilipartaz: huni
obus batek deramakola eskuaren erdia, hari zango aztal puska bat,
bertze hanxekoari zakua bizkarretik, soinetik bere kapotearen erdia,
sorbaldatik zolaraino urratuz, xehakatuz.

Eta ez ohartu ere bera, lepotik beso gainetik odola zurrustan
zariola; buluzgorri zuela eskuin alde guzia, ez ikustea, lagun bat zau-
rien lotzera jin arte!

Erdiek ez omen dute min hartzen kolpatze hartan; gero ba ondo-
an. Batzuek, halako marteilu ukaldi bat bezala; edo pizu handi batek,
zauri toki hura gain-beheiti tiratzen diotela.

Piaian sofrituak sofritu, ohatuz geroz, guti dire minez errangura.
Jin dire igandean Baionarat bererat, bertzetakoak bertze, hiru

ehun eta hogoi bat; bataila gaitza baitugu hor irabazi “de la Marne”
delakoa, sei egun oso arizanik. Bitoria handia biziki, ba eta ongi gos-
taia. 

Halere Jainkoari eskerrak: holako zenbeit oraino, eta gaina baitu-
kegu, anglesen eta rusoen laguntzarekin, aise, aise, orok diotenaz.

Ezta goizegi izanen, eta agian gero behingo bakea dukegu prusia-
no tzar hoien aldetik bederen.

Hilak

Hoinbertze ehun eta ehun kolpatutarik Baiona inguru hautan bat
edo bi bakarrik direla oraino hil ospitaletan, errana  dugu egun zort-
zi.

Zerk duen hori egiten huna. Behin hunaz geroz gain-gainetik arta-
tuak baitire; deusen eskasik ez; jan-edan, mediku laguntza, garbita-
sun, orotarik behar den guzia.

Gero, Frantziaren bertze burutik huntarainoko piaia luzea, bide-
an hil gabe, egiteko on ezagutu dituztenak ez baitziren hil-kolpez
joak, nahiz batzu saki barna itsusiekin.
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Gero min hartuenak han berean gelditzen baitire, edo hil-hurran
altxatu eta bideari lotu ondoan, laster hiltzen.

Heien etxekoak dire urrikalgarri.
Zoin diren, ez eta zonbat, eskualdun hilak, gerlaren hastapenetik

hunat soldado eztakigu oraino xuxen. Bertzetako araberan eztela
behin anitzik badakigu, nahiz beren bat galdurik hunkituak dire-
nentzat bat hura ere aski den. 

Erran dauzkutenak orai arte, huna: Eskiulako bat; Larrañeko
biga; izenak eztazkigu; mauletar bat, Dudoy deitua, bere lagun atha-
rraztar lotinant kartsu kuraiatsuak, ahalak oro eginik gorputzaren-
dako, arimari bihotz onez erlisioneko sokorri guziak eman baitazko.

Hil behar eta hola hiltzea, piztea da.
Bizia herriarentzat emanik Jainkoari, azken hatsa botatzen duen

eskualduna, eskualdun apez baten eskuetan, dohatsu! Zer kontsola-
mendua haren  etxekoentzat!

Guichenné jaun deputatuaren aneia, pauetar abokatak ere galdu
du suhi bat, soldado aitzindari zuena, Malpel deitua; gizon gazte bat
ezin hobea, bere bizipideari bezen atxikia erlisioneari; haur bakar
oraino ttipi baten aita.

Ez dute gobernamendutik jakin hil berria; erortzen ikusi zutene-
tarik bat aitzindurik, nola ikusi zuen igortzerat, oro batean hilaren
sakeletan atzeman oroitzapenak, medela eta garaitikoak haren
eskuetan zirela jakinarazten zuela.

Bera Bordalen da eiki,  kolpatua hura ere, hilberri horren heltza-
lea. 

Malpel lotinantari mitrailla ziliport izigarri batek hertzeak urratu
diozka eta berehala odolustu da.

Lagunek eliza batean sar-jali eginik, apez baten otoitzekilan
ehorztera zeramatena, utzi behar ukan dute, aleman multzo bat gai-
nera heldu zitzeielakotz.

Diharze baiones bijoutier ohoragarriak, bazituen gerlan hiru seme.
Hiruetarik bigarrena, St-Cyr-ko soldadogei eskola handian lehen
urteko zena, lotinant karguarekin gerlarat joan, eta han hil da.

Hunen hilberria bere etxerat igorri du, eta hilaren burasoer jaki-
narazi, haren kapitainak. Hau herritarra gertatu eta berak ikusi loti-
nant gaixoa hil hotz erortzen.

Segurtamenik aski bazelakotz, elizako ohoreak eman daizkote
larunbatean; jende anitz bazen.
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Haurdanik burasoen, haurriden, gazte lagunen ala guzientzat ezin
gehiago maitagarri eta on izana, soldado aitzindari hoberenetarik bat
izanen zela zaukaten orok Ferdinand Diharze.

Jainkoak berekin duela, bizia Frantziarentzat adin hortan eman
duena; ez baita bakarra, egun hautan.

Alde batetik urrikalgarri, bertzetik dohatsu hola doazinen buraso-
ak eta haurrideak!

Capitaine Bourg. Hau ama alarguntsa jainkotiar baten seme baka-
rra. Behin senarra joan arraintzarat eta ur hegian zangoari lurrak
huts eginik ito zitzaion.

Huna non dioten heldu, itsutuki bere amari atxikia zelako semea-
ren hilberria. Fede handiko anderea baita, mundu huntako nahiga-
beak giristinoki jasaiten ikasia, behartuko zaio.

Altxa zuen bihotzak Jainkoari, ama fededunak, Salbatzailearen
Amak, bere Semea hiltzen ikustearekin altxatu zuen bezala.

Baginaki  gure eskualdetako bertze hilik, gogotik eman ginitzazke
Eskualdunean, ezpalitz ere arima onetarik orori zonbeit otoitzen
laguntza ardiesteko baizik.

Soldadoen berri
(E 1436, 1914-10-30)
HU?

Ez eskualduna izanik ere, aipagarri zauku atzo ikusi eta mintzatu
soldado baten egintza.

Eriz igorri dute behin ospitale batetarat, nahiz ez kolpatua; gero
Baionan dituen ahaide batzuen ikusterat, indar biltzeko.

Ahula izanagatik, huna nola duen bere burua beiratu alemanen
aztaparretarat erortzetik. 

Gudutan ari zirelarik, galdu ditu lagunak, eta bazituen orenak,
errebelatua zabilala, jo harat jo hunat, oihan sahets batean.

Bet-betan aditzen du harrabots bat; beha nondik…eta hara han
heldu, ja hurbiltzen ari aleman multzo bat. Zer egin? Ihes ba,  bai-
nan norat? Oihanari buruz baitzeramatzan bideak, 

—Ez nuen espanturik —dauku erraiten—. Brau! lau hatzez lotu-
rik oihan hegiko arbola lodi handi bati, fitexko igaiten niz goiti eta
gora. Ostopean gordea nagolarik hanxe, heldu zauzkit hamar bat ale-
man, hain xuxen ene arbolaren azpira, eta han etzaten oro itzulian,
zabal-zabala.
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Lehertuak zirela, xutik ezin egon,  ageri zen. Halere, zuhurtziaz
jeikirik, harat-hunat behaka, itzuli bat egiten dute, oihan hegiz hegi;
sasipetarat so,  arbola lodiaren gibelerat so. Goiti ere ba zenbeitek
behako bat edo bertze.

Ni beldurrez ikaran. Ikusi banindu batek, eneak egin baitzuen
hanxe.

Berriz bildurik arbolaren ingurura, etzaten dire, batzu saheska,
bertzeak ahoz behera, edo gora.

Batek ostopetik ene zango edo kapote ezkina ikusi balu, eztul bat
entzun edo abar bat higitzen,  zer tiroen pazka, ni!

Biribil nindagola hitz dautzuet.
Kixkail idor batzu bildurik sua pizten dute, jatekoa erretzen; kafe-

ak eta oro beroturik, jantordu bat ona egiten.
Arratsalde erditsua zen, ontsa bazkaldurik, pausaren egiteko

etzan zirenean.
Iluntzeari buruz jeikirik badoazi handik aitzina; herri zonbeit(e)rat

naski hur eta bildu nahiz gauarentzat.
Atsegin hartu nuen, urrundu zirenean; emeki-emeki nere arbola-

tik jautsi nintzen eta bideari lotu, hek alde bati, ni bertzeari, batere
ez bainakien bide ona nuen hartu, ala ez.

—Gizona, bainan nola igan zinen zure arma, zaku eta guziekin
arbolaren gainera?

—Eztakit. 
—Ikasia behar da igaiteko arbola bati gora.
—Badakit, bainan “beharra lagun”, zer eztu eginen bizia beiratu

nahi duenak?
Sekulan ez dautzuet konprenituko nola nizen igan; segur ez nin-

dake on berriz egiteko.
Jautsi-ta nindoalarik gauazko aterbe bila, bide bazterreko pezoin

erreka batean etzana ikusten dut frantses soldado bat; ni bezala hura
ere ez kolpatua, bainan akitu xehakatua; ni baino eskuetarik joana-
goa.

Eleari ihardesteko kaburik ere etzuen. Ahal bezala xutiarazirik,
besotik atxikiz, baderamat enekin. Eskuetarik lerratzen zitzautan
noiznahi, eta erortzen.

Aldi bakotx, ezin xutiaraziz, lanak!
Azkenerat bizkarrean hartu behar ukan nuen; ez bainuen urrun

ereman ahalko, ez bagine frantses soldado multzo baten erdira heldu
noizpeit, lehertuak.
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Han ahal guziak egin zauzkuten barnearen pitzarazteko.
Nola ginen bizirik atera, ni ene arbolari esker, bortz oren handi

haren gainean egonik; bertze gaizoa nik bidean atzemanik, ahuleziak
hiltzera zeramana.

1915

Oldar handia 
(E 1453, 1915-3-5)
Lehen mintzaldia.

Agorrilaren lehenetik marxoaren lehenera, huna zazpi hilabete,
gerlan girela, eta nolako gerlan! Egundaino nehon izan ezten bezala-
koa.

Lau populu hiruen kontra; edo xuxenago, lauen orde, bortz.
Beljikaren, Angleterraren,  Rusiaren eta Frantziaren aldean ez baita
ahanzteko Serbia; nahiz ez populu handia, zeren hari zitzaion jazarri
Otrixia baita hasia gerla izigarri hau guzia; gerlari hautak ere baitire
serbianoak; bat, hamar, hogoien kontra gudukatzeko lotsa ez direnak
eta Otrixiari hastetik hunat zafraldi onik eman  diotenak.

Gizontzez baino areagoko da gerla hau leihorrezko, itsasozko,
airezko tresneriaz. Nork egundaino ikusi du, entzun du holakorik?

Eta zer hatsean, zer ausikian hor lotuak elgarri etsai zahar eta
berri; gu frantsesak bizirik nehon ezin ikusizko aleman herratsu tza-
rrek erraiterainokoan —goraki gero—, guretzat baino samurrago
direla anglesentzat; gurekin baketzerat ekarriago anglesarekin baino.

Hatsa gezurra duen etsaiaren ateraldia hori. Eta zozo bat  ederra,
hori sinets lezakena.

Nola den erraiteko baizik ezta: zoin barna duten hartua, gerla
huntan anglesa zuzenaren alde jarririk.

Eta Beljika dohakabearentzat zer haginean ez dire, zeren ez dituen
utzi han gandi sartzerat Frantzian!

Egundainokoa da: hobendunenarenak handienik beti. Handiago
hobena eta aiherkundea gaixtoago.

Eta gaixtatuz joaki, denborarekin, eztitzeko orde!
Hortakotz dire udan eta abendoan baino errabiatuago elgarren-

tzat orai, zazpi hilabeteren buruan; negu hau guzia  beren arroila
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ziloetarik hilka gerla gorrian arizanik, orai primaderaren hastetik,
are sukar handiagorekin lotzekotan. Hil edo bizi.

Hauxe da errabia! Eta nehork ezin gibela, ezin eztiaraz, hor har-
tua duten oldar izigarria, eta geroago handiago hartzen ari.

Ezta hor haratik ez hunatik: leher egin behar duela primadera
huntan, alde bat edo bertze, hitz bereko dire oro.

Zer diot? Ez bakarrik eginak hortarat, bainan kasik berandetsiak.
Noiz dugun bada hartuko aspaldian aipu den oldar handi hura?
Primaderako zela…hitzemana: Frantziako lurretik azken alemanaren
igortzea ihesi, han harat, itzulipurdika, hunat sartuen erdiak eta
gehiago hemen hilak utzirik.

Huna beraz primadera. Eia, eia ikus: gure aitzindarien hitzak zer
ondorio daukun ekarriko. Eia angles hoik ere hitzeko gizon direnez.
Lau, bortz, sei hilabetez soldado eta tresneria zernahiren biltzen hor
arizanik, udazken eta negu, baitzion oraino berritan heien gerlako
ministro handi Kilchener harek, marxoan zela hasiko gerla —huna
marxoa— eia marxoko obrak ditugun beraz ikus…

Bertze solasik ezta, baizik ere primaderan, marxotik has, hartu
beharrezko oldar handiaz. 

Oldar handi egitekotan delakoaren orena jina da, edo hurbildua.
Guk, frantsesek, badugu ja indar gaitzeko armada eta tresneria

bildurik. Hastean anitz gauza eskas baginituen,  orai orotarik omen
dugu ausarki; dela kanoi, handi eta ttipi; dela mitraillus, dela oinez-
ko, dela zaldizko gizon;  dela aeroplan; dela janari eta edari; jaunz-
tura; behar diren guzietarik, hots.

Prest omen gira, oldar handiaren hartzeko, aro hau altxatzen dela-
rik. Aroa edertu, edo bederen hein bat xukatu arte, deus onik  ez bai-
titake egin; ixtilean, lur bustian lerratzen baitire oro: gizon, zaldi,
kanoi puskateriaz bete karro eta guziak oro.

Napoleon Handi zenak bere azken gudu  handia galdu zuen
Waterlon; diotenaz, aroak etzuelakotz lagundu.

Gure Joffre, aitzindarien buruzagi, orai arte den bezen zuhur eta
xuhur izan denak, erokeria bat eginen zuen,  eta egin lezake oraino
ere, hogoita hameka eta esku heldu zaizkolarik, goizegi balu hartu
oldarra, edo har baleza.

Zuhurra dela diote eta xuhurra; gizon ahalik gutiena sakrifikatuz
nahi,  ahal badu, garaitu etsaia.
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Diote ja aspaldian gaina ginukela, ehun eta berrogoi bat mila gizo-
nen gostuz baginu goizago hartu oldar handia.

Zertako presa ordean? Denbora eta diru gehiago bedi gosta bito-
ria, gizon gutiagoz irabaztekotan.

Deusetan egundaino ezta izan xuhurtzia…zuhurrago.
Ja hilik aski balitake, huntan geldi, gehiagoko odol ixurtzerik gabe

ahal balitz.
Ezinbertzea baitugu ordean,  gauden konfiantzarekin: buruzagiek

eginen dutela behar dena, behar den egunean.
Ez lotsa, ez kexa, ez berandets, ez etsi.
Jainkoari galda, lagun gitzan.
Laguntzaren merezitzerat ar gure egitekoetan. Orduan  ez duda

gure alde joanen dela oldar handia.

Elgar lagunduz
(E 1463, 1915-5-14)
Lehen mintzaldia.

Lan gehiago egiten dela elgar lagunduz, lan hobea, fiteago eta
errexkiago, bakotxa bere ariz baino, nehor guti da, zuk ahotik atera
orduko, berehala onetsiko ez dautzunik hori…elez. 

Errozu gizon bati, laborari puska on bati: hogoi epailek, lerro-
lerro pentze handi bateko belarra ebakiren dutela elgarrekin, lan bera
hogoi zatitan berex emanik baino zaluago. Baiez ba, segurki.

Aireko hitzari ba eta ba ihardetsiko dio airera. Zinez mintzo dela
usteko ere du beharbada.

Eletik egintzara baita ordean bide! Alta ez litake behar. 
Solas hau zertara doan, huna bi hitzez. Nere hau gogoan, duela

bizpalau egun galdegin diot etxeko jaun zuhur bati: 
—Errazu, adixkidea, zonbat gizon zirezte udako lanari buruz

etxean?
—Nihaur niz, eta nago belarren egitera nola hel ahalko nizen,

gure emaztearekin eta bi haur hotzekin. Egunkari langilerik ez duke-
gu nahi bezenbat pagatuz ere.

—Auzoak? 
—Ba, ori, zoazi auzoetarat laguntza bila. Bakotxak bereaz badu

aski lan. Gure etxea bezala dire bertzek ere, edo gaizkiago. Seme adi-
nekoak oro gerlan; heltzekotan zirenak ere ba, heldu gabe hor harat
joanak; ondokoak gutien ustean deituak izanen, egunetik biharrera.
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Mutilik ezin atzeman; familietako  buruzagiak berak ere ja joa-
nak, edo joaiteko kenkan.

Berrogoita hamar beteak ditugun hauk ere ez girenez joan behar-
ko, nork daki? 

—Ez balinba!
—Nork sinetsiko zuen 45, 46 urteko gizonak artoak egiteko utzi-

rik beharko ginituela ikusi, zakua bizkarrean, gerrarako bideari lo-
tzen?

—Zurekin naiz, adixkidea —diot ihardesten—. Uste ez ginuenik
asko badugu ja ikusirik, eta bertzerik oraino badagoke guretzat, gerla
hunen bururat arte huntan.

Hartako nautzu mintzo, langile eskasia izigarria hunen eztitzeko
norapeit, gelditzen giren bakarrek elgarren laguntzeaz.

—Nola ordean?
—Lanak, ahal dugun lan guziak, eginez elgarrekin. Oro ez ditaz-

ke; oro, oro, oro elgarrekin egitea nahaspide litake askotan, eta den-
bora galtze, zonbeit aldiz, irabazte orde.

Bainan hainbertze lan bada, guziz udakoetan, hala nola arto erei-
te eta jorratze, mahasti saratze, belar epaite, sarrixago ogi eta bertze
asko lan, hasi eta zalu eginik hobeki baitoazi; hetan ginuke behar
lagundu elgar, bat bederaren eta ororen onetan.

Zu joanen zira gure etxerat epaile, ni zurerat; bakotxak bereari
baino zain beroagoz loturen gitzazko elgarren pentze edo alorrari.

Nere bi mutikoak enekin ekarriko daitzut hots emaiterat; emaz-
teak eta alaba jinxeak, oro kurutzatuko ditugu kenka gaixtoetan,
beren lasto zapelak soinean, arrastelu eta jorrai lan pozi zonbeiten
egiteko.

Nondik has…gure ala zuen etxetik? Ez balin bagira onez onean
hitzartzen ahal, bota xorte, kurutx ala pil. 

Fuera bekaizkeria, hoztasun, eta gibel-beldur, holakoetan ahalge-
garri ere litazkenak.

Aldizka lan, aldizka jan, elgarren etxean, su beraz bi etxerena egi-
ten dela; poxi bat gorabehera, jo aitzina; buru batetik galdua bertze-
tik atzemaiten duela bakotxak.

Jan-edanez bat egin gabe, nahuzu goazin idorrean emaztentzat,
beharbada, mokoka edo erasia bide litakelakotz elgarren eltzean
sudurren sartzea; bota lur lana idorrean; erran nahi, jan-edanak
berex, salbu ogi sartze eta joitetan?
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On litakena da, eta on baino hobe; hobe, kanpo lan handi, zalu
egin nahi direnak egitea, gerla egun hautan, ahal bezenbat, otoi, orok
elgar lagunduz.

Gizon lanez nitzauzue mintzo hemen berezikienik; bainan emazte
lan eta kasik haur lanetaraino, guzietan gauza ona da, lan zalu egin
beharrak egitea elgarrekin.

Tokitan eztuzue burutziarik egin ahalko nehorat bertzela, batek
eskas duena badukelakotz bertzeak nasaikiago.

Halere ageriko da, samin izanen da jasaiteko, gerlak hor harat
ereman gizonen eskasa; da ordean arinduko eta eztituko. Emazue
hortarik guti dugula irabaziko; guti bada guti, dena ere on. 

Nik hitz dautzuet, behinik behin, etxekoandereak, zueri: zuen
senarrek beren lanean, gerlan, ez balute laguntzen elgar orok, seku-
lan ez lezaketela etsaia garait.

Hitz dautzuet, hamarretarik bederatzieri, etxeko berriak igortzea-
rekin egin ahalko diozuen atsegin handienetarik luketela jakitea nola
zirezten bizi auzoak auzoekin bakean, guziz lehen hotz izanak orai
bake, lan gaixtoenetara heltzen hor oro, elgar lagunduz.

Umezurtzak
(E 1468, 1915-6-18)
Lehen mintzaldia.

Gerla huntarik lekora geldituko da bazterretan haur umezurtz
anitz; ba eta ere anitz buraso zahar, zituzten semeak galdurik,  beren
azken egunetako sustengurik gabe.

Zoin dire izanen urrikalgarrienik:  semerik gabeko aitama eten-
duak, laneko ez deusetako ahalik ez, eta hil arte nolazpeit bizi behar,
eta ezin bizi, ala haur ttipi, berenaz egiteko ez oraino heineratuak?

Urrikalgarrienik zoin, ez ginakike xuxen. Dakiguna da, batzu ala
bertzeak ezin gehiago urrikalgarri direla.

Alta izanen da, bada ja, batzuetarik ala bertzetarik frango. Haur
bat izanki, bat bakarra, eta hura gerlarat joana, han hil.

Bizpalau zituzten batzu ere ja badire orotaz gabetuak, oro hilik;
edo azken bat hil ala bizi duten ez baitakite, preso duten ote
Alemanian ala norapeit galdua —disparu—!

Nork daki oraino zonbat diren galduko, zonbat hilen? Agian guti,
bainan hori dakiena ixilik dago; gutienik dakiten batzu dire gehienik
mintzo: hunenbertze iraunen, harenbertze iraunen gerlak.
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Luze doakela, badakigu orok; noiz arte, nehork ez. Nehork gero,
ez eta soldado aitzindariek ere, argituenek ez dakiten asko goiti-
beheiti gerta baititake hor, gutien ustean.

Hilabeteak oraino ala, huntarik has, urte osoa dezan iraun ala ez,
segura da: buraso dohakabe anitz geldituko direla, beren beso her-
doilduak noren sorbaldari berma ukanen ez dutenik.

Are gehiago, haur aitarik gabeko, zango-besoz eta buruz ahulegi
beren buruen hazteko ala zaintzeko.

Soldado gerlan hilaren edo norapeit galduaren burasoak, haurrak
bezen dohakabe, han da emazte alarguntsa gaztea, haur zehez, lanez,
jasan ahal  eta gehiago zorrez edo nik  oraino dakita zerez kargatua.

Nork lagunduko du? Nor zaio urrikituko? Bere baitarik eta luza-
ra, nehor guti.

Etxaldea errekarat, etxeko jende hondarrak, gaztegiz edo zaharre-
giz, hilerrietarat…edo ospitalerat.

Hel, hel elgarri lehenbailehen, odol bereko izan ala ez, ahaide hur-
bil ala urrun, ala osoki atze. Bakartasun lotsagarri bati dagozinek
beha inguruetarat. Haur umezurtz bat edo bertze altxa, ondokorik ez
dutenek, zituztenak gerlan hilik.

Badire aberats okitu batzu, gerla aitzinean ja nehor ez baitzuten
berenik, norekin goza bizi direno beren ontasunak, eta hiltzerakoan
ere ez nori utz.

Halako batzuek ez hartuko beren gain gerlak aitaz gabetu haur
gaixoetarik bat  edo bertze? Oro bati ez utzirik ere, lagunduko ez adin
bateraino, eta orduan dotatuko; hein on batean ez bederen ezarriko,
gerlak umezurztu haur dohakabetarik bat edo bertze?

Berak hunkituak direnek, zituzten sustenguak, azken urtetako
bihotz-altxatzaleak galdu dituztenek, are hobeki lezakete egin, iloba
ttipi edo adixkiden haur, azken beltzean atze huts bat, hartuz alaba
ordain, seme ordain.

Ahaide eskasean, atzetaratzekotz, hauta, preferentziaz, bertze
arrazoin berezirik ez bada, familia haurrez kargatu batetarik bat;
berehala denak laguntza beharretan, hauta jinagoa; berak altxatu,
bere gogorako hazi eta hezi nahiago duenak, berex haurragoa.

Ez gitzazko solas huni gure baitarik lotuak; gutaz bertzerik dire-
netarik dugu hau entzuna, edo irakurtua.

Ez gira ere mintzo ororentzat, sudurra hor sartuz nolanahi, herio-
ak berritan zaurturik dauzkan hil eta bizien artean.
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Solas min hunek, tokitan orai beretik,  tokitan sarrixagoko, erein
dezake nor edo noren buruan xede on, xede zuhur, bakotxak bere
onetako eta haur umezurtz gerlak jo dituenentzat urrikalmenduzko
bat. Zonbeit bakar  baizik ez balitz ere, hunek bihotza hautsiko dio-
tenik, bakarño hek hobe…oro bakotxa bere gelditzea baino.

Zertarako gituen gerla hunek ez dakigu; ba ordean uste ez dugun
asko ikusiko dugula hunen ondorioz, on eta txar. On baino txar
gehiago, dautazue erranen.

Hartakotz dugu aitzinerat bilatu behar, zer egin, umezurtzen non-
brea bederen ttipitzeko ahalaz, eta heien zorigaitza eztitzeko.

Gaizki mintzatzea dea hau?

Herriko berriak
(E 1473, 1915-7-23)

Gure eskualdun soldado gaizoak errenkura ditugu, gerlako berri
sobera emaiten dugula kazeta huntan, eta herriko berririk ez aski.
Heientzat hemen emaiten ditugun gerlako berriak deus ez dire; bada-
kizkate hoik guziak eta ainiz gehiago.

Hoiek nahi luketena da: hemengo berriak jakin.
Hala da, tokia eta berriketariak gutiturik, berri gutiago emaiten

dugula gure kazetan. Eta ez diteke bertzela, gerla hunek dirauno.
Herri bakar zenbeitetarik zenbeit xehetasun heldu zaizkigu; hek
gogotik emanen ditugu beti. Bainan hoik ez baitzaizkote aski, ahal
bezen maiz, eman gogo diozkatet larriki eta laburzki hemengo berri
zenbeit. Ez badute hortaz atsegin, askiko dute gaztiatzea; berehala
ixilduko naiz.

Beraz egun berean hasteko, zer erranen dut? Mintza gaiten lehe-
nik aroaz. Berdin berririk handiena hau dugu: lehenagoko zeru zahar
urdin hura berriz agertu zaikula.

Beldurtuak ginen, eia behin betikotz galdua ote ginuen; ezen joan
den Umia Saindutik hunat arras bakan ikusi dugu; eta aldi bakar
hoitan ere, hedoi zenbeitekin; heiek laster uria baitzuten berekin.

Udazken hondarra uritsu; negua uritsu; primadera uritsu; udaren
hastapena beltz. Ez dagode gure iturriak agorturik!

Bainan egungo iguzki xoragarriak iraunen ote dauku? Ni beldur
ezetz; eta huna zertako.
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Gerla hasiz geroz, ez dugu zeru ederrik iguzki haizearekin beizik.
Bertze haize guziekin, edo uria edo zerua beltz. Iparrak berak, aur-
ten, iguzkia gordetzen dauku.

Lehenagoko udetan gintuen iguzki sailak ipar haizeak emaiten
zaizkigun; oraiko iparrak zerua doluan dauka, alde hetako kanoi
ukaldiek nahasia baitute,  eta belztua. Nola iguzki haizeak ez baitu
hemen luzaz irauten, bainan, udako hilabete hautan, maiz mendeala
edo iparra baitugu, ni beldur, ez gaituela beroak ainiz kexatuko eta
zeru garbi baino beltz gehiago dukegula hemendik aitzinat ere.

Beraz, holako aroarekin, kanpoko lanak ez doazi errexki: herres-
tan eta ebaska bezala behar dire egin. Belar guziak ez dire oraino sar-
tuak; ez baita naski hemen behin ere ikusi belar sartzen uztailaren
hondarrarekin.

Orai ogiak onduak dire, eta belarretako lanak eginak dituztenek
hor dituzte berehala ogiak sartzeko. Zenbeit ja lan horri lotuak dire.
Belarra ausarkian balin bazen, ogia aldiz xuhur bide da gehienetan.
Arto jorra egin da aski errexki,  azkeneko zeru goibelak hautak bai-
tziren lan hortako.

Gure emaztekiak lanean ari zaizkigu, gizonak bezala. Ikus ditez-
ke iraulden, belar eta ogi pikatzen, soldado joanak diren gizonek egi-
ten zituzten lan hetan ari direla azkarki.

Entzuten da emaztekiak, ainiz tokitan, gobernamendutik duten
diruarekin, alferkerian bizi direla, eta arno-saltzaileak harrituak
dagozila, zeren lehenago bezenbat arno saltzen duten. Hemengo
emaztekiak lanari ederki jarreikiak ditugu.

Bizkitartean, ez ote da hemen ere bat edo bertze, bere hilabeteko
dirua eskuratu duen egunetan, senarra etxean zuenean baino gehixa-
go jaten eta bereziki edaten duenik?? Soldado maiteak, holakoarik
badela jakiten badut, salatuko dautzuet.

Zenbeit berri
(E 1485, 1915-10-15)
HU?

Gehienek entzuna duzue naski, nik bezala, mendiz bertze aldeko
gure anai eskualdunek —eta bereziki apezek— arras gogo tzarra
dutela guri buruz, eta ikusi nahi luketela Frantzia gerla huntan zafra-
tua, ezindua.
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Luzaz egon naiz ezin holakorik sinetsiz, ez baitzitzaitan  iduritzen
hola izan zitekela.

Orai duela zenbeit urte, Espainiak Norte Amerikarekin zuen
guduan, hemengo eskualdunak bihotzez Espainiaren alde ginen,
hango gure anaiez oroiturik.

Hori ahantzi dutenek aski dute irakurtzea zer ginion orduan
eskualdun kazeta huntan. Ordainez zor zaukuten gure alde agertzea,
edo bederen ixilik egoitea.

Bertzenaz, frogatzen daukute, hek guri gu heieri baino ainiz gutia-
go atxikiak direla.

Berriz ere diot ez nezakela hastean holakorik sinets. Bizkitartean,
ene beharriek hainbertze entzun dute, non, noizbeit bederen, sinetsi
behar izan baitut.

Beraz bihotzminekin galdatzen nion ene buruari, eia bada mendiz
bertze aldeko gure aneiek, egiazki uko egin zaukuten, noiz eta ere,
egun hautan, hango apez batek izkribatu baitaut, ezkontza bati
buruz eneganik paper zenbeiten beharrez.

Badu zenbeit urte apez hori ezagutzen dutala. Da gizon bat, kan-
poz bezen barnez bapoa, eta erakutsi dautana beti hango eta hemen-
go eskualduneri berdin atxikia dela.

Atsegin handirekin ikusi dut, ez zaiola gogoa aldatu. Ezen, pape-
ren galdea egin ondoan, huna izkribatzen dauzkitan lerro onak.
Emaiten dauzkitzuet hitzez hitz hango moldez:

“Nola zabilzate, jaun erretora, gerla izugarri orrekin? Berzerik
ezin egin badut ere, otoitz egiten dut Franciaren alde, eta itzuzkeri
oriek len bailen fini daitezen”

Zoin gogotik eman  nezaken hitz hoik izkribatu dituenaren izena,
banu hortako baimena!

Egungo egunean, paperak behar dire, ez bakarrik ezkontzeko,
bainan oraino nahi bada urrats bat deskantsuan egin etxetik kanpo-
rat. Nola jandarmak ainiz tokitan berrituak baitire, tokiko jendeari
berari galdetzen diozkate paperak.

Orai duela bizpahiru aste, ene auzoan dutan hamazazpi urtetako
mutiko gazte bat, doi-doia bere etxetik ilkia, bazoan postarat buruz,
noiz eta ere jandarma batek oihu egin baitio:

—Geldi zaite,  eta erakuts paperak.
—Zer paper?
—Zure paperak.
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—Ene paperak! Nik ez dut enekin postarat deramatan paper hau
beizik.

—Hanbat gaixtoago zuretzat.  Behar zinuke paper bat erraiten
duena nor zaren.

—Ni nor naizen! Bainan zure ezkerrean duzun etxe hortakoa naiz,
orai berean hortik ilkia postarat joaiteko.

—Barkatu, ez zintudan ezagutzen; zoazi beraz aitzinat.
Hamar egun ditu doi-doia, guarda batek geldiarazi nauela neroni,

ene sor-herrian, harriek berek ezagutzen nauten tokian, ene amaren
etxetik zenbeit urratsetan. Ene paperak behar zituen ikusi. Beharrik,
zernahi gerta ere, banuen zerbeit bat enekin hartua.

Emaiten diot. Irakurtu du burutik buru, eta beiratzen zautalarik
ongi, ikusteko eia egiazki paperak erraiten zuen bezalakoa ninzen.

Bertze ainitzen orde, paper saltzaileek irabaziko dute gerlari esker. 

Ez hirirat 
(E 1485, 1915-10-15)
Lehen mintzaldia. Hiriart-Urrutiren azkenetariko idazlana; handik bi astera hila
zen.

Errana da, bizi nahi denak eta behar bizi, egiten duela ahal duena.
Da ikusteko, zer den ahal, ba eta ere zer den hobe.

Bakan da ez ahal gauza bat bakarra baizik, bertze guziak oro ez
balio aipatzea ere.

Gerla egun hits hautan, gizon ezkonduak eta oro egunetik biha-
rrera hiltzeko lanjerean direlarik —ja hainbertze hilak, beren fami-
lientzat sekulako gal— asko ele badabila bazterretan; ixilik daudenek
berek, guziz heiek, zenbat gogoeta ez dute egiten, sarrixagoko egun
hotz, egun ilunez eta idorrez oroitzearekin!

Hain da lotsagarri bakartasuna, nornahirentzat ja, eta are gehia-
go emazte ahul haurrez kargatuarentzat, etxalde batetako lanak oro
bizkarrean balin baditu, berak bakarrik bizkarrean, senarraren
laguntzarik gabe; ez oraiko laguntza, ez gerokoaren esperantza; etxea
jan behar du, edo etxeak hura bizirik, gordinik.

Zerbeit duenak burua galdu behar du, hartarik doi-doia bizitze-
koa ezin ateratuz.

—Eta deusik eztuenak? Harek zer egin? 
—Jo lanari. 
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—Eta lanik ez badu? 
—Bila. 
—Debru bat! 
Errex da erraitea: lana bila. Bidenabar duzu bardin lana etxetik,

bila joaiteko, den tokiraino! Eta haur ttipiño hek nori utz amak, lan-
keta joaiteko, etxez etxe?

Ez ditzazke bizkarrean ereman berekin, ez altzoan. Nork daki lan
toki hartakoek ez dituztenez poxolu kausituko, hiritarrek estai bate-
tik bertzera, gainekoen edo pekoen haurrak poxolu dituzten bezala?

—Han zira, han, emazte maitea, erdiz erdi. Ihizia zepora edo arte-
ra heldu den bezala zauzkit erori zuhaur alta enintzauzularik atze-
manka ibilki. 

Zuk hiri auzo hortarako tirria, eztea hala?, zuretzat bizkitartean,
ororen buru, hobe litakelarik, zure haur zeheriarekin, egoitea kanpa-
ñan; entseatzea bederen behin, hor bizitzera, kanpaña lan zerbeit
badukezunez, auzo hurbil on zonbaitetan, ahal bezen hurbil, edo
zuhaur zauden etxera.

Behar bazinu ere zure lanaren parte hiritik jinarazi zauden kan-
pañetxera, entseatzeko litake.

Orotarat beha, ahal guziak egin, ikus, jasta eta hazta, zure hau-
rrekin hirirat egoiterat joan baino lehen.

Hiriaren izen horrek lilluratzen ditu asko, ustez eta dirdiratzen
duten guziak urre eta zilar diren.

Behinik behin hirian xokorik hoberenak ez dire jende beharra-
rentzat, edo pagatuko dituzu itsuski kario.

Poxirik hoberenak ere hirian sinesten ahal duzu eztaudela zure
sudurrarentzat. Noizetik noizera ba, handik edo hemendik, ausiki on
zonbeit; bainan goiz guzietako, eguerdi guzietako, arrats guzietako
jan-edanak zernahi baderamako hiritarrari.

Halan, ez duzu zeren erran zure auzo ohi kanpañar esne, xingar,
fruitu, arroltze, gasna saltzaleri, dirua xuhur duzula; aberatsena
baino urrikariago gabe, larrutuko zituzte.

Eta haurrak, zer eginen tuzu? Kanpañan ezin utz auzoen gomendio,
eta noren gain utz hirian, lanerat joaiteko zuhaur, “faire des ménages”?

Urrats bat ezin egin bortara, min hartzeko lanjera gabe, hiriko
zaldi, karrosa, beribil, biziklet eta errementeriekin! 

Eta haurrek ikasten dituztela ikusiak oro ahal dakizu engoitik; zer
ez dute hirian ikusiko, ikusi behar ez luketenik. 
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—Kanpañan eza? 
—Ez, hanbertze.
Mintzo naiz bereziki haur beren gain, adin bereko edozoin auzo

haurrekin doazila josteta, utziez. Begoite, begoite; ikasiko dautzute,
ama zuhurtziarik edo axolarik gabea zu, ikasiko josteta pullitik eta
hizkuntza itsusirik, nahi bezenbat.

Eskolatuko zaitzu zure haurrak, zaude trankil; eskolan bezenbat
eta gehiago ikasiko dautzute eskola bidean, karrika zokoetan.

Bazinu oraino arta, griña bazinu, ez edozoin eskoletarat igortzeko,
lehen jinak erranaren gainean! Xo, balitake hor berean liburu baten
bete erraiteko.

Axolarik ez dutenekin zertako hemen gal denbora; dutenentzat,
aski erranik.

Eta zuhaur, zu, gaixo haur erdi umezurtz heien ama, zu emazte
alarguntsa gazte dohakabea, zer behar zinitazke bilakatu hirian?
Senar on batekin ere hiriko bizia, harentzat ala zuretzat lanjerdun
litake. Zuhaur, zinez uste duzu, ditaken bakartasunik hitsenean, ilu-
nenean zure burua zain, etsai gaixtoaren saretarik?

Uste bazinu, gerta dakikezu, askori bezala, tronpatzea.
Lanjeraren berri dakizularik balin bazoazi aitzina, otsoaren ahora

axolarik gabe, ixiltzen naiz, txarrenak gogoan, bi eskuak beren bai-
tarik bi begien gainera doazkidalarik.

Haurrak, ba, haurrak! Hek bezen urrukalgarri, balitz ere hoben-
dun, guziz orduan, aitarik gabeko ama gaztea hirian,…bana bertze.

Bada, edo baditake orotan orotarik. Ama lazo, kartalazo batekin
haur batzu kanpañan, eta haur hek berak hirian, griñak iretsia bizi
den ama on batekin, zoin den hobe, zoin gaixtoago, gogoetak ontsa
egiteko litake.

Non nor den da azkenean guzia. Huntan bezala, bertze askotan 
—ezea ere guzietan?—  tokiak egiten balin badu ardura jendea, jen-
deak ere han edo hemen, egin dezake tokia, on edo txar.

Ez edo ba bera eztezakezu eratxik orori bardin zorrozki.
Bainan hoi hola erranik, hola delakotz, goazin beti gurera, eta

gauden hartan. Bizi nahi zira ahalik hobekiena ama kanpañar, lagu-
nik gabea? 

—Ba. 
—Ontsa hil ere ba naski, tenorak joiten dautzunean, sarri? 
—Ba ere. 
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—Zure onetan, ahal duzuno, zaude, hil eta bizi, zure bihotzaren,
zure oroitzapenik hoberenen jabe zuzen agian izanen direnekin
beti…kanpañan.

(Gerrako berriak laburki) Berriak egunka eta Azken berri saile-
koak
(1915) Astezken, (urtarrilaren) 20an
(E 1448, 1915-1-29, Berriak egunka)

Angleterrako itsas hegian hiri batzu soldadorik gabeak, guti edo
aski, andeatu dituzte alemanek beren aireko tresnetarik gainbehera
obus ukaldika. 

Zeppelin dute izena tresna horiek; hoiekin zeie pesta, soldado ez
diren gizon zahar, emazteki, haur eta eri zonbeiten hiltzea. Hogoi bat
hil dituzte hola omen Angleterrako itsas hegian. Han nonbeit, angles
errege noiztenka dagon jauregi bat ere tirokatu dute, errege bera han
atzemaiten bazuten atzeman.

Yser ur handiko zubi bat, guk ginaukana, jauzarazi nahiz, hogoi-
ta bortz ahalak egin ditu etsaiak alferretan.

Guk diozkagu ordainez lan batzu andeatu.
Argonneko aldean, oldar gaitzean zauzkularik gainera heldu, uko

eginarazi diotegu.
Anglesek ere baitituzte airez dabiltzan hoitarik, bat erori zeie

lurrerat eta hil, Farnborough deitu hirian.

Ortzegun, (urtarrilaren) 21ean (ibid.)

Hurriki, bainan segurki, aitzinatuz goazi, anitz tokitan. Gure arti-
lleria nausi da etsaiarenaren.

Reims hiritik hurbil, bolborategi bat jauzarazi diotegu, eta lur zilo
erreka batzuetarik ihes igorri gizon andana bat. 

Gure artilleriak oraino ere gaina dauka. Beauséjour, Apremont,
St-Mihiel eta Thann deitu tokien inguruetan aitzinatuz goazi.

Gudu gaitzean ari dire Hartmans-veiler kopf delako tokian. Hart-
mans-vei-ler kopf! Hoixe da izena! Araberako balin badire hango lur
zilo errekak, gaixtoaren gaixtoz, ez daude aterarik han sartuak dire-
nak!

Rusoak ez dagozi uko egitekotan. Leihorrez eremu puska beretu
dute; itsasoz hamabi untzi, turkoenak, ito daitzute.
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Alemanian gerlako ministro von Folkenhain-en ordain izendatu
du enperadoreak von Hohenhorn.

Azken izen horrek erran nahi du Adar gorak. Gure soldado moz-
kintzale onek apalduko daizkote, on bazeie. 

(E 1448, 1915-1-29, Azken berri)

Anglesek alemaneri eman diote aste huntan gaitzeko zafraldia
Norteko itsasoan.

Lau aleman itsasuntziri oldartu dire bortz angles, are handi eta
azkarragokoak. Aleman untzietarik bat, Blücher deitua, 152 metre
luze, 24 eta erdi zabal zituena, itsaso zolarat, sekulako gal, igorri
diote anglesek.

Omen zituen 28 kanoi, bi neurritakoak eta torpilles igortzale tres-
na batzuetarik lau. 

Zortziehun bat gizon; gehientsuak hil omen baitire.
Bertze hiru aleman untzietarik ere biga, diotenaz, guti edo aski

andeatuak joan omen dire ihesi…mainguka, hinki-hanka.
Angles untziak behin jarraikirik, azken ostikoaren emaiteko, gel-

ditu dire urrunegi joan gabe, alemanen jukutria zerbeit itsaspean ote
zagon, jelosturik.

Gaitzeko pestak ziren Angleterran, berri on horren biharamunean.
Guk ere badugu hor zeren bozkaria.

Alemanen furfuriak sartzen hasiak ez badire,…hobe. Burutik
badutela, marka. 

Asteart, (otsailaren) 2an 
(E 1450, 1915-2-12, Berriak egunka)

Gu aitzinatuz goazilarik, nahiz beti hurriki, halere aitzina beti,
Alemanian jatekoa xuhurtzen ari zeie.

Artilleria mintzo gero eta azkarkiago; gurea nausi; anglesarenak
ez dio hanbat zorrik.

Perthes-eko aldean eskugain puska bat hartzen dugu. Argon-en
etsaia uko igortzen.

Mulhouse hirian aeroplan aterbe bat baitzuten, jauzarazi dute
berek, beldurrez guk aurdik.

Carpathes mendietan, gaina daukate, rusoek.
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Berlinen, ogia eskas beldurrez debekatu dute saltzea bakotxaren-
tzat astean bi kilo baino gehiago. Marka hitsa.

Ortzegun, (martxoaren) 25ean
(E 1453 1915-3-5, Berriak egunka)

Itsasoan dire orai azkarkienik ari. Hiru angles untzixka jauzarazi
dituzte torpillur alemanek la Manche itsas-arte hertsian. 

Dardanelles-etako aldean guk dugu etsaia xahutzen ari.
Beljikan airez dabiltzan tresna hetarik biga uzkailarazi daizkote-

gu.
Galizian, otrixianoek ez dute zangorik aski…ihes egiteko. 

Astelehen, martxoaren 1ean (ibid.)

Oraino ere kanoi ukaldika jazarri dire angles eta frantses untziak
Dardanelles hetako itsas hegieri. Bolborategi handi bat jauzarazi
dugu, eta etsaiaren kanoi handiak ixilarazi; haren torpillak ere uretik
bildu, artarekin hurbilduz.

Gure banderak ezarri dituzte bandera turkoen ordain.
Rusoek berriz garaitzen dituztela otrixianoak, zonbatgarren aldia

dute? Ez lehena! Gizon anitz galdurik, eta Koloma, eta Sadagona
husturik ihesari eman behar ukan dute. Heiek utziez gu jabe.

Tchèques direlako soldado batzu altxatu zaizkote aitzindarien
kontra Otrixia hortan. Batzu ihesi, bertzeak hil dituzte; kalitu tiro-
ka.

Aita Sainduak jakinik nola diren mintzo gizon gezurti batzu sinet-
sarazi nahiz erlisionearen eta Frantziaren kaltetan, gure etsaien alde
dela, goraki dio eta Frantziako apezpikueri galdatu du, erran dezaten
orotan: eztela den gutienik ere Frantziaren eta hunekilakoen etsai,
Aita Saindua.

Itxura mikorik etzuen gezur horrek; zoazte ordean xuxen baino
makur mintzatu nahiago  dutenen ixilarazterat!

Otrixian jendea gogoetatzen hasia da omen azkarki. Deputatuak
bildu nahiz ibilki, zer egin, mintzatzeko, gero eta gaizkiago doazila-
kotz.

Gobernamenduak berriz ez hortarik aditzen; gerlak dirauno
eztuela onesten legeak deputatu biltzerik. Lanetan dire.
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1915, astezken, maiatzaren 5ean
(E 1463, 1915-5-14, Berriak egunka)

Ypres-eko iparraldean anglesak eta frantsesak garaiturik daukate
alemana, on bazaio eta ez bazaio. Hago hor, diotela erraiten, sarrixa-
go erran gogo, eta menturaz nehork uste baino lehenago: “Habil
hemendik urrun”.

Eskualdun zonbeit badire Ypres-eko alde hetan; bat gure jakine-
an ja adin bateko gizona, kozinergoan  ari.

Akitzen direla biziki du igortzen etxerat; bainan etsaiari leherral-
di onik harrarazten diotela, debruak ez badu.

Meuse et-Moselle ur handien artean, ba eta Eparges delako mendi
kaskoan badaukagu azkarki, nahiz urrunerako kanoiez ari zauzkun,
errautsi beharrez.

Alsacen aitzinatuz goazi.
Italiatik heldu solas bera: gurekin jartzekotan direla, eta ez noiz-

peit, orai, laster. Gauden beha; ikus eta sinets.

Ortzirale, 7an (ibid.)

Oraino ere itsasuntzi bat jauzarazi dute alemanek, anglesarena.
Lusitania deitu gaitzeko transatlantiques negozioko untzi direlakoe-
tarik.

Norte-Amerika New Yorketik heldu zen Liverpool-erat, bi mila
pasaiant hurbil zeramatzala.

Irlandako itsas hegian du jauzarazi aleman untzi urpez dabiltzan
hetarik batek.

Bi mila holetan zazkatelako jendetarik bortz ehun bizirik atera
zituztela zen berehalako berria; geroztik ere zonbeit gehiago salbatu
dituztela diote; zonbat xuxen, ez jakin oraino.

Ez dugu zeren izi untzi hoien gal berriaz. Holako abrekeriek ale-
manari berari egiten diote ongi baino kalte gehiago.

Mundu guziak begietan hartzen ari ditu. Hobe, hobe. Oro kontra
altxaturik azkenean leher egin beharko dute.

Larunbat, 8an (ibid.)

Angles untzi Lusitania zelakoak pasaiant anitz baitzauzkan norte-
amerikanoak, hetarik bat omen, Ameriketako aberats handienetarik
bat, Vanderbill, eta bertze asko jaun-andere hango familia ezagutue-
netarik, bazterrak biziki kexu dire alemanen kontra. Hobe!
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Dardanelles-etan aitzinatuz goazi azkarki.
Japonia geroago eta aldeago dugu; irabaztekotan girela ezta japo-

nes bat, dudarik den gutiena duenik omen.

Igande, 9an (ibid.)

Lusitania untzi handi hartako bi mila eta gehiago jendetarik omen
dire 703 bizirik atera dituztenak bainan 45 hondoan hil direlako
berria dugu.

Ito dire 1502. Zer jendetzea! Gero-ta samurrago dire norte-ame-
rikanoak, zuzenik gabe hil diozkotela hoik oro eta untzi bat ederra
suntsitu dutela, anglesa izanik ere jauzaraz etzezaketena gerlako
legen arabera. Pekatu beharko dutela, diren bezalakoek, alemanke-
ria hori eginik, bertzen gainera.

Ez dire izituak norte-amerikanoak; bertze untzi bat itsasoari lo-
tzera zoana, 879 pasaiantekin, aitzina joan da, uko egite orde; 879
pasaiantetarik 12 dire bakarrik gelditu leihorrean, lanjerari lotsaz.

Ageriko alemanek hats bera dutenez atxikiko, mundu guzia gon-
tzetarik jauzarazi arte.

Burutik badutenez gaude, hoinbertze etsai zahar eta berriren ez
baitire beldur!

Ortzegun, maiatzaren 20an
(E 1465, 1915-5-28, Berriak egunka)

Italian errege, ministroak, deputatuak. Oro alde ditugu; goberna-
mendua baino beroago jende xehea, populua: ordu dela lot gerlari.
Pindar bat aski suaren pizteko. Gibelerat ezin egin; aitzinerat egite-
tik buruzagiek soldadoen atxikitzea lanik aski; halako oldarraren
hartzekotan dire oro.

Hastean guk bezala sofritu beharko badute ere, sineste osoa, elgar
lagunduz etsaia garaituko dugula. 

Guk iparraldean erreka-zilo batzu hutsarazirik etsaiari, guretu
ditugu.

Rusoek, han-hemenka, iduriz uko egiten dutelarik ere, anitz etsai
hiltzen dute. Hilak gutiago beti alde orotan; ahulduz joaki etsaia.
Joffre aitzindari lehenak beti diona, higatuz, higatuz behar ororen
artean garaitu orok, banazka oro errautsi nahi ginintuzken aleman
higuingarria.
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Ortzirale, (maiatzaren) 21ean (ibid.)

Lorette deitu mendi kaskoa gure dugu osoki, zerbeit gostaia.
La Bassée delako tokia beren dute, ez  errexki hartua, anglesek.
Italiako bidetan otrixianoak ja hasiak dire telegrafa eta trein bide

ahal guzien hausten.
Begiak xuriturik egon behar orai, lehen guduak zertsu eta nontsu

diren izanen eta zer ondorio daukuten ekarriko.
Herra beltzean, lehertu nahiko dute Italia, trahitu dituelako esta-

kuruan, iduri eta berek ez duten nehor trahitu!

Asteart, (maiatzaren) 25ean (ibid.)

Barda, gauak gau, Ypres, Ablain, Neuville eta inguruetan, bi, hiru,
lau alditaraino jazarri zauzku alemanak. Heien errabia!

Anitz gizon galdu baizik ez dute ardietsi bertze ondoriorik.
Gainerako sailean deus berriagorik. 
Anglesek sei mitrailleuses hartu dituzte; nork daki bertze zonbat

lurpean ehortzi?
Rusoek ere berri onak dituzte igortzen; mitrailleuses anitz hartu

dituztela; bi mila eta berrehun presuner.
Italianoak ere hasi zaizku berri on igortzen. Ez dute den gutienik

beldur direlako itxura; zonbeit hil eta presuner multzo bat eginik
badituzte ja. Hastapen ona, lehen egunetan galtze zonbeit eginik ere
ez litakelarik estonatzeko.

Astezken, ekainaren 9an
(E 1468, 1915-6-18, Berriak egunka)

Arras hiritik iparraldean, Neuville-Saint-Vaast-eko etxe gehienak
ja baikinauzkan, azken oldarrez jabetu gira.

Dardanellesetan gure itsasuntziek tiroka xahutzen dituztelarik
etsaiaren leihorrak, gure infanteria jabetzen da geroago eta azkarkia-
go Galipoliko bazter osoaz.

Etats-Unisetan Bryan  ministro, erresuma arrotzekilakoa zauka-
nak demisionea eman dio Wilson jaun presidentari, etzirelakotz ados
alemanaren aldeko egitekoez: presidentak nahi jazarri Alemaniari;
ministroak ez. Hau itzaltzea marka da, bana bertze, amerikanoak
Alemaniaren kontra direla, zeren dituen orotan oro manatu nahi,
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mehatxatu oro edozoinen itsasuntziak eta oro torpill ukaldika xeha-
katzerainokoan.

Astelehen (uztailaren) 12an
(E 1472, 1915-7-16, Berriak egunka)

Zalaparta onik iragan gauean Arras-eko eskualdean; gauerdi arte
itoz hilarazle pozoin hetarik zernahi aurdikirik, oldarrean hautsi nahi
zituzketen gure lerroak; ezin egin dituzte.

Goizeko biak irian hilerrietaz jabetu dire; bainan han geldi heien
oldarra, guk hautsirik.

Etsaia ez balin bada aitzinatu, ez gu ere hanbat, barda ez egun.
Argonnen, pétards eta bolbora zapart, bi aldetarik artilleriak oro

errautsi nahi; eta hastean bezen gibela finitzean.
Voeuvre deitu tokian puskaz gaina hartu diotegu. 

Larunbat, (uztailaren) 17an
(E 1473, 1915-7-23, Berriak egunka)

Etsaia beti hats gaixtoenean dugularik, beti oldarka, gau eta egun,
gizonak hamabortz, hogoi milaka igorriz azkarki armatuak, itotzale
pozoin tzar hetarik dariotela purrustan, halere badaukagu bere zeda-
rrietan.

Emak hor, marroa, koska eta koska, higatuko zaizkik adarrak gu
garaitu baino lehen.

Arras-eko aldean, kanoiak extituxe dire.
Xehetasun garbi guti orotarik ere bardintsu egun. Otrixianoak ita-

lianoen aitzinean ihesi.
Ihesi rusoak aldiz tokitan alemanen. Eta bizkitartean bazterretik

so daudenak, hala nola norte-amerikanoak, mintzo: tresnaz oraino
azkar balin bada ere Alemania, diruz itsuski ahultzen ari dela; ez
duela luzaz iraun ahalko.

Agian, agian!
Rumania bere alde nahiz edo bederen geldi dagola, zer nahi erran-

ka ari da eta eskainka Alemania.
Ez du zeren igurik ele hutsez bilduko duela; ez baita ttonttoa,

Rumania.
Makur balite azkenean alderat, hobe guretzat.
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Astelehen, 19an (ibid.)

Beljikan, Saint-Georges deitu tokiko erreka ziloak xahutu nahiz,
ba eta herri bereko eliza, gauaz kanoiez arizan da etsaia.

Gauerditan Souchez-en oldartu zaiku. Ba eta guk iharduki. Bertze
bizpahiru tokitan ere ba; orotan zehe bat lur beretu gabe.

Garaitiko sailean, gaua ezti. Bainan gehientsuetan arin dugu loa;
beti han, xut eta erne; atzo hartuak egun gal; egun galduak berriz
gure bihar.

Ortzegun,  agorrilaren 19an 
(E 1478, 1915-7-27, Berriak egunka)

Beti toki beretan harrabots berak; artilleria beti ala Souchez-eko
eskualdean, Royen eta Lessignyn bolboraz eta dinamitaz ari dire zoi-
nek bertzeari erreka zilo hetarik gehiena jauzaraz.

Inguruetako laborariek diote urrunera entzuten dutela lurpez
etsaiak deramatzan lanen azantza. Beti barrandan daude gaizoak,
haur eta emaztetaraino, denak, nondik zer ikusiko duten edo aditu-
ko; bainan ez ihes egitekotan; kanoien burrunbak, ez eta bonbak eta
obuzak zapart egiten ikusteak, hemendik horxetara, hurbil, deusek ez
ditu izitzen.

Lanjeraren erdian bizitzeari jarriak.
Konprinz haren soldadoak beren zalaparta guziekin urrats batez

ezin aitzinatu dire. Marie-Thèrése, Fontaine-aux Charmes, Courtes-
Chausses, orotan garaituak beti.

Gu azkartuz goazi, erroak eginez orotan, geroago eta barnago.
Rusoak ihesi, berek nahi duten tokietan geldituz, etsaiari mutu-

rreko zonbeit emanez artetan; eta hek onak; diote berek, diote heien
berri, lehengo eta oraiko dakiten guziek, hola dutela uste hobekienik
garait etsaia.

Badakigu bertzalde, egundainokoa dutela, etsairik handienen
higatzea beren ondotik, eremuz eremu leherraraziz; noiztenka zafral-
di batzu izigarriak, brau itzul-eta, emaiten daizkotelarik.

Hatsa luze, gaitzeko eremuak, araberako gizonketa; burdinbiderik
eta gerlako tresneriarik xoilki ez aski; segur, konfiantza osoa, behar
duten guzia igorriko diotegula, ahal bezen laster, aski goiz, guk,
anglesek eta bertze erresuma lagun adixkide batzuek.
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Dardaneletako itsas bidearen idekitzeak du hori ekarri behar,
egun laburrik barne, Rumania eta hek gure alde lotzearekin.

Ez da hau amets bat; segura da. Ordutik harat, orok elgarri beso
emanez, urkatuko dugu etsaia, nahi bezen azkar izanagatik. Sineste
horri bi eskuz loturik gauden, Jainko ona ere zerbeit ariko baita.

Haren nahiari behar gira jarri guziak, berenetarik norbeit galdua
dutenak eta oro. 

Asteart, (agorrilaren) 24an (ibid.)

Arras-eko aldean sua eztixago egun, Vosges mendietan aldiz bizi-
xago. 

Gure gizon xorietarik bat, Gilbert, bere tresnarekin eroria Suisako
lurrerat, han baitzaukaten geroztik, preso bezala, espakatu da; soinekoz
osoki aldatu; bizar luze bat jauntzi; ezin ezagutuzko heineraturik bere
burua, beribilez heldu Frantziako zedarrietarat, adixkide bat lagun.

Ez bide baitago alfer egoitekoa, gain hetan oraino itzuli zenbeit
egin gabe, lehenbailehen.

Rusoek eta anglesek, itsas-gudu batean elgar ederki lagunduz,
eman diote alemaneri behin eta behin oroitzeko zafraldia.

Hiru gerlako untzi handi eta zortzi torpilleur galdurik joan dire
ihesi alemanak, Riga deitu leihorretik urrun; eta zalu, zonbeit zoko-
tan gordetzera untzi hondarrak, galduak galdu.

Atsegin dugu jakiteaz, rusoak anglesekin bat izan direla itsas-
gudu hortan; ez direla den gutienik lotsatzekotan, han-hemenka hiri
zonbeit etsaiari utzi behar ukanik ere.

Badute kuraia eta konfiantza gure lagunek; badute gerla tokietan
gure soldado gaizoek ere. Guk beraz zertako ez?

Astezken, 25ean (ibid.)

Gauaz kanoi harrabots, Arras-eko aldean Souchez eta Neuville ez
ahanzteko, grenades ukaldi zonbeit, heiek guri, guk heieri. Vosges
mendi gainetan halaber.

Gure gizon-xorietarik batek oñoñak igorri diozka Grand-Duché de
Bade etsai herrialdean Lorrach deitu hiriko garari. On baino kalte
gehiago egin ere ba eiki. Hobe.

Bertze berriagokorik ez, salbu, rusoek itsasoan egin balentriaz
badela haro.
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Baduela diote Alemaniak, jostagura balin bada, bertzeak bertze,
behinko ruso.

Igande, (urriaren) 10ean
(E 1485, 1915-10-18, Berriak egunka)

Hi bahiz, ni ere ba; emazue hor! Artilleriak artilleriari sua tu. Beti
kasik orotan galtze gehiago etsaiak, ez duelarik ere guk nahi ginuken
bezenbat.

Gauak eztixago, freskatzearekin eta luzatzearekin.
Anglesek beren aldetik egun onak: guk bezen onak, edo kasik

hobexagoak zonbeit aldiz, ez baita guti. Hil berdura bat gaitza ikus-
ten dutela noiznahi, alemanetarik, beren aitzinean, berek araberan
guti galduz.

Rusoak ihesi ba beti, alemanen mihietan; izaitez ere ba zonbeit
aldiz, bainan beren kaltetan baino ardurago etsaiarenetan.

Egun azkenik berria, mitraillus andana batez jabetu direla eta
300 presonerez.

Kendua ken, pozika-pozika baizik ez balitz ere beti ttipituz, ahul-
duz doan etsaiari. Gu oro ere ba hein bat, bainan puskaz gehienik
hura, etsaia. Halabiz.





II

EUSKAL IDAZLE ETA LIBURUEN BERRI
ETA KRITIKA
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II.1. HILBERRIAK

Hilberriek, hildako ezagunen berri eman eta argi-itzalak naharo
aipatzen dituztenek, kazeta-genero berezi bat osatzen dute. Eskual-
dunak Euskal Herriko hil ospetsuen berri eman ohi zuen, baita apaiz
ezagun, kazetagileen adiskide eta euskal idazleen berri. Bereziki
Eskual Herria sailean.

Hain zuzen, euskalari eta euskal idazle zenbaitenak dira hautatu
ditugunak. Ez guztienak ordea: ez ditugu berrargitaratzen Zaldubi
edo Diharasarrirenak, P. Lafitte eta I. Caminoren antologietan ira-
kur baitaitezke (Mintz. 101-119 eta 160-165; Gontz. 132-136 eta
140-142); ez Arbelbiderena, (Mintz. 147-150). Aitzitik, antologia
horietan ageri ez direnak berrargitaratzen ditugu. 

Bestelakoak dira hilberri huts eta labur-laburrak (notice nécrolo-
gique). Hauetariko batzuk ere agertaraziko ditugu, hilberri tipikoen
lagungarri, zenbait xehetasun eskaintzen dituztelako.  

1895

Eskualdun zahar bat (Frère Innocentius)
(E  396, 1895-1-11)
Lehen mintzaldia. Frère Innocentius-en hilberria, hilen kurutze batekin.
Aurreko agerraldian (E  395, 1895-1-4, Nouvelles du Pays: HASPARREN),
hona frantsesez eta bi marra beltzen artean  —zerbait garrantzitsua den seina-
le— norbaitek idatzia, agian Hiriart-Urrutik:
“Une triste nouvelle nous est apportée ce matin, par une lettre du frère Juvénal
Martyr. Le T. C. Frère Innocentius,  ex-directeur des Frères de cette ville, est mort
hier, à l’âge de près de 69 ans, muni des sacrements de l’Eglise. Son enterrement
aura lieu samedi à 9 heures et demie du matin. En transmettant à tous les amis
du regretté défunt cette nouvelle qui les affligera profondément, le frère Juvénal
recommande son âme à leurs ferventes prières.”

Egun zortzi frantsesez laburzki eman dugu Hazparneko Freren
eskolako buruzagi ohiaren hilberria. Egun eskuaraz nahi gira min-
tzatu, eskualdun bezala, Eskual Herriko seme aipagarrienetarik
batez. Iduri zauku, ez dela sobera hemen gure irakurtzale guziei bi
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hiz erran ditzotegun bere sor-herria nehork bezenbat maitatu eta bere
heinean ahal oroz argitu eta lagundu duen gizonaz.

Balin bada beti ere, eta bereziki egungo egunean, lan idorrik, hura
da gazteriaren giristinoki altxatzea. Lan hortan bizi direnek dakite
zer den! Horra zertako ez deraukun bihotzak emaiten, bere bizi
guzia, gaztedanik zahartu arte, lan dorpe hortan higatu duen herritar
kartsua itzaltzerat uztea, hemen gure izenean eta Eskual Herriaren
izenean gure oroitzapena eta ezagutza erakutsi gabe.

Berrogoi eta lau edo bortz urte bazituen Frera Innocentius zenak
Hazparnerat etorria zela; hiltzean hirur hogoi eta bederatzi urte
zituen. Gazte zen beraz bere buruzagiek frera-nausitzat igorri zute-
nean, Hazparneko eskola-etxe handirat. Bainan gazterik jakintsun
eta zuhurtzat ezagutua zen ordukotz eiki.

Geroztik haren aipamena Eskual Herri guzian eta urrunago ere
hedatua zen. Buru azkarreko gizona zaukaten anitzek, eta hala zen
ere. Bizkitartean bazituen bere itzalak. Nork ez?

Berehala erran dezadan, itzal bat handia kausitzen zioten zen-
beitek: haurrentzat idorra zela zitzaioten; itzal gaixtoa hori haur
altxatzaile batentzat! Bainan egia ote da hori? Ba eta ez. Artetik
errateko, uste dut bera bizi balitz, ez lakiokela gaitzi ene solasa.
Nork daki? Behar bada zerutik irriz dago gaizoa ene ez eta ba
horri. 

Ezen ezagutzen zuen bere burua; eta zapatzen ere ba nehork uste
baino gehiago; bainan sortzetikako jite hura beti han; agertzen hura
arteetan.

Ez da egia bezalakorik, mihi zorrotza zuen eta bihotz-axal gogo-
rra. Gogortasuna eta idorkeria biga dire. Bihotz guria izan ditake
beratz eta ustel. Ikusten dire ere axala legun dutenak, eta barnea
hotz, edo huts, edo ustel. Halakoak ere ez dire itzalik gabe; eta hek
zituen bereziki begietan Frera Innocentius zenak.

Hargatik aitor dugu (zertako ez aitor?) hemen aipu dugunak ongi
handiak egin baditu, egin dituen bezala, gehiago ere eginen zuela
ongi, eztitasun apur bat gehiago erakutsi ahal izan balu. 

Errexago da bizkitartean erraitea egitea baino. Hastean aipatu
duguna, lanak dire oraiko haurrekin. Egiazki zenbeitekin burua-gal-
garri da. Putiko onak ikusi ditu ba zonbeit frera gaizo horrek bere
denboran!
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Zoazi zu halakoekin eztitasunez…ea zer irabaziko duzun?
Idorkeriarik gabe azkar izaiteko bitarte haren atzemaitea da lana. Ez
dea hala? Zuek frera Innocentius zenaren aspaldiko lagun zaharrak
eta kartsuak! Nork ezagutu du hura, bere on-gaitz guziekin, zuek
baino hobekiago?

Halere oroitzapen ona daukazue hartaz. Ba guk ere. Hartakotz
nahi izan dugu laudatu, merezi zuen bezala.

Oroen buruan, oxala gutartean, bai burasoetan, bai buraso-
ordain, haur-altxatzaleetan bagine anitz, frera kartsu harek baino
estakuru gehiago ez ginukenak!

Itsu izan behar da, ez ikusteko nolakatzen ari diren oraiko hau-
rrak, oraiko gazteak. Ez doazi ontuz. Alta lausengu eta pereku onik
ukaiten dute; bainan batzuen gogortasunak bezala bertzeen gurike-
riak ere badituzke naski bere ondorioak…eta ez hobeak.

Ez gaitu garraztasunak ari galtzen egungo egunean; ba ordean
ahuleziak, hoztasun eta ezaxolakeriak.

Behin baino gehiagotan aditu dugu egia hori frera zenaren ahotik.
Halako boz samur eta sarkor berezi batekin erraiten zituen hitz
horiek. Giristino hotzak eta axolagabeak ez zitzazken jasan. Bera
bero izaki, eta bertzeak ere halaber ikusi nahi. Bazuen geroztik norat
buru egin!

Jainkoak bereganat deitu aitzinean eman dio zahartzearekin ber-
tze kurutzerik! Azken lau, bortz urte hautan eritasunak joa zen;
emeki-emeki ahal guziak galduak zituen. Zangoek zaukateno,
herrestan zabilan, bere eginbideen betetzen, behin bera, gero haur
baten edo bertzeren eskutik.

Azkenean burua ere ahuldu zitzaion; eta halere oraino ikusgarri
zen haren otoitzeko karra, bertzerik ez zezakenaz geroz deus gehiago
egin. Bi urtez, gau eta egun, ongi behartu zazko bere frera lagunen
artak eta bere arreba, haurride on batenak.

Etsitu ondoan ere, ikusten zutelarik osoki eskuetarik joana, behin
ere ez dute onetsi, Hazparnetik Freren erietxe zenbeitetarat eremaite-
rat uztea. Bizi zeno, bai bere arrebak eta bai frera lagunek nahi izan
dute begiratu, berek bere lan guzien artetik ahora haziz, haur bat
bezala.

Dohatsu holako eskuetan den eria! Dohatsu ere haren artatzaile-
ak, zeren dituen Jainkoak sariztatuko!
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Frera Innocentius
(E 397, 1895-1-18, Eskual Herria)
Fr. Juvénal dateke artikuluaren egilea baina Hiriart-Urrutik zuzendua da (ik.
Euskera, Euskaltzaindia, 2002, 1, 134. or.)

Gure ustez azken hitza errana ginuen Hazparneko Freren buruza-
gi zenaz. Adiskide bati atsegin egiteagatik emaiten ditugu hemen
oraino zenbeit xehetasun hunkigarri. Eskualdun frera zuhur eta kar-
tsua ezagutu dutenek ez diote lerro haukiei beltzuri eginen; badugu
uste orok ere atseginekin irakurtuko dituztela gure adiskidearen hi-
tzak. 

“1826.ean sortua zen Heletan, haren aita, Manex Elizanburu han
guarda zelarik. Herri hartan egin zuen lehen komunionea. Gero las-
ter joan ziren Arnegirat, gero berriz handik Hiribururat. 

Azken herri hortarik Baionako Freretan zabilalarik ikasten, hartu
zuen frera sartzeko xedea, bere nausien etsenplu onak ikusiz.
1841ean sartu zen Tolosako novizian. Egun laburrez bere burua eza-
gutarazi zuen. Ezen zazpi hilabeteren buruan igorri zuten “Saint-
Antonin” Montaubanetik hurbil den eskola-etxe batetarat. 

1843an etorri zen Hazparnerat eskola ttipiaren egiletzat.
Bi urteren buruan igorri zuten Akizerat. Han zelarik izan zen

errient errezebitua.
1848an etorri zen berriz Hazparnerat eta betikotz. Hogoi eta bi

urte ez zituen; bainan jakitate, kar eta zuhurtziarik aski ezagutzen
zioten aitzindariek, eskola baten bidatzeko. Halakoa zen ordukotz
haren karra; eta beti handituz joan da. Berrogoita hamar urtez beti
lanean, ar ahala, ari izan da, porrokatua. Ezinbertzea nausitu arte, ez
dio lanari barkatu, ziolarik eskola emaiten hil nahi zitakela. Eri zela-
rik ere, goizean goizik azkarki sangraarazirik bere burua, badago
asko aldiz goizeko zortzi orenetan eskolan aurkitzen, deus ukan ez
balu bezala. 

Gazterik hilen zela erraiten ziotenean, irriz ihardesten zuen: 
—Hobe! Lehenago joanen naiz zerurat.
Eskolan edo otoitzean ari ez zen arte guziak, beretzat ikasten zera-

matzan. Halaxet bilakatu da jakintsun handi, nahiz ez zuen bere bai-
tarik hedadura handia. Orotarik apur bat bazakien. Haurrei erakas-
tekoak zazkien hobekienik; hetan zen gehienik trebe.

Oroz gainetik erlijionea bazakien errotik. Pesta bat zitzaion giza-
gaizoari katiximaren erakastea. Zenbeit oroit ahal dire zoin ederki
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egiten zituen katiximazko eskolak. Xoratuak egoiten ziren bertze
orduz haurrak hari so. Ikusi duenak errana dugu, nola egun batez
haur batzuek eskolako erloia geldiarazi zuten, nahiz haren katixima
ederra luzekiago entzun.

Bertze gauzetan ere kar bera zuen. Urteak ditu, haren gogoa
hedatzen zela, nehork hanbat oraino asmatzen ere ez zituen jakintze-
tarat. Hala nola eskolier bat edo bertze ezagutzen zuenean, bertzeak
baino erneago, edo bere sor-etxearen bidatzeko zerbeit gehixago jaki-
tearen beharra zukena, bereziki laborari semeak balin baziren, asko
gauza berezi erakasten zioten: lur izartzen; etxeko kontu egiten. Ba
eta ere lurrari noiz nolako eta zer onkailu eman. Frantsesez “chimie
agricole” deitzen dugun horri ohartua zen aspaldi.

Bertze holako zenbat gauza ez zituen erakasten?
Bi hitz berezi, haren otoitzeko karraz, eta bere buruarentzat zuen

garraztasunaz.
Erran dugu katixima ederrak egiten zituela; bainan araberako

etsenpluak zituen ere emaiten. Haren ikustea zen katiximarik hobe-
rena. Egun guziez egiten zuen kurutzearen bidea; egun guziez errai-
ten zuen, bere lan guzien artetik, arrosario osoa: hamabortz hama-
rrekoak.

Gehienik bihotzean zuen debozionea zen meza sainduaren entzu-
tea. Azken hamar urte hautan zangoetarik galduxea baitzen, otoizka
ardiesten zuen frera lagun baten edo bi haur gotorren besotik joaitea
jaun misionesten kaperalat.

Egun guziez komuniatzen zuen; eta bertzeen laguntzarekin ere
ezin ibilia jin zitzaionean, ukan du zoriona egun guziez bere ganbe-
ran errezebitzeko bere Jainkoa.

Arrosarioa bere harat-hunatetan erraiten zuen, ahal bezala. Bertze
otoitz guziak belauniko egiten zituen, ezindu arte, bi eskuak elgarri
emanik, eta begiak hetsirik beti. Ikusgarri zen!

Zer erran haren mortifikazioneaz? Ez dire guziak erraitekoak.
Jainkoak guk hemen aipa ahal baino hobeki ikusi dituzke. Begoite beraz
handienak Jainkoaren gain, nahiz balitaken zer aipa. Bakarrik hau:

Berrogoi eta lau urtez berak jo izan du, goiz guziez, lauak eta laur-
denetan, freren jeikiarazteko ezkila. Estakuru hortan jeikitzen zen
bera beti lauak laurden gutitan. Orduan, ustez nehork ez zuen adi-
tzen, azotatzen zuen bere burua burdinazko azote batez. Burdinazko
gerriko bat ere bazerabilan larruari kontra.
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Bertzentzat gogorra balin bazen, ageri da ez zela beretzat ere
guria. 

Azken hameka hilabeteak iragan ditu alki batean, gau eta egun,
ziolarik ohean baino hobeki zela. Baditake ere hobeki zen; hainbert-
zetaraino zaurtua baitzen eritasunak. 

Horra laburzki Frera Innocentius zenaren bizia.
Bizitze idorra, lotsagarria gure nahikeriarentzat. Bizitze ederra,

eta hiltze gozoa, hiltze dohatsua fedezko begiz gauzak ikusten ditue-
narentzat, egun batez orok, nahia ala ez, ikusi beharko ditugun
bezala.”

Oharra: “Frera Innocentius zenaren potreta nahi dutenek ukan,
aski dukete galdatzea Hazparneko Freren etxean. Izkribuz galdatzen
dutenek errezibituko dute berehala bide beraz hamar sosetan truk.” 

Frera Innocentiusen euskal idazlanez ik. geroago “Frera
Innocentius zenaren eskuarazko lanak” (E 400, 1895-2-8, Eskual
Herria).

1896 

(Ducq misionest eta idazlea, eta Mendibure xaharra)
(E 465, 1896-5-15, Eskual Herria: Hasparren)
HU dateke egilea. Bien hilberria, batera; biak dira Hazparnekoak eta gainera haz-
pandar kazetagileak badu ixuria bere herritarren hilberriak idaztekoa. Nahiz
Mendibure ez bide zen idazle, artikuluak batasuna du. Bestalde, Ducq-en Erroma
eta Jerusalem liburu argitaraberriaz bada artikulu bat, agian Hiriart-Urrutirena
(“Un nouveau livee basque”, E 235, 1891-11-27, ‘UN PRÊTRE BASQUE’ sina-
tua); ik. II.2.

Bi jaun apez hil izan dire gure herrian, iragan astean: Mendibure
xaharra eta Ducq misionesta. Batek 92 urte zituen; bertzeak 65.

Biak bardin gai ziren, Jainkoaren aitzinean agertzeko; bai heda-
duraz, bai karrez, bai eta umiltasunez biak hein bereko ziren. Biak
beren ahal guziz beti ongi-egile izan dire, nahiz bi gisetara.

Bat adinak ereman du; bertzea ez zen oraino zaharra; ba ordean
beti ahul izana eta gazterik bere kartsutasunak higatua, non iduri
baitzuen gizagaixoak ehun urte bazituzkela. Bere eginbideak ez aski
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ongi beterikako beldurrak ikaran bezala zaukan betidanik ere Ducq
misionesta. Alta huts guti zuken eginik bere apeztasuneko lanetan!
Hazparneko Freren eskolan egon direnek badakite zoin zen jarraikia
Ducq apeza eskolako haurren girixtinoki altxatzeari. Itsutuki maite
zituen haurrak; haurrentzat baizik ez zen bizi. Egiazko haurzaina!
Bera ere haurrekin haur bilakatua bezala zen azkenekotz; eta erran
ditake haurrekin haurtasunean bizi izan dela eta hil.

Egunaz ala gauaz, haren griñarik handienak haurrei buruzkoak
ziren. Arte zuen oroz, edo katixima, edo kofesio, edo eskola; otoitze-
ko liburu, arrosario, abitu, zituenak oro eman; eta beti lausenguzko
ele zenbait.

Gauaz jaikirik zagon askotan, bereziki haur eri bat edo bertze zue-
nean bere artalde ttipian, arta beharretan; eta gero egunaz ikusiko
zinuen xoko guzietan buruaz lurrari agurka, lo eskasarekin.

Etxetik jalgitzen zenean ere, beti haren urrats guziak haurretara
zoazin, edo erietara. Zelhaiko eta Elizaberriko serorek ez dute ukan
berrogoi urtez beren haurrentzat laguntzaile jarraikiagorik, hura
baino. Ez eta ospitaleko eriek ere bihotz hobeko ikuslerik hanbat.

Duela zortzi urte, ordukotz higatuxea, izan zen Erroman eta
Jerusalemen. Handik etorri eta laster egin zuen liburutto bat, hango
ikusgarriez mintzo. Asko irakaspen on badauzka liburu horrek, egi-
learen izena luzaz begiratuko dutenak eta hein batez ohoratuko.
Eskuarazko liburu zahar aipatuetan, badire hanbat aberatsago ez
direnak. Urrunera oro eder.

Mendibure apezak bertzela egin du Hazparnen anitz urtez ongi
handia, haro gutiz. Bi hitzez erran dezagun, etorkiz aberatsetarik zen;
eta beti emailea izan da. Bihotz ona zuen, ez bakarrik bere ahaide
hurbil eta urrunentzat, bainan oraino herriko behardun askorentzat.
Izilka ongi anitz egiten zuen. Herriko eliza berriarentzat ez dakigu
zenbat eman duen, anitz eman duela baizik.

Herriko haurren altxatzeko herriak frerentzat emaiten zuen dirua
kendu zutenean, herriko buruzagi zenbeitek eskola erlisionegabeak
lagundu nahiagoz; berehala Mendibure apezak eman zuen soma eder
bat; hogoita zenbeit urterentzat eskola erlisionedunaren pagatzeko
behar zen guzia. Eta holako bertze zer eta zenbat ongi ez du egin
Hazparnen, ba eta ere Mendiondon bere sor-herrian?

Azken herri hortako hilarrietan zuen ere hautatua bere azken
egoitza; harat ereman dute hilaren gorputza ehorzterat. Han dagola
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dohatsuen bakean, hanbat maite zuen eliza zaharraren itzalean, bere
gazte eta zahar lagun adiskide on erretor zenaren aldean!

Apeztu eta berehala Saran zenbeit hilabete bikario baizik ez da
behin ere nehon izendatua izan Mendibure zena.  Laster izitu zuten
bikalgo erretorgoen eginbide handiek. Lotsatu zen, eta geroztik
Hazparnen bizi izan da, bakartasun eta ixiltasun handienean. Bainan
Jainkoaren eta lagunaren amodioa duenak asko gisetara egin dezake
ongia.

Dohatsu, haren aitzinera nolazpeit eskuak merezimenduz beterik
doana!

Ez dauku galdatuko, jakintsun edo mintzazaile eder izan girenez,
edo buruzagi handi; bainan bai harek eman dohainak, edozoin gise-
takoak ongi erabili ditugunez.

Ithurri, Sarako erretora
(E 471, 1896-6-26)
Hilberria. 

Eskualduna egun bihotzmin handitan agertzen da. Gizon bat
galdu du Eskual Herriak; eta guk adixkide on bat, asko argi eta
laguntza jadanik egin, eta oraino anitz gehiago egiten ahal zauzkuna.
Ithurri Sarako erretora, Larresoron sortua, hil izan da 51 urtetan.
Berak jakin gabe, aspaldian eri zen. Guk ere uste izan dugu behingo
gizon bazela; bizkitartean lau edo bortz hilabete baditu etsitua beza-
la ginuela, jakinez geroztik odoleko gaitz hilgarri gaixtoenetarik bat
zuela.

Halere galtze horrek atsegabe handia dagigu, zeren eta egiazki
anitz igurikitzen baikinuen Ithurri apez zenarenganik, bai Sarako
herriarentzat, bai Eskual Herriarentzat, bereziki eskuara gure min-
tzaia ederrarentzat. Nork erran gure ongi-egile horrek, guziz azken
hamabortz urte iraganetan erabili dituen lanak?

Ez naiz mintzo hemen apez eta gizon bezala egin dituen ongiez.
Bakarrik laburzki erranen dut apeztuz geroz egon den tokietan beti
bere eginbideak osoki ezagutu dituela eta bete orotan orok diotenaz
ederki.

Lehenik egon zen Kanbon bikario bederatzi urte; gero bertze
bederatzi urte Aruen erretor; eta azkenik Saran zazpi edo zortzi urte-
ren ingurua. Hiru herri hoitan apez on, gozo, eta gizon zuhur baten
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oroitzapena utzi du. Hedadura handia zuen; jakitate bat asko eskual-
detarat urrun eta barna zoana eta oroz gainetik bihotz ona.

Bihotza erakutsi du azken egunetaraino oroituz azkenik egon den
herriaz bezala bardin lehengoez.

Ez izanik ere aberatsa, nahi zituen Sarako herriarekin batean
Arueko eta Kanboko bi herriak ere lagundu bere ahalaren arabera.

Hiltzerakoan utzi diozkate zituen sos bakarretarik zenbeit hiru
herrietako elizei eta erromesei, harentzat otoitz egin dezaten galda-
tzen duelarik. Gutitik guti: ederrago baizik ez da holako batenganik
oroitzapena bera, ez balitz ere hura baizik. 

Apeztasuneko irakaspenak zoin ongi zakizkan eta zenbat aldiz
bere apez-lagunak ere argitzen zituen, beldur naiz ez dezaten ongi
sinets, hura bakarrik itxuraz eta…nola erranen? …axaletik ezagutu
dutenek.

Handizki argitua eta berenaz buru onekoa zelarik, etzuen baitez-
pada iduri, bertze bat baino gehiagokoa zela; zeren baitzen herabea,
umila, bere buruaz guti hartua.

Ez zen ere predikaria, nahiz gauzak burutik eta bihotzetik beti
ongi eta zuhurki erraten zituen. Bainan bazuen beti sortzetikako
hurritasun bat, ez bakarrik predikalkian, bainan buruz buru mintzo
zelarik ere.

Bainan mintzatzeko errextasunak, zalutasunak deus ez du erran
nahi ororen buruan. Bertzerik ez denean, hura on da; eta ahal bada
oro batean, hobe. Bainan buru ona ororen nausi da. Eta hori bazue-
la Ithurri zenak erran dezakegu. 

Hor dire harek utzi dituen lanak, eskuarazko liburu zahar eta
berri anitz irakurturik, eskuara gure mintzaia ederraren erroak eta
adarrak arrotz jakintsunei, bai eta gutartean zerbeit ja holako daki-
tenei ezagutarazteko utzi dituen lanak hor dire. Hemen ez dugu
eskuaraz bertze xehetasunik emaiten ahal.

Gero ere badukegu Ithurri apez jakintsun handiak utzi dauzkigun
liburugeien aipatzeko denbora.

Egun ez diogu nahi hemen gure esker-bihurtzea baizik eman nahi.
Hortakotz galdatzen diotegu Eskualdunaren irakurtzalei oroitzapen
berezi bat beren otoitzetan.
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1898

(Etxeberri, euskaldun laborarien almanakaren egilea)
(E 591, 1898-10-14, Eskual Herria)
Hilberria. Etxeberri Uztaritzeko apaiz omoniera (1843-1898) kalonje ohorez-
ko izendatu zutelako berria eman zuen Eskualdunak (E 372, 1894-7-13,
“L’Abbé Etcheberry”, Nouvelles du Pays (frantsesez). Idazlan horren egileak,
Hiriart-Urruti agian, Eskualdunarentzat eredu bat izan zela aitortzen du: “il a
été le véritable initiateur des publications populaires basques au cours de ces
quarante dernières années.  Encouragé par lui dans une oeuvre analogue
l’Eskualduna a profité de sa collaboration effective, plus souvent de ses conseils
et nous avons toujours reconnu en lui un modèle qu’il fallait essayer de suiv-
re… de loin.”.

Ez dezakegu hemen egun aipatu gabe utz betikotzat gutartetik
itzaltzerat eskualdun zahar bat, Eskual Herria eta eskualdun min-
tzaia bati maitatu dituena, eta ohoratu.

Etxeberri jaun apez aspaldiko xaharra hil izan da atzo zortzi,
Ustaritzeko komentuan. Lauetan hogoi eta hamabi urte zituen; adin
handia. Guti heltzen dire adin hortarat. Apez eskualdun bizi direne-
tan zaharrena zen. Urte baten ingurua zuen osoki gelditua zela, eri-
tasun handirik gabe, ahuleziak azkenean ahal guziak joanik. Alta
etzion berehala uko egina lanari; ezinbertzea nausitu arte beti bere
eginbideak bete ditu. Zenbait prediku eta katixima egin ditu, berro-
goita hamar urtez Ustaritzeko komentuan, lehenik luzaz berak, eta
gero laguntza beharra jin zitzaionean, lagunekin.  Xoratuak zagozin
haren ateraldi zuhur, eta ardura bitxi, maitagarriei serorak, serora-
geiak eta haurrak. Haren aldi zenean mintzatzea, begiak zabal zau-
den eta beharriak xut. Haren ahotik oro eder ziren; eta bazakien,
irriak irri, behar zenaren erraten. Aditzalea ohartu gabe bezala sarra-
razten zion gogoan barna irakaspen ona, ezin ahantzizko heinean.
Hain zuen, ororen buruan, ele xuxena eta xorrotxa; ba eta ere zenbait
aldiz hein batez garratza.

Komentutik kanpo ere maite zuten orok; bainan bere omonier
lagunentzat zen bereziki lagun ona; xoria bezen alegera beti, eta bai
etxekoen, bai arrotz iragaitiarren jostagarri beti. Behin ere hitz etzuen
erranen norbeiti atsekabe edo bidegabe egin zezokenik. Hortakotz du
bere bizi luzea iragan, etsai bat ukan gabe.

Bertzalde nork Eskual Herrian etzuen ezagutzen eta maite,
berrogoi eta zenbait urtez geroztik hunat eskualdun laborarien egu-
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nari edo almanakaren egilea: hainbertze istorio zahar, konseilu
zuhur eta bitxikeria emaiten zituena? Hanbat atxikia zen bera ere
lan ttipi horri; eta duela bizpahirulau urte, ezin gehiago eginez utzi
zuen bertzen eskuetara. Halere oraino begi zaukon bere Armanaka
maiteari. 

Atsegin zuen ikusiz esku onetan zuela bederen utzia.
Jinko onak digola lan onari ondorio on eta iraupen luze; eta horren

lehen egileari, horrentzat eta bertze ongi-egin guzientzat doakon
saria!

1902

Intxauspe
(E 798, 1902-10-3, Eskual Herria: Abense-de-Haut)
Hilberria.

Iragan astean hil izan da, eta larunbatean ehortzi bere sor-herrian
Atharratzetik hurbil Abense-de-Haut deitu tokian, Intxauspe apeza,
Baionako jaun bikari jeneral ohia. Lauetan hogoita sei urte zituen.
Adin handia, gutik atzemaiten dutena. Bizkitartean hura urrunago
helduren zelako ustea zuten haren adiskideek.

Ama ehun urtetan hila zuen, zenbait hilabete eskas. Berak ere
luzaz irauteko itxura zuen; herbaila ba, zahartzen diren anitzek beza-
la, bainan jite zailekoa.

Haro gutiz lan handiak erabilirik denboran, apezpikutegiko sekre-
tario bezala, eta gero Franxistegi, hazpandar apez kartsu zenaren
ondotik, bikari jeneral, oraino bere karguaren ohorezki betetzeko on
zitakelarik, itzalerat emanarazi zuen gobernamenduak; etzelarik alta
etsaiari buruz batere jauzkorra, osoki eztia zelarik eta bakezko gizo-
na, begietan hartua zuten. Ez baita marka hoberik, zuzena zela eta
zuzen hartarik ez kordokarazerrexa. Bazakien behar orduan ezetz
erraiten. Hori aski baita egungo eguneko gizonetarik esker on guti
ukaiteko.

Hortakotz baizik ez balitz ere zor ginion hemen Eskualdunean
oroitzapen berezi bat. 

Bertzalde aspaldiko adiskidea ginuen; kazeta huni anitz atxikia
zela badakigu; ez hunentzat, gure jakinean, deus lan berezirik egin
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duelakotz, bainan eskualzale handia baitzen; Eskual Herriari eta
guziz eskuara gure mintzai ederrari handizki atxikia. Aspaldiko urte-
tan eskualdun izkribatzaile argituenetarik batentzat ezagutua zen.
Jakintsun arrotz askorekin bazaukan. Bertze lan ohiko guzien artetik
ere, beti eskuarazko lan zerbait bazuen buruan, eta arte zuken guziez
eskuetan ere ba.

Hari esker da, hein batez, den bezen ezagutua gutartean, erran
nahi, guti edo aski eskuara huni zinez atxikiak gitzazkonen artean,
Atsular, Sarako erretor zenaren liburu zahar aipamen handiko hura:
Geroko Gero derizana.

Ez baita eskuraerrexa liburu hori, bere denboran agertu bezala;
bainan Intxauspe apezak berritua, eta oraiko aren araura xuxendua,
gaztetua erosi nahi dukenak aski duke Lamaignère liburutegian gal-
datzea, Baionan. Bada han saltzeko. 

Eta aldiz, artetik hemen erran dezagun (holako gauzak eleak
dakarzkitzanean erraiten baitire); aldiz ohiko Atsular zahar-zahar
hura eskutik eskura jina lukenak, eta saldu nahi, aski luke mintza-
tzea. Baluke segur erosle.

Liburu horren berritzeaz bertze lanik ere egin du Intxauspe
apezak. Halere hoberenetarik bat, hori. Bertzetan handiena,
jakintsunek aipamenik gehiena deratxikotena da: Le Verbe Basque
deitu liburu bat; eskuarari doazkon zeretan ditaken lan dorpe,
garrenetarik bat. Etzen lotsa lanari gizona, holetan holakoari lotu
zitzaionean. 

Eskerrak diozkala Eskual Herriak apez eskualdun, eskuara
horrenbertze maite zuenari!

Nahiz urteak zituen ja, bazterrerat emana zela, eta kasik ahan-
tzia bezala, hura ongi ezagutzen zutenek etzuten urrikari. Hain zi-
tzaion laket, itzalean bizitzea, egungo nahaskerietarik urrun.
Ixiltasuna eta lana ziren haren adiskide hoberenak; guziz holetan
eskuarazko lanak. 

Zahartze goxoenetarik bat harek zukeen, ez balitu bihotzmine-
kin entzun eta ikusi Frantzian eta Eskual Herrian gure etsaien egi-
tateak.

Agian haren eta hura idurikoen zorionetarik bat izanen da ikus-
tea, hanbat maitatu duten sor-herria, noizpeit oneko alderat itzulia,
heien gogorako gizon zuhur eta zuzen batzuen eskuetan. 

Agian ba!
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(Intxausperen hilberri laburra) 
Frantsesezko ohar honen egilea nor den ez dakigu (HU?). Intxausperen biziaz ema-
ten dituen xehetasunak jakingarriak dirateke.

“Voici une notice nécrologique complète sur M. le chanoine
Inchauspé que nous empruntons à notre excellent confrère le Courrier
de Bayonne: 

M. Inchauspé (Emmanuel) était né le 19 novembre 1815 à
Sunharette. Ordonné le 13 juin 1840; il fut choisi pour aumônier de
l’hôpital civil de Bayonne le 2 mars 1842 et y remplit ses fonctions
jusqu’au 9 février 1864, époque à laquelle il fut nommé chanoine
titulaire de la cathédrale de Bayonne; il était chanoine honoraire
depuis le mois de mars 1855. Ainsi, si ce n’est pas pendant trente ans,
comme nous le disions hier, que ce digne et dévoué prêtre remplit le
dur service de l’hôpital, c’est bien pendant 22 ans. Mgr. Lacroix qui
l’avait en particulière considération, lui confia le 15 octobre 1869 le
secrétariat général de l’évêché, lui donna, par distinction particulière,
en 1878 le titre de vicaire générale honoraire, et l’appela en 1882 à
remplir effectivement ses fonctions, ainsi que celles d’official du
diocèse, haute marque d’estime pour sa compétence et la sûreté de
son jugement. C’est en 1890 qu’il prit sa retraite et fut nommé vicai-
re général honoraire. Depuis lors, il vivait à Abense-de-Haut, loin des
agitations humaines, se reposant sur l’amitié fidèle et sûre qui s’était
consacrée à ses vieux jours.

Comme linguiste basque, on a de lui: Jincouac guiçonareki eguin
patoac, edo eguiazco religionia, 1851; les Dialogues basques, labour-
dins souletins en collaboration avec feu M. le capitaine Duvoisin,
1857; le Saint Evangile de Jésus-Christ, selon saint Mathieu, traduit
en basque souletin, 1856; le Verbe Basque, 1858; l’Apocalypse de
l’apôtre saint Jean, traduit en basque souletin; Jesu-Kristen imitacio-
nia, Çuberouco utzulia, 1883. 

M. le chanoine Inchauspé
(E 798, 1902-10-3)
Iritzi-artikulu nagusia da, ez baitago lehen mintzaldirik, 1. or., erdiko zer., erdi-
tik behera kokatua. 

C’est en basque qu’il convient de rendre un hommage définitif au
basque éminent et au basquisant émérite qui fut M. l’abbé Inchauspé.
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Nos lecteurs françaises  nous en voudraient cependant si nous ne con-
sacrions pas quelques lignes à la mémoire de ce prêtre et de cet admi-
nistrateur de haute vertu et de fier courage.

M. le vicaire-général Diharce, dans les paroles si touchantes qu’il
a prononcées sur la tombe d’Abense, a fait remarquer qu’avec le
vénérable défunt disparaissait toute une génération de prêtres bas-
ques aussi imposants par le caractère que séduisants par la bonté. Ce
sont bien les traits qui resteront attachés au souvenir de M. l’abbé
Inchauspé. Sous des apparences modestes, presque timides, on sentait
vite en lui la vigueur de pensée et de volonté qui dicte les résolutions
nettes et génereuses. On sentait aussi en lui l’homme attaché aux tra-
ditions natales et qui ne voulait pas démériter de la longue et coura-
geuse lignée des ancêtres. Mais ces qualités étaient tempérées par la
bonté, une bonté affectueuse, qui donnait à son accueil, surtout dans
les derniers temps, un accent si ému et si émouvant.

M. l’abbé Inchauspé a été une des premières et des plus nobles vic-
times de cet esprit sectaire qui poursuit depuis vingt ans l’indépen-
dence jusque sur les degrés de l’autel, surtout sur les degrés de l’au-
tel. Il a été, de plus, (détail peu connu) la première victime de la haine
que la langue basque inspire à nos persécuteurs.  M. Dumay ne lui
pardonna pas, en effet, d’avoir transmis en basque un mandement au
clergé basque. Il prétendit y voir comme une tentative de séparatisme
et y trouvera un prétexte à une disgrâce, assure que d’autres atteintes
menacent la langue dans l’exercice du culte; on prétend que bientôt il
sera interdit à nos curés basques de faire le catéchisme en basque. M.
l’abbé Inchauspé aura eu l’honneur de souffrir le premier pour la
grande cause de notre langue nationale. A  ce titre, comme aux autres,
.Eskualduna lui doit une vénération particulière. Sa mémoire restera
particulièrement vivante et honorée parmi nous.

Oharra: Hona, ondoan, Intxausperen hilartitza (epitafioa), hark
berak ondua eta izkiriatu bezala jasoa:

“IHS. Heben dago / arraphistiaren aiduru / Emmanuel Intxauspe
/ Harismendy Aphezaren / khorpitza. Hil izan da / Setemeren 25n
1902n / adinaren 86 ourthetan. / Vicari Jeneral Jaun / Aphezcupiaren
lagun / Vaticaneco Concilioan / Euscararen eta Euscaldunen / mait-
hazale eta eraikizale. / Ohoreac igaraiten khea bezala / Obra honec
beticotz iraiten.” (“Inscriptions d’Onize Gainekoa copiés par E.-S.
Dodgson” (E0 22, 1906-6-1, Eskual Herria)
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1904

Harriet 
(EO 8, 1904-2-26, Eskual Herria: Halsu)
Harriet hiztegigilearen hilberria. Haren argazki bat ere atera zuen Eskualdunak.
Harrieten hiztegia, “nehon bertzerik oraino ez bezalakoa”, eskuz izkribatua zen
eta beraz Azkuerenaren lehen liburukia baino lehenagokoa. Larresoroko semina-
rioan utzi zuen Harrietek bere hiztegia. Hiriart-Urruti ederki baliatu zen hartaz.

Iragan astean hil izan da 90 urtetan herriko seme, Harriet jaun
apez kalonje zaharra. Frantzian eta Espainian luzaz apeztasuneko
eginbidei buruz jakitate handia zuela erakutsi ondoan, behin bere
anaia bertze apezarekin batean, gero berak, aspaldian osasunak ez
baitzuen laguntzen, sor-etxerat itzulirik, han bizi zen. Eskuara gure
mintzai ederrari doazkon zeretan ditaken gizon argituenetarik bat
zen. Denbora batez Eskualdunean eskuarazko huts guti behar
ginuen egin, hura zalu ohartuko ez zitzaionik. 

Hondarrerat ere, azken-azkenik utzi duen irakurtzetarik bat izan
da kazeta hunena. Gogorki atxikia zen eskuarari.

Bertze lan batzuz bertzalde bat utzi du handia biziki: eskuarazko
hitz ezagutu guziak, edo gehienak dauzkan hiztegi eder bat, nehon
bertzerik oraino ez bezalakoa. On zeno arizan da lan horri beti hun-
kika; ez baitu halere oraino nahi zukeen bezen osoki bururaturik utzi.
Den bezala noizpeit agian argitarat emanik ikusiko du...bizi denak.

Zuzen da erraitea (bereziki ditugun bezalako egunetan) bertze
oroitzapenik ere utzi diola bere sor-herriari: serora etxe bat, herriko
haur neskatoen giristinoki altxatzeko; seroragoa utzirikako bi andre
baitira han orai, bertze asko herritan bezala.

Giristino etxe hori beharrik esku onetan gelditzen baita, behartu-
ko zaio; bertzenaz hortzak ahoan lagozke gain hartarik ohoinak.

1905

Laphitz
(EO 47, 1905-11-24, Nouvelles du Pays: Buenos Aires. Nécrologie. Le R. P. Lapitz)
Hilberri laburra. Hiriart-Urruti ote egilea? Ez da ziurra baina hazpandarrak badu
Laphitzen aipamen labur bat, 1903koa, apaiz eta idazle hura beti gogoan bai-
tzuen: “Baziren eta badire Ameriketan ere, Buenos Airesen, batzu misionest, ber-
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tzeak  eskola-emaile Betharrametik jalirikako apez hoitarik; hala nola irisartar
Laphitz jaun apez eskualdun predikari handia; eta bertze zenbeit eskualdun ere
ba.” (E 854, 1903-11-6, “Betharrame”).

Le R. P. Lapitz, des Pères de Bétharram (...). Il s’est éteint douce-
ment après une courte maladie, au commencement de ce mois de
Novembre dans sa résidence de St-Jean. Le P. Lapitz séjournait
depuis une quarantaine d’années dans la capitale de l’Argentine où
les dévouées Pères de Betharram ont fondé plusieurs maisons, tres
prospères aujourd’hui. Prêtre de grand mérite et de profonde vertu, le
P. Lapitz se livra, avec ardeur dès la prèmière heure, à l’apostolat de
ses braves compatriotes. Nombreuses sont les institutions charitables
qu’il a créés pour eux. Accueillant, généreux, toujours disposé à ren-
dre service, il s’attira les sympathies profondes dans toutes les classes
de la société. Aussi les ressources dont il pouvait disposer, comme ses
relations étendues, lui permirent de faire beaucoup de bien à ses chers
Basques. Il était devenu leur Providence et leur soutien. Sa mort fait
un grand vide dans le clergé de Buenos Ayres.”

1906

(Hegi apeza) 
(EO 29, 1906-7-20, Eskual Herria: Mendionde. ‘E.O.’ sinatua)
Hilberria. Héguy idazten du egileak. 

Aste huntan hil izan da Hegi jaun apeza, Lekorne Hiriarteko
semea, 62 urtetan.

Bardozen bikari, Behazkanen erretor eta Ustaritzeko seroren
komentuan omonier egonik, laugarren urtea zuen paralesiak joa, bere
familiarat erretiratua zela.

Nehun ez zitakelarik eria hobeki bere arrebarekin eta ilobekin
baino, zitazken arta guziez inguratua, deusen eskasik gabe, mezaren
etxean berean emaiteko errextasun eta laguntza guziekin, halere bizi-
ki nekez eta gogoaren kontra, ezinbertzez, utzia zuen lana, itsutuki
atxikia beitzen bere komentu maiteko katixima, prediku eta kofesio-
ei. Ezin gehiago kofesor ona egiten zuten, barnekoek bezala kanpo-
koek ere. Zenbeiten hutsak entzunik dago, eta bihotzminak eztiturik,
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bere kapera xokoan, ixil-ixila. Gizon ala emazte, ttipi ala handi, ani-
tzek laket zuten harekin egitea beren elizako eginbidea, ba eta noiz-
nahi kontseilu galdez harengana joaitea, zeren zen eztia, zuhurra,
buruz eta bihotzez aberats, den gutieneko harorik gabe. Jarraikia,
kasik sobera josia bere egitekoei.

Otoitz eta liburu eta solas jinkotiar, haren bizia hoitan zen betida-
nik. Ezin utziak zituen hoik, osasunari zoakon izarian jalgitzea eta
gorputzari berearen emaitea ahanzterainokoan. Irri egiten zuen adix-
kidek erraiten ziotenean, zertako ez zuen bere buruaz arta gehixago.

Gaztedanik zahar baten zuhurtzea izanagatik, jite alegera zuen,
eta bere hein hartan kasik jostakina. Bardozeko gazteriak eta elizako
kantoreak ez dute halako harroaldirik hartu, nola Hegi lekondar
ohiko bikarioaren denboran. Gaztekina zen eta haurkina ezin gehia-
go. Behar zenean edozoin bezen gizonki mintzo zelarik, ez ditu behin
ere arras utzi haurtasuneko arak eta gostuak, bereziki familian edo
bere kideko adixkidekin zenean.  Bazuen hortaz poxi bat bere omo-
nier lagun Etxeberri ezin ahantzizko zenaren eite, bertzenaz biga
zirelarik gaineratikoez osoki.

Harek utzi armañaka eskuara ere egin du zenbeit urtez, eta bera
ezinduz geroz, eginarazi. Bainan hori ala edozoin lan, haro gutiz zera-
matzan oro beti.

Guti bide da, nik uste, dakienik katixima berriaren frantsesetik
eskuararat itzultzea, harek egina dela, diosesako buruzagiei iduritu-
rik nehork ez zuela hobeki eginen harek baino.

Hortarik ageri da, zer konfiantza zuten hura baitan. Zoin zen ixil
eta umila ere ba, lan handi hori nehork jakin gabe gordeka bezala
egin duenaz geroz; eta oraino bere buruari ez fidaz, laguntza galdegi-
nik bera baino apalagokoei.

Nehork ez daki hemen mintzo den hunek baino hobeki: zenbat
artarekin, hitz bat edo bertze huts egin beldurrarekin, ikaran oro
neurtuz, haztatuz arizana den eskuara katixima berriaren egilea lan
horren egiten.

Hortakotz galdatzen diotegu, hau irakurtuko duten eskualdun
haur katiximan dabiltzanei, bai eta heien buruzagi eta buraso jinko-
tiarrei: oroitzapen bat ukan dezaten otoi beren ongi-egile, gure adix-
kide Martin Hegi apez eskualdun on zenaren arimarentzat.  
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II.2. EUSKAL LIBURUAK

Eskualduna kazetak, hark berak gomendatu euskal liburu argita-
raberrien inguruko zer guztiak ematen zituen: argitalpenaren berriak
laburki, propaganda, erreseina kritikoak etab. 

Kazetalan hauek, eta emanaldiko kontakizunak berebat, jaun
xapeldun euskalzaleentzako eginak ziren eta Nouvelles du Pays,
Eskual Herria eta beste sail batzuetan kokatuak. 

Liburu garrantzitsuei buruzko artikulu batzuk (Duvoisinen
Laborantzako Liburua eta Lau Ebanjelioak) lehen mintzaldiak dira.

Atal honetan ez ditugu biltzen, noski, ustez Hiriart-Urrutik ida-
tziriko liburu-kritika edo liburu argitaraberrien erreseina edo berri
guztiak.

1891

Un nouveau livre basque
(E 235, 1891-XI-27, ‘Un prêtre basque’ sinatua)
HU? Aita Ducq Hazparneko misionestaren Erroma eta Jerusalem liburuaz.

ERROMA ETA JERUSALEM, tel est le titre du nouveau livre bas-
que que vient de faire paraître le R. P. Ducq, missionnaire du Sacré-
Coeur de la congrégation de Hasparren.

La publication de ce livre nous a causé la joie plus vive. C’est
une bonne oeuvre, dont nous ne saurions trop louer l’initiative. Ce
livre est destiné, selons nous, à opérer le plus grand bien au sein de
nos populations du Pays Basque. Aussi, voudrions-nous en dire un
mot pour le faire connaître, notre conviction intime étant que, s’il
est connu, il sera, par le fait même, nécessairement lu, aimé et esti-
mé.

Et d’abord, que le vénerable religieux qui, depuis son pèlerinage à
Rome et en Terre-Sainte, vit du souvenir de ce qu’il a vu et religieu-
sement gôuté et admiré, pour permettre de lui offrir ici l’hommage de
notre bien vive gratitude. Merci, Révérend Père, d’avoir bien voulu
faire passer dans les coeurs si généreux et chrétiens de nos basques les
douces et saintes émotions de votre âme. Entre ces coeurs et le vôtre,
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la communauté de sentiments sera facile à établir. Car, dans notre
pays, il y a encore, malgré tout, des âmes qui restent largement ouver-
tes aux amours et aux dévouements dignes et nobles.

Les basques trouveront, dans le livre du R. P. Ducq les détails les
plus intéressants, parfois les plus minutieux, sur un voyage long et
pénible, effectué, à certains moments, au milieu de difficultés sérieu-
ses, dont le récit est de nature à captiver la classe de lecteurs à aque-
lle l’auteur s’adresse; une histoire, abrégée sans doute, mais suffi-
samment développée, soit de Rome et de la Papauté, surtout des glo-
rieux pontificats de Pie IX, de sainte mémoire, et de Léon XIII, soit
des lieux les plus respectables de la Palestine et des événements les
plus considérables qui y ont eu lieu et avant la naissance du Sauveur
et pendant sa vie mortelle jusqu’à sa passion douloureuse et sa mort
sur la croix; de la théologie, en particulier sur le domaine temporel
des Papes, nécessaire au libre exercice de leur pouvoir spirituel; de la
théologie encore au sujet de l’adorable mystère de l’Incarnation, dont
le terme est Nôtre Sauveur bien-aimé, le Christ Jésus, Dieu et Homme
à la fois dans l’unité de Personne; enfin, les conseils salutaires d’un
coeur sacerdotal entièrement dévoué à Notre-Seigneur, à son Eglise et
aux âmes rachetées au prix de son sang divin. 

Les détails concernant le voyage sont, avons-nous dit, minutieux et
intéressants. Qu’il nous soit permis d’ajouter qu’ils empruntent un
charme particulier à la simplicité du style dans lequel l’auteur les
raconte. Et, pour le dire en passant, le R. P. Ducq aurait sans doute pu
nous donner du basque beaucoup plus selon  les exigences de ce qu’on
appelle le purisme; mais le but qu’il s’est proposé, et qu’il a parfaite-
ment atteint, était de se faire comprendre. C’est encore méritoire.

Pour ce qui regarde la partie historique, concernant surtout
l’Ancien Testament et la vie et la passion du Sauveur, le lecteur ne
doit  pas s’attendre à y trouver le récit de faits suivant leur ordre chro-
nologique.  Non, et l’auteur, puisqu’il raconte un voyage, était bien
obligé de parler des personnages et des faits selon qu’il était amené à
le faire par la description des lieux où ces personnages ont vécu, où
ces faits se sont passés.

Ce que nous appellerons volontiers la partie mystique de l’ouvra-
ge est l’expression à la fois simple et ardente d’une âme saintement
éprise d’amour pour Notre-Seigneur Jesus-Christ, sa divine Mère et la
Sainte Eglise, la continuatrice ici-bas de la mission du Rédempteur.
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Pour tout dire en un mot, le livre du R. P. Ducq est à la fois inté-
ressant, instructif et édifiant.

Et maintenant, qu’il nous soit permis de faire appel au zèle ardent
et éclairé de ceux qui sont les propagateurs-nés des bons livres, au
zèle de nos vaillants prêtres basques. Vraiment, l’apparition d’un bon
livre basque est chose si rare! Les prêtres devraient donc profiter de
cette occasion, lorsque’elle se présente pour en faire bénéficier les
âmes confiées à leur sollicitude pastorale.

L’objection que l’on oppose le plus communément, même parmi
les prêtres, contre la possibilité de la diffusion des bonnes livres, c’est
la rareté de l’argent. De l’argent, on en trouve bien pour le dépenser
dans ces auberges, véritables foyers de corruption publique, et qu’on
trouve en si grand nombre jusque dans les moindres localités. On en
trouve aussi pour faire face aux frais d’une toilette exagérée, pour ne
pas la qualifier autrement.

Serons-nous teméraires si nous affirmons qu’aujourd’hui la diffu-
sion de la bonne presse est devenue nécessaire, même au Pays
Basque? 

L’ennemi qui, de nos jours, tend à exercer les ravages les plus
affreux dans nos âmes, c’est l’incrédulité. La Franc-Maçonnerie sème
ce terrible et funeste dissolvant en particulier par la mauvaise presse. 

Le basque a opposé à ce courant destructeur et oppose encore, il
faut le dire, la forte et imposante barrière de sa langue et des ses
moeurs patriarcales. Et pourtant, nous devons dire, au risque de nous
entendre traiter d’esprit chagrin, mélancolique ou pessimiste, nous
devons à la vérité de dire que tout ne va pas au mieux au sein de nos
populations. 

La facilité des communications fait que les basques entendent et,
l’occasion faisant le larron, écoutent avec trop de complaisance l’ob-
jection du faquin, du gros ignorant, de tous ces sinistres farceurs aux
yeux desquels parler contre la Religion et ses ministres est un titre de
gloire.

La mauvaise presse, même basquaise, pénètre un peu partout. Et
puis, dans notre siècle d’éblouissante lumière, un peu tout le monde
apprend à lire.  De plus, on veut suivre la mode; or, il est de mode
que, quand on se croit quelqu’un, on achète un journal. Et ce journal
sera très souvent mauvais dans son article de fond, dont le but hypo-
crite, mais évident, est de saper les croyances religieuses; mauvais
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surtout dans son feuilleton, rez-de-chaussée dégoutant, réceptacle
immonde de toutes les ordures. 

Eh! bien, contraria contrariis curantur: opposons les bonnes lec-
tures aux mauvaises. Propageons par-dessus tout les livres et jour-
naux écrits dans notre langue nationale, dans notre cher basque,
dont les beautés captivent les plus grands savants de l’Europe (on
nous dispensera de qualifier les basques et surtout les basquaises
qui ont honte de lire dans leur langue maternelle); inspirons par la
bonne presse le triple amour qui doit être la vie du tout coeur vrai-
ment chrétien: l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ; l’amour du
Pape-Roi, son vicaire et son représentant sur la terre; l’amour et
l’attachement á la Sainte Eglise et aux enseignements qu’elle prê-
che. 

Le livre du P. Ducq est propre à obtenir ce résultat dans une large
mesure. Aussi, notre voeu le plus ardent est-il qu’il devienne le livre
de lecture de tous les foyers chrétiens de notre pays.

1892

Giristino legea laburzki
(E 279, 1892-9-30)
Diharasarriren liburu hau kristau dotrinaren laburpenik hoberena zen Lafitteren
arabera (Le basque et la littérature d’expression basque en Labourd, Basse-
Nabarre et Soule. Collection Aintzina, Librairie Le livre”, 1941, 66. or.).

Gure atsegin handienetarik bat da, eskualdun liburu berri bat
agertzen denean, haren ezagutaraztea gure eskualdun irakurtzaleri.

Are gehiago da oraino atsegina, noiz eta ere baitugu ikusten libu-
ru berri bat ederra, eskuara garbiz egina, gauza onez mintzo, beti
xuxen, egia, den bezala, zabal-zabala erranez, solas alferrik eta itzu-
likarik gabe: hitz guti, eta hek oro onak.

Egiazki horrelakoa da egun hautan Diharasarri, Orzaizeko jaun
erretor kartsu eta argituak agerrarazi duen liburu berria. Ez dugu
oraino erdi lasterka baizik irakurtu ahal izan. Bainan egilearen
izena ezagutuz geroz, bi begiak hetsirik erraiten ahal ginuke liburu
hori ongi egina dela, eta edozoin irakurtzaleri on handia egin dezo-
kela.
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Hiru urte baditu bertze eskuarazko liburu bat agerrarazi zuela
apez horrek. Hartan kausitzen dugu Erlisionearen ixtorioa, mundua-
ren hastapenetik orai arte. Huntan aldiz ikusten dugu, zer behar
dugun sinetsi eta zer egin, gure erlisioneko eginbiden betetzeko.
Lehenbiziko liburu hura irakurtu dutenek badakite nola mintzo den
erlisioneaz, eta zer irakaspen zuhurrak eta argiak emaiten dituen
Orzaizeko jaun erretorak.

Bardin argi eta zuhur atzemanen dute oraiko huntan; izaitekotz
ere oraino iduri zauku gauza hobeak eta hobeki erranak dauzkala
liburu berri hunek. Egia da mintzo dela huntan orok jakin eta egin
behar ditugun gauzez. Huntan aurkitzen dire katiximak dauzkan ira-
kaspen berak, bainan puska bat laburzkiago, eta asko aldiz bizkitar-
tean garbikiago, nornahik errexki buruan hartzeko gisan.

Ez baitezpada, katixima bezala, gogoz ikasirikan ere, beti zerbeit
onik gelditzen da horrelako liburu baten irakurtzetik. Agian ba gel-
dituko ere gure eskualdun maiten bihotzetan. Bertze edozoin liburu-
tan bezen ongi ikas dezakete gure haurrek huntan irakurtzen. Eta
xaharrek ere atseginekin ikusiko dituzte bertzela erranak aspaldian
dazkiten gauzak.

Aski hitz larriz egina da, Jinkoari esker, adin guzietakoek luneta-
rik gabe irakur ahal izaiteko. Gutizia duenak galda dezala Giristino
legea, Baionan, Lasserre, liburu-egilea baitan.

Ele gutiz eskerrak egileari irakurtzale guzien izenean!

Duvoisinen Laborantzako Liburuaz
(E 284,  1892-11-4,  Nouvelles du Pays)

Nous avons le plaisir d’annoncer et d’offrir à nos lecteurs la réedi-
tion populaire du chef d’oeuvre composé à la gloire de l’agriculture et
de la langue basque par le savant et grand patriote qui fut le capitai-
ne Duvoisin.

Laborantzako Liburua est une suite de dialogues entre un père et
son fils sur les diverses branches de l’agriculture. Ces dialogues,
empreints d’une poesie naïve, sont échangés à la fin du travail quoti-
dien, avant la prière du soir, dans une de ces maisons où respirent nos
plus pures traditions. Ce sont comme des Géorgiques basques et chré-
tiennes; la limpidité et la noblesse du style rappellent Virgile et l’au-
teur essaie aussi, tout en les instruisant, de faire apprécier aux labou-
reurs leur bonheur. 
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Chose étonnante! Il y a près de 40 ans que cet ouvrage a paru et
il n’a pas encore atteint sa véritable destination: il n’a pas pénétré
dans les foyers des paysans basques!

Ainsi, n’en déplaise à certains amateurs et collectionneurs de vieux
livres, qui n’estiment un ouvrage que dans la mesure où il est devenu
introuvable, nous avons cru faire oeuvre utile en vulgarisant ce livre,
en le rendant accessible aux plus petites bourses. 

Nous faisons appel, pour cette bonne oeuvre, au concours bienvai-
llant et actif de nos amis; de ceux-là surtout qui ont, à quelque degré,
le culte de la langue, l’amour du pays, comme aussi et surtout l’amour
du paysan.

Nous les prions de nous aider à faire pénétrer ce délicieux petit
livre dans tous nos villages.

Le prix n’en est pas élevé: 0’60 centimes broché. Il a été tiré sur
beau papier 100 exemplaires qui, reliés, reviendront à un franc.

Les demandes peuvent dès aujourd’hui être adressées au gérant de
l’ Eskualduna.

Laborantzako Liburua
(E 285, 1892-11-11)
Lehen mintzaldia den arren, saltzeko propaganda modukoa da, aitzineko frant-
sesezkoa bezala.

Urte bat hurbil badu, gure irakurtzale eskualdun laborarier hitze-
man giniotela liburu bat, eskuara garbiz ederki egina, eta laboran-
tzari doazkon kontseilu zuhurrez betea.

Gure hitza ingoitik ahantzia zuketen gehienek, edo ingoitik etsi-
tua. Bainan ez da behin ere etsitzeko xede onak dituenaz.

Egia errateko uste baino gehixago luzatu dugu lan horren burura
heltzea. Nola hori? Bagintuzke zazpi arrazoin, eta bertze hainbertze
estakuru, gure hutsaren estaltzeko. Bainan ele gutiz nahiago dugu
erran berantetsirik zaudener: “Barka, soberaxe igurikarazi badau-
tzuetegu. Ezinbertzeak gaitu gibelatu.”

Huna beraz non dugun argitarat emaiten, eta jadanik emana, sal-
tzeko prest, hainbertze aldiz aipatu liburua. Atseginekin eskaintzen
diotegu adiskider, eta bereziki laborari-etxetako buruzagier.

Eros dezatela liburu hori; irakur artoski eta irakurraraz beren
meneko dituzteneri. Urtats irian oroitzapen bat eman nahiko dioenak
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semebitxi edo alabitxi bati, bai eta haren burasoeri,  ez du hoberik
errexki atzemanen, liburu goxo pollit hori baino.

Estalgiaren gainean ekartzen du saria: hamabi sos. Ez da baitez-
pada etxekoandrea edo etxekojauna, nor ere baitzare, ez da zure izi-
tzeko soma bat hamabi sosekoño hori. Gehixago gostarik deramatza-
zu etxerat, asko aldiz, asko xingola eta girgilleria; ez dea hala?

Bizkitartean ahal bezen apaletik ari izan gare, oroituz laborariak
ardura sakela arin duela.

Adixkide batzuek adiarazi izan daukute, liburu horri eman zi-
tzaiola larruzko, edo bederen oihalezko estalgi on, azkar batekin
agertzea. Esker mila! Bainan zer ari ginen ordean gastuak goitituz?

Ez dugu beraz estalarazi ehun bat baizik. Erran gabe doa nahiago
gintuzkela guziak orobat egin. Iduritu zauku hobe ginuela hautura
uztea. Gutizia eta ahala duenak galdatuko du estalgidunetarik. Hogoi
sos gostako zaio. Anitzek, arrazoinekin, hautatuko dute bertzea; eta
gero, estalgi mehea duelakotz, arta gehixagorekin begiratuko.

Gure nahikundea litake liburutto hori hel dadin, ahal bezenbat,
Eskual Herriko laborari-etxe guzietarat. Hartakotz egina da; ez guk,
bainan gure adixkide gizon bipil eta jakintsun batek, Duvoisin, guar-
da kapitain zenak. 

Hari esker, bera bizi zelarik, ukan dugu zoriona liburu horren age-
rrarazteko, duela hiru urte, gazeta huntan, zatika. Orduan irakurtu
dutenek atseginekin kausituko dute berriz oro batetara bildua. Eta
bertzek are gehiago atseginekin irakurtuko dute, lehen aldikotz.

Badugu esperantza adiskidek lagunduko gaituztela hunen heda-
tzen. Lañoki galdatzen diotegu laguntza hori, laboraria maite duten
guzieri. Bertzalde, jaun argituek ere asko ikas dezakete liburu hun-
tan. Ez dugu uste baden eskuara garbiagoz eta gozoagoz eginik. Orai
artinokoez mintzo gare. Ez dakigu geroak zer ekar dezaken.

Nork daki, hunen irakurtzeak ez dioenez emanen gutartean nor-
beiti, bertze holako baten egiteko gutizia! Agian ba! Oraidanik hitz
diotegu orori, halakorik agertzen denean, ez garela gu azken izanen
hartaz mintzatzeko.

(Laborantzako Liburuaren propaganda) 
(E 287, 1892-11-21, Nouvelles du Pays)
Goienetxeren liburuarenaren jarraian.

En annonçant cette nouvelle édition populaire, nous avons omis de
mentionner trois additions précieuses faites à l’ancienne édition:
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1º Une dédicace à M. Antoine d’Abbadie;
2º Une introduction sur l’agriculture basque; 
3º Une biographie de l’auteur, M. le capitaine Duvoisin.
Le tout dû à la plume d’un Basquisant de goût sûr et délicat.
Prix du volume: Broché, 0.60 centimes, relié 1 fr. 

(E 288 1892-11-28 Nouvelles du Pays)
Letra handiz.

Pour faciliter à nos lecteurs l’achat de la réédition du
Laborantzako liburua, de feu le capitaine Duvoisin, nous avons éta-
bli des dépôts, savoir:

A Bayonne, chez Mme veuve Lamaignère; à St-Jean-de-Luz, chez
M. Arnaud Pochelou; à Cambo, chez M. Joseph Veschambes, déposi-
taire de l’Eskualduna; à St-Palais, chez M. Montestruc, négociant. 

1893

Laborantzako Liburua
(E 341, 1893-12-8, Nouvelles du Pays)
Propaganda.

Eta Laborantzako liburua, nork ez du oraino erosia? Nork nahi
du erosi liburu gozo eta eder hura? Gutiziarik duena mintza bedi.
Iragan urtean saldu gintuen parrasta bat; bainan bertze hainbertze
bagintuke oraino saltzeko berri-berriak.

Laborarien bizipideaz eta laborantzari datxikizkon egitekoen gai-
nean badire han ezarriak asko eta asko solas, hein bat ederki eta
xuxen! Nahiz badituen liburu horrek berrogoi urte hurbil egina dela,
iduri du garbiki atzokoa dela. Hain da xeheki eta zuhurki mintzo
laborantzak eta laborariak egungo egunean behin ere baino hobeki
jakin eta egin behar dituzten harat-hunat guziez!

Ez da han politikarik ez eta bertze deus holakorik; burutik buru
laborantzaz da hango solas guzia.

Udako egun beroetan eta gau laburretan badu laborariak irakur-
tzeaz bertze lanik; gazetaren irakurtzeko artea ere nekez duke
orduan…ez badu igandekari atzemaiten, handik oren erdi bat,
hemendik laurden bat, erdi ebaska bezala.
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Bainan orai, neguko arratsetan bada nasaiki orotako denbora.
Burasoek nahi badiote beren haurreri lur-lanetako lehia eta jaki-

tatea eman, ez dezokete deus hoberik eskuetan ezar, nola laborantza-
ko liburu hori. 

Aitabitxi eta amabitxiek ere, edo Baxenabarren erraten duten
bezala, goazaita eta goazama laborariek zer eskainiko diote beren
seme- t’alabitxieri liburu hori baino hoberik? Asko zaldi-ta karrosa
edo xakur kartoinezkoek baino iraupen eta gozo gehiago duke gutar-
teko familietan holako liburutto batek. Hamabi sos du balio.

Gutixagoko girgillerietan igortzen dituzte egungo gaztek…ba eta
zaharrek ere zenbeit aldiz hamabi sos.

1895

Frera Innocentius zenaren eskuarazko lanak
(E 400, 1895-2-8, Eskual Herria)
HU?

Hazparneko frera buruzagi zenaz mintzatzean gure nahitarat
luzatu dugu erraitea: bere lan guzien artetik gizon harrek kausitu
duela denbora egiteko bortz liburu.

Lehenik agertarazi zuenak du titulua: Framazonak. Liburu hor-
tan ikusten da nola framazonak Eskual Herriaren nahasterat eta
zartzerat ari diren. Badenez framazonik gure herrian. Nola framazo-
nek egin zuten Frantziako erreboluzione handia. Zoin diren framazo-
nen hirur xedeak. Zoin diren framazonen kontra eskualdunek egin
behar lituzketen laur gauzak. 

Bere bigarren liburua deitu zuen: Lehenagoko eskualdunak zer
ziren. 

Obra hori agertu zenean, autorrak ukan zituen laudorio frango
Eskual Herriko gizon argituenetarik. Aski da zonbait kapituluen
izendatzea, ikusteko liburu guzia zoin den ederra. Huna hetarik zon-
beit: Karakotxea eta haren auzoak. —Beharrondoko bat.—Arto
xuritzea. Erlande oihanzaina. —Graziosa eta Mañaña. —Pilota.—
Dantza-jauziak.

Hirugarren liburuan emaiten du Joannes Batista Sallako doha-
tsuaren bizia. Liburu hortan aurkitzen dire asko eta asko gogoeta
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zuhur, autorrak erein bezala dituenak; ongi handia egin baitezakete
irakurtzaileari, gazte ala zahar, edozoin adinetan.

Azken kapituluetan erraiten du nola, Joannes Batista dohatsua
hilez geroztik, Freren konfrarioa beti emendatuz joan den; zoin
eskualdetan kausitzen diren Freren eskolak eta zer ohorezko seinale-
ak merezitu dituzten Frerek.

Erran dugun bezala, frera Innocentius zenak jakitate handia
zuen erlisionearen gainean. Gauza baitezpadako horren ondotik
Ixtorioa zuen gogotikenik erakasten. “Bi arrazoinek —zioen—,
ekartzen naute Ixtorioaren ikasterat: 1º Hola gogoz bizi naiz eta
mintzo lehenagoko mendeetan izan diren gizon jakintsun eta zuhu-
rrekin; 2º Haurreri mintzatuz lehenagoko gizonen egitate onez ala
tzarrez, kausitzen dut estakuru ona onen laudatzeko edo tzarren
kondenatzeko.”

Eta egiazki frera Innocentiusek katixima esplikatzean bezenbat
ongi egiten zuen bere Ixtoriozko irakaspenetan. Zazkien gertakari
guzien kondatzeko beharko zituen egin asko liburu. Bakarrik egin
duena da: Orai duela ehun urte Frantzian gertatu Erreboluzione han-
diaren ixtorioa. Eskualdun guziek behar lukete jakin zer itsuskeriak
egin diren orduan Frantzian. Ezin sinetsizkoak dire, bainan egiak
bizkitartean.

Liburu berean aurkitzen dire oraino 1848ko eta 1870eko
Errepubliken ixtorioak laburzki.

Juduen eta judutiarren gainean zonbeit hitz xuxen ikusi nahi
dituztenek, irakur dezatela azken kapitulua. 

Aspaldian frera Innocentiusek gogoari emana zuen, behar zuela
egin eskuliburu bat Eskual Herriko haur eta bertze arima deboten-
tzat. Lan hori egin du bere azken urtetan, eta eman dio izena:
Sakelako liburuxka. Berak zioen: “Ikusiko duzue liburutto hau heda-
tuko dela nehork uste baino gehiago.”. Hala da gertatu. Liburu hori
sartu den familia gehienetan menbro bakotxak nahi izan du berea.

Liburu hortan aurkitzen diren gauzarik berezienak dire: 1º Goiz
arratsetako otoitzak; 2º Komunione aintzineko eta ondoko aktak
katiximan bezala; 3º Meza saindua eskuara errexez eta garbiz ezarria;
4º Hilabeteko egun bakotxeko meditazione labur bat; 5º Bertze lau
meditazione azken finen gainean; 6º Sainduen letaniak; 7º Bezperak,
himno gehienekin. 

Huna liburu horien prezioak:
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Framazonak: 10 sos; postaz, 12; Lehenagoko: 15 sos; postaz, 18;
Joannes Batista dohatsua: 15 sos; postaz, 18; Frantziako Errebolu-
zionea: 15 sos; postaz, 18; Sakelako liburuxka: 15 sos; postaz, 18.

Bortz liburu horiek saltzen dire bakarrik Hazparnen, freretan.
Leku berean saltzen da oraino bertze liburu bat, zointan aurkitzen
baitire: Elizako ofizio berrietako himnoak; 2º Kantika zaharreko
kantu gehienak; 3º Frera Innocentiusek egin kantu berri batzu, hala
nola: Hel gaiten. —Gure xaramelekin. —Bertze orduz eskualdunen
fedea. —Mariñelen izarra. Prezioa 22 sos; postaz, 27.

Un nouveau livre basque sur le dimanche
(E 428, 1895-8-23, Nouvelles du Pays; frantsesez)
Arbelbideren liburuaz, egileari buruzko argitasunekin, gaia Eskualdunarentzat
axola handikoa baitzen.
Aitzineko agerraldian (E 427, 1895-8-16, Igandeko Irakur-aldia) D’Abbadiek
“Liburu berri bat” artikuluan, Arbelbideren liburuaren mamia aztertu zuen. 

Un de nos éminents collaborateurs basques a annoncé il y a huit
jours l’apparition du nouvel ouvrage basque du R. P. Arbelbide sur le
Dimanche, jour du Seigneur, et il en a résumé les enseignements si
utiles et si élevés.

Nous tenons à signaler aussi cet ouvrage à nos lecteurs français
et à rendre à son vénérable et éminent auteur l’hommage auquel il
a droit pour avoir enrichi notre littérature religieuse basque de ce
nouveau joyau. C’est en peu d’années le troisième volume, aussi
agréable de forme que nourri pour le fonds, qui sort de la plume
féconde du Supérieur des Missionnaires et de l’élégante imprimerie
de St-Augustin à Lille: Bokazionea, 1887, Erlisionea, 1890.
N’oublions pas le volume édité chez Lasserre en 1892 sur le
Calvaire d’Hasparren. Peu d’auteurs auront davantage contribué à
propager cette culture du basque que le P. Arbelbide préconise lui-
même en termes si pressants dans la préface de son dernier ouvra-
ge.

Nous tenons également à dire combien nous sommes de coeur avec
le R. P. Arbelbide dans la campagne qu’il entreprend en faveur du
repos et de la sanctification du dimanche.

Le repos est généralement observé dans nôtre pays basque; mais
peut-on en dire autant de la sanctification? Le travail ne cesse-t-il pas
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trop souvent pour livrer passage au plaisir? La vie moderne n’est-elle
pas même si vicieusement organisée en France et jusque dans notre
pays basque que le dimanche est le jour attitré du plaisir et de la dis-
sipation, au point que le travail de la semaine est souvent mille fois
plus moralisateur que le repos du dimanche?

Le mal est si profond, si intime, qu’il échappe à l’attention des
meilleurs. Il faut avoir visité les pays étrangèrs, l’Angleterre surtout,
la libre et prospère Angleterre, pour se rendre compte de ce que peut
être le dimanche chrétien et de ce qu’il devrait  être. En Angleterre,
le dimanche est le jour où on ne distribue ni lettres ni journaux, où les
trains sont réduits, où les voitures particulières tout au moins ne cir-
culent pas; les cafés sont fermés, les bals publics sont interdits; les
dîners et les réunions de famille sont très rares; pas de courses de che-
vaux ni d’autres divertissements.

En revanche, les églises sont pleines aux heures de l’office et dans
les maisons la lecture de l’Écriture-Sainte remplace les lectures pro-
fanes.

Certes, nous pouvons envier beaucoup de choses aux anglais; nous
pouvons leur envier leur stabilité politique, nous pouvons leur envier
leur magistrature indépendante, leur affranchissement de tout fonc-
tionnarisme tyrannique (ils n’ont ni préfets ni sous-préfets, et c’est le
seul pays où les élections soient libres). Mais ce que nous devons leur
envier le plus, parce que c’est la base de leur grandeur, c’est le respect
qu’ils ont pour le jour du Seigneur, respect consacré à la fois par les
lois et par les moeurs.

Combien de temps nous faudra-t-il pour nous rapprocher de ce
modèle? Dieu seul le sait…Nous ne pouvons même rien attendre des
lois actuellement; nous ne pouvons même rien leur demander tant
que les moeurs ne s’y prêteront pas. Mais des livres comme celui de P.
Arbelbide hâteront le jour où nos moeurs améliorées autoriseront à
réclamer le concours des lois.

A ce titre, nous le saluons avec joi et respect: nous lui souhaitons
plein et entier succès dans notre pays.
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1896

Le manuscript de l’abbé Ithurry
(E 473, 1896-7-10, Nouvelles du Pays)

Nous le tenons, ce précieux manuscrit, fruit des longs et arides
labeurs qui ont occupé, sans les absorber, les douze dernières années
du regretté curé de Sara; et qui peut-être même ont abrégé sa vie,
comme il l’a dit lui-même à son lit de mort.

Ceux qui n’ont pas vu de près l’abbé Ithurry à l’oeuvre se feront
difficilement une idée de la peine qu’il s’est donnée, surtout pendant
les quatre ou cinq années de fermentation de travail ingrat et en quel-
que sorte souterrain par où il a dû passer, avant de réaliser, même
imparfaitement, l’idéal qu’il poursuivait: une Grammaire Basque his-
torique (dialecte labourdin), la plus complete possible, avec un systè-
me raisonné de déclinaison, de conjugaison et de syntaxe; système
scientifique, en même temps que conforme au génie particulier de la
langue. Et il y est arrivé,  encore que sa modestie ne voulût voir dans
l’oeuvre accomplie qu’une ébauche, à peine suffisante pour indiquer
le but et frayer la route à des ouvriers plus forts, plus heureux que lui.

Hâtons-nous de dire que le manuscrit dont l’amitié de l’abbé
Ithurry nous a légué l’héritage est relativement complet; non certes
qu’il y eût mis sa dernière main, car il y ajoutait toujours, et plus sou-
vent en supprimait des pages entières dont plusieurs eussent été à
maintenir, qui heureusement nous restent,  soit dans ses volumineux
brouillons, soit dans le texte définitif où l’auteur avait cru devoir les
biffer, toujours à la recherche du mieux.

Avouerons-nous que ce n’est pas sans une certaine frayeur, et pour
tout dire,  sans un vif sentiment de notre responsabilité, voire même
de notre incompétence, que nous envisageons la perspective qui
s’ouvre devant nous, en présence de ces corrections faites ou à faire,
de ces passages supprimés par une autocritique trop sévère, et dont
plusieurs certainement sont à rétablir?

A ce triage délicat, qui réclame non pas plus de bonne volonté,
mais plus de flair et surtout de science que nous n’en possédons, nous
convions une fois  encore et plus que jamais ceux qui nous ont aidés
au début de notre travail. Si d’autres veulent s’y joindre, ils seront les
bienvenus. L’auteur ne sera plus là pour présider aux débats. L’oeuvre
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y perdra d’autant c’est incontestable; mais en revanche la besogne
matérielle avancera plus vite: elle en a grand besoin; nous le sentons
et nous en souffrons plus que personne, on peut bien encore nous en
croire sur parole. Mais que faire, quand nos devoirs d’état d’abord et
avant tout…, puis la rédaction du journal, réclament nos premiers
soins et nous laissent fort peu de loisirs? Soit dit uniquement pour
répondre à certaines impatiences, et sans  la moindre arrière-pensée
d’intéresser autrement le public à nos modestes occupations. Au
moins faut-il qu’on ne nous demande pas l’impossible…

Ce qui malgré tout nous fait espérer de pouvoir accélérer notre pas
de “tortue” (nous l’a-t-on assez dit!), c’est que nous sommes décidés à
respecter l’oeuvre qui nous est confiée. Tout en usant avec discrétion du
droit dont l’auteur nous a formellement investis d’y faire tels change-
ments qui nous paraîtront nécessaires, nous prenons l’engagement de
ne pas altérer un ouvrage que nous considérons comme  le bien de tous.

Nous le devons au pays et à la langue; nous le devons surtout à
l’auteur que nous avons eu le chagrin de voir, ces derniers temps, à
mesure que la maladie paralysait ses forces, envelopper son manus-
crit d’une sollicitude…à quel point anxieuse! Seuls peut-être ceux qui
dépensent leur vie sur un sillon quelconque le comprendront.

Au risque de paraître donner dans la légende, et de surprendre les
esprits rassis, toujours prêts à rabattre de tout ce qui sort de l’ordi-
naire, nous ne résistons pas au plaisir de sauver de l’oubli deux traits
qui, à notre humble avis, en disent long sur la belle passion dont l’ab-
bé Ithurry, d’un tempérament  si placide, lui l’homme foncièrement
modeste, insouciant de gloriole humaine, s’était néanmoins à la lon-
gue laissé dominer pour son oeuvre.

Un de ses vicaires lui ayant, au cours d’une conversation dans sa
chambre de malade, manifesté le désir d’emporter, pour le lire, un de
ses cahiers, non pas hors du presbytère, mais dans l’appartement voi-
sin, le bon curé refusa net…puis, se ravisant, il se rendit au voeu
exprimé non, sans avoir au préalable exigé que le solliciteur eût donné
sa parole d’honneur de lui rapporter le cahier, le jour même, sans en
copier une ligne.

La soeur dévouée qui pendant près de deux ans, à Aroue, fut le
témoin des journées les plus laborieuses de l’abbé Ithurry et qui, à
Sare, l’a soigné pendant sa dernière maladie, nous a donné entre
autres détails celui-ci: quelques jours avant sa mort, se sentant près
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du terme, il appela sa  soeur auprès de lui, comme pour lui faire une
communication grave, et à brûle-pourpoint: 

—Allons —lui dit-il—, encore un effort! Ouvre-moi ce  meuble et
m’apporte ce manuscrit…; je ne puis me résigner à m’en aller en le
laissant ainsi.

—Mais, laissez donc; cela ne vous a déjà fait que trop de mal. 
—Tais-toi; prends l’encrier et donne-moi la plume. 
Et là, devant sa soeur désolée de ne pouvoir lui faire entendre rai-

son, le malade se soulève péniblement; et de sa main tremblante il
numérote sur la couverture les cinq derniers cahiers de son texte for-
cément définitif (qui en comprend sept assez compacts), les range
soigneusement, les fait ficeler sous ses yeux après avoir réiteré l’ordre
de nous les remettre ainsi disposés, après sa mort. Et comme il lui res-
tait encore un regret, dans l’un des brouillons qu’il venait de faire
mettre à part, il s’essaie à tracer  quelques corrections sur une page
qu’il semblait avoir à coeur plus que le reste. Et comme le cahier lui
échappait des mains et que sa bonne soeur lui en faisait doucement
l’observation: 

—Comment veux-tu —dit-il—, que je laisse cette page, sans la
débrouiller au moins un peu? Ils ne s’en tireront jamais.

Vains efforts: il fallut se résigner à laisser ainsi cette page, objet
de si vifs regrets; nous croyons que c’est une des premières de la syn-
taxe, sur laquelle l’auteur nous avait déjà communiqué à nous-mêmes
ses perplexités.

Tel est le précieux et lourd héritage que nous laisse sur les bras le
vaillant travailleur à qui le pays basque sera redevable de l’un des
plus riches monuments de sa langue.

Nous comptons bien reprendre sans trop de retard la publication
de cette grammaire. Sur les sept cahiers dont se compose l’ouvrage,
un seul a vu le jour, occupant les trois fascicules déjà parus. Nous
voudrions au plus tôt livrer au public le quatrième fascicule.  

Eskuarazko liburuak
(E 480, 1896-8-28)
Lehen mintzaldia. 

Egun zortzi hemen berean gure jaun lagun frantsesez mintzazaile
batek aipatu du liburuxka bat, orai duela hurbil bortz urte guk argi-
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tarat berremana: hura da Laborantzako liburua, bertze orduz
Duvoisin jakintsun handi, guarda kapitain ohi zenak egina. Ez da
luzea, ez eta garaztia edo karioa, nornahik hamabi sosetan eros deza-
kenaz geroz.

Hura irakurtu duten laborariek badakikete nolako gauza onak
daduzkan eta zein irakaspen  zuhurrez betea den, laborantzari doaz-
kon egiteko guziez ederki mintzo delarik; asko eta asko xehetasune-
tan sartuz; batbederak bere baitarik ez dakizken asko erakatsiz, eta
jakinikan ere ahantzi dituzkegun askoz oroitaraziz.

Delako liburu ona zokoan zagon ja berrogoi bat urte hartan,
errautsak eta bipiek jana, noiz eta ere gogoratu baitzitzaukun, lehe-
nik Eskualdunean agerraraztea zatika, gero zatiak oro elgarretara
bildurik, ehunka Eskualdun herri guzietarat helaraziz hedatzea,…
hedatzea, etxez etxe, laborariaren izena dakarten guzien eskuetarat.

Gure xedea zen liburu hori izan zadin eskualdun laborarien esku-
liburua; ez baitezpada laborantzari buruz jakin behar direnak oro
han direlakotz; nola koka ere guziak oro liburu bakarño batean?

Bizkitartean han direnak oro xuxen gogoan har eta egin litzazke-
na, laster bertze zerbeit gehiagokori ere ohart litzakioke. Alabainan
zernahi lanetan bezala, huntan ere irakaspen batek bertzea dakar.
Atzartasunik den gutiena duenak behin argiak argiari idekiz geroz,
bere baitarik ere asko ikusten du, lo egonez behin ere asmaturen
etzuenik. Aldi bat betikotzat ezagutzea,  sinestea da guzia: laborant-
zak edozoin lanek bezenbat argi, arta, ernetasun galdatzen duela.
Xede hortan eginarazi ginuen liburu parrasta handi bat, ustez alde
orotarik orok harrapaka eremanen zerauzkutela. 

Zer da gertatu? Liburu berri eginetarik erdiak baino gehiago eskue-
tan geldituak ditugu. Haste hartan saldu zen apur bat; bainan gero
berehala gelditu zen joaitea. Geroztik hunat noizetik noizera zenbait
bakar baizik ez dugu saltzen. Banazka eta ezin gehiago hurriki doazi
gure Laborantzako liburu baliosak. Guk lana egin; gastu edo despen-
dio apur bat ere egin; liburuak eskaini gure irakurtzalei; adixkideak
otoiztuz, lagun ginitzatela hedatzen…eta nehork guti entzun gure
oihua. Gutiagok ihardetsi. Horra zertan giren, bortz urteren buruan.

Zoazte gero eskuarazko liburu egiterat. Norentzat? Liburutegie-
tako sagu-arratoinentzat?

Laborantzako liburu hortaz hemen derratzuetana derrakegu bar-
din bertze liburu eskuarazkoez. Ez gira mintzo guk guhaurek argita-
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rat eman ditugunez baizik; bainan bertzeak ere gu bezen gibela dire,
gorago aipatu jaunak egun zortzi hementxet frantsesez erran duen
bezala.

Zenbat du? Ez aspaldi eskuaraz ere aipu ginuela: nola doan
eskuarazko liburuen hedatzea ttipituz, nahiz liburu hoitarik behin ere
baino gehiago agertzen den egungo egunean, ez baitute ohikoer deu-
setan zorrik. Denik ere debozionezko liburuak askitto moldez badoa-
zi; ez halere guk nahi baino gehiago.

Bainan lur-lanez mintzo zauzkun liburuek ez dute joaiterik bate-
re; edo hain guti non, lotsagarri baita.

Horra zer ihardesten diotegun behin baino ardurago galdatu eta
galdatzen daukutenei Eskualduneko laborari mintzatzaile zuhurrak
hemen emaiten dituen ateraldiak liburu batera bildurik jos ditzagun
elgarri, eta heda. Norentzat ordea? Nork erosteko? Gutienetik hiru
edo lau ehun behar gintuzke atera. Hetarik bi edo hiru dotzena saldu
orduko, urteak baloazke…

Un nouveau livre basque
(E 491, 1896-11-13)
Duvoisinen Jesusen Imitazionea liburuaz.

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue au nouveau livre
basque, oeuvre posthume du regretté capitaine Duvoisin: traduction
de l’Imitation de Notre Seigneur en beau basque labourdin. Il était
grand temps que cet ouvrge vît le jour.  Mieux vaut tard que jamais.
Nos remerciements et nos félicitations à l’éditeur, héritier de par tes-
tament des manuscrits du grand bascophile.

Dieu veuille que cet excellent livre se répande bientôt dans tout le
Pays Basque!

Ce qui nous frappe seulement dans la petite réclame basque, c’est
l’omission certainement involontaire du nom de l’auteur.

A notre humble avis, malgré la confiance médiocre que nous avons
(et pour cause) dans l’éfficacité des meilleures réclames sur l’esprit de
nos compatriotes, nous pensons que le nom du capitaine Duvoisin,
mis là, en bonnes italiques bien voyantes, eût été et serait encore, à sa
place, ne fût-ce que pour attirer les chalands, ce qui, dans l’espèce,
n’est pas à dédaigner.
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A cette réserve et même sans réserve, nous ouvrons volontiers nos
colonnes à une annonce qui nous réjouit, d’abord et toujours parce
qu’il s’agit du basque; et puis, parce que nous avons dans ce journal
un culte particulier pour la mémoire, une prédilection que nous ne
saurions dissimuler pour le talent et le style merveilleux (sans hyper-
bole) de celui qui fut le champion infatigable et qui reste pour nous,
parmi les basquisants morts (et les vivants, sauf peut-être un, que la
discretion nous empêche de nommer), le modèle le plus parfait, haut
la main, du purisme dans notre langue.

Voilà notre opinion; nous savons que ce n’est pas celle de tout le
monde. Voilà pourquoi nous soulignons le mot purisme. S’il en est qui
l’emportent sur lui, c’est à d’autres points de vue. Et ici, nous n’ex-
ceptons même pas Axular qui, si à certains égards il n’a pas son
pareil, par exemple dans le maniement et le placement du verbe, clef
de voûte de la phrase…surtout de la phrase basque, est loin d’être un
modèle, je ne dis pas pour ceux qui sont ou passent pour puristes,
mais même pour les moins dfficiles dans le choix des mots plus ou
moins purs. 

C’est pourquoi donc nous saluons avec une joie particulière le nou-
vel ouvrage du capitaine Duvoisin. “Prenez et lisez”, nous dit l’édi-
teur. C’est fait pour notre compte; nous nous en sommes fait homma-
ge, moyennant la somme de trente-cinq sols. Et vite, un premier coup
d’oeil nous a mis en appétit…à dévorer tout l’ovrage. Mais le temps?
Si vous en avez, ami lecteur, vous êtes heureux.

Espérons toujours qu’il nous sera donné de disposer de quelques
heures pour nous régaler de cette lecture, voire même pour vous don-
ner ici, avec quelques détails, notre impression raisonnée sur ce
livre…et quelques autres.

En attendant, l’heureux héritier du capitaine Duvoisin, si visible-
ment et si justement jaloux et fier de ses droits, titres et devoirs d’e-
xécuteur testamentaire, M. l’abbé Haristoy, curé de Ciboure, nous
permettra sûrement de lui poser respectueusement une question qui,
de notre part, est aussi un voeu: A quand le dictionnaire basque-
français du capitaine Duvoisin?
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1898

Lau Ebanjelioak
(E 562, 1898-3-25)
Lehen mintzaldia.

Urterik ez da iragaiten, non ez dugun eskuarazko liburu berri edo
zahar-berritu bat edo bertze argitaraturik ikusten.

Bereziki azken hamar urte hautan agertu dira anitz liburu eder eta
on, eskuaraz eginak edo bederen bertze mintzaietarik eskuararat
itzuliak.

Atseginekin aipatzen ditugu hemen oro, ager arau; eta oroz gaine-
tik, begitarte on deiegu eskuara garbiz eta gozoz eginak direnei. 

Eskuara garbia: hitz hori askok ardura mihi-ezpainetan derabila-
te; hamarretarik bederatziek ez baitakite zer den ere ongi eskuara
garbia. Hala nola zenbati etzeie iduri, ez dela, ez ditakela eskuara
garbirik, hitzen erdiak nehor ezin hurbilduzko hitz nonbeitko noiz-
peitko zahar kozkor edo berri kakola bihurri batzu bereziz baizik. 

Bertze batzuek aldiz uste dute nolanahikan mintza eskuaraz,
batetara doala; hitz ala hizkuntza guziak oro bardin garbi direla.
Hala ez badira ere, ez dute axolarik.

Laburzki errateko, hein bat bada orotan; hein haren atzemaiteak
baititu lanak. Eta hein on hura nehork guti atzeman du eta atxiki,
gure arabera, eskualdun eskualzale jakintsun handi, Duvoisin, guar-
da kapitain zenak bezen ederki. 

Lehenago ere hauxe bera erran dugu hemen Eskualdunean; eta
geroztik hunateko gogoetek azkartu baizik ez dute gure sinestea.

Eta horra zertako eskerrak diozkagun Duvoisin kapitainak utzi
liburugeiak galtzetik begiratzen dauzkunari. Gogotik eta bihotz
onez lagundu nahi ginuke, gure ahal oroz, Duvoisin zenaren
Ebanjelioen hedatzen. Guk hemen erratea aski balitz, laster hel lai-
teke liburu on hori Eskual Herriko bazter guzietarat. Bederen hel
baladi Eskualdun kazeta hau doan herri eta etxe guzietarat,…zer
ongia ez lezake egin!

Ezen eskuara garbi eta ederraz bertzerik badauka liburu horrek.
Hor dire burutik buru, hitzez-hitz, gure Salbatzailearen biziko eta
hiltzeko eta hil ondoko xehetasun guziak oro. Lau ebanjelioak, bat
bertzearen ondotik oso-osoa lerroan. San Mathiurena, San Markena,
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San Lukena, eta Jondoni Joanesena.  Hots, Jesu-Kristo gure Jaunaren
bizi guzia, lau apostolu izendatuek izkribuz utzi bezala.

Igande bakotxeko ebanjelioa lau ebanjelio handi hoitarik batetik
edo bertzetik hartu zati bat da.

Zoin zati doakon edo zoin iganderi jakiteko, eta errexki atzemai-
teko, aski dukezu hondarrean datzan aurkibidean ikertzea. Igande
guziak han dire lerroan; eta batbedereari darraikio xifrez, eia zenbat-
garren plama edo paiara behar den joan, eguneko ebanjelioaren atze-
maiteko.

Gero berriz badu bertze aurkibide bat, Jesusen bizi guziko xehe-
tasunak, hastetik buru, egunka bezala, ebanjelio batetik bertzera
jauzi eginez, behar arau. Horrela irakur ditzazke bereziki nahi due-
nak,  egun hautan lau ebanjelistek Pasioneaz emaiten dituzten xehe-
tasun hunkigarriak.

Agian anitzi piztuko zeie bihotzean liburu on horren gutizia.
Dadila urrun heda lehenbailehen Eskual Herrian erlisionearen one-
tan.

Ez dezagun ahantz erratea, badauzkala ebanjelioaz bertzalde,
meza-bezperak eta bertze zenbait otoitz, hala nola goiz-arratsetako-
ak.

Bainan oroz gainetik aberasten duena liburu hori da: gure
Salbatzailearen hitza; bertze edozoin liburutan ez bezala emana
Ebanjelio guzia segidan. Zer da Jainkoaren hitza baino hoberik?
Imitazionea bera baino ere hobea da. 

Orai duela bi urte agertu zen Duvoisin jakintsun berak eskuaraz
itzuli Jesusen Imitazionea, engoitik anitzek eskuetan duketena.

Hau holetan bertzerik da, Duvoisin zenaren lan ederretarik hau
hirugarrena da, lehen aldikotz edo bigarrenekotz agertzen ikusten
duguna, hamar urte huntan.

Behin guhaurek berregin eta hedatu ginuen Laborantzako libu-
rua. Bertze biak Haristoi, Ziburuko jaun erretorak ditu argitaratu.
Emogun bakotxari berea: zuzen da Duvoisin zenaren lanek haren
izena ekar dezaten eta atxik beti. Bizkitartean aitortu behar da, bai
bere lanak eta bai bere izena esku onetan utzi zituela Duvoisin zenak,
ez galtzeko. Ezen haren ondokoak badauzka oro bakotxak bereaz
duen bezenbat artarekin.
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1900

Un nouveau livre basque
(E 671, 1900-4-27, Eskual Herria)

Nous avons le plaisir d’informer nos lecteurs qu’un nouveau livre
basque, un Mois de Marie, a parue cette semaine. Il a pour titre
Maiatzeco liburu berria, et pour auteur Mgr. Diharassarry, curé
d’Ossés.

Cet ouvrage arrive à son heure, aujourd’hui que l’intéressant Mois
de Marie de l’abbé Héguy, publié il y a dix ans, est completement
épuisé. Il vient fournir aux fidèles du pays basque l’occasion de
renouveler le texte de leurs lectures pieuses au sein des familles, pen-
dant ce mois consacré à la Sainte Vierge. Il sera non moins utile au
clergé pour les lectures publiques du soir dans les églises où les exer-
cices du mois de Marie peuvent être suivis par une bonne partie des
paroissiens.

Le zèle et le talent du curé d’Ossès sont un sûr garant de la piété
et de la doctrine de son nouvel ouvrage. On peut croire que le
Maiatzeco liburu berria fera mieux connaître la gloire de Marie, aide-
ra à se pénétrer de ses exemples, à mieux comprendre la dévotion à
l’égard de cette Mère toute-puissante et toute bonne. Même en dehors
du mois de mai, ce peti livre pourra être utile aux âmes qui ont l’ha-
bitude de faire un peu de méditation.

Le Maiatzaren liburu berria est mis en vente dans la librairie
Lasserrre, à Bayonne, au prix de 1 fr. 20 l’exemplaire relié. Par la
poste 1 fr. 50.

1901

Eskuara liburu berri bat: Sainduen bizia 
(E 720, 1901-4-5, Eskual Herria)
Aita Basilio Joanategiren liburuaz.

Bitxi da denbora nola doakun, ohartu gabe, tarrapatan. Badu bi
edo hiru hilabete, hitzemana ginuela, eskuarazko liburu berri batez
hemen bi hitzñoren erraitea. Eta beti zerbeit gibelamendu sortu
zauku. Otoi barka dezaukula gure hitzari zagon adixkideak. 
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Delako liburua da: Sainduen bizia, ohiko Ehun bat Sainduren
biziaren egile, Aita Basile beneditanoak egina, iduriz arta berarekin.
Ez da liburu bera; bigarren bat da, lehen aipatuez bertze saindu han-
dienetarik batzuen bizia daukala.

Baginaki, lehenari bezala, xuxen zer izen emana dion egileak biga-
rren huni, …baginakike, hemen erraiteko. Bainan begien aitzinean
duguna ez da osoa; ez da ere josia. Bastaz doi-doia zatiak elgarri dat-
xikizkon liburugei bat da. Izena, aurkibidea eta estalgia eskas ditu.

Aita Basilei entzun diogu bertze orduz, xede zuela, liburu huntan
ezartzeko bereziki Eskual Herrian dakarzkitzagun izenik ezagutue-
netako sainduen biziak. Izaitez ikusten dugu eman dituela zenbeit,
halakoetarik; hala nola: Jondoni Joanes Batixta, San Antonio, Filipe,
Isidro, Bernardin eta…Bazilio, bere patroina.

Jabeak hitzeman zaungun, bat osoki eginetarik igortzea; bainan
ahantzi ez bazaio, esku txarretan utzi duke, guri heltzeko.

Egia da, langile alferrari ez zaiola behar eman aitzinerat lansaria;
bainan ez da erraiteko baizik, begiz ikusiaren gainean garbikixago
mintzatu ahalko ginela.

Denik ere, ikusten dugu eskuetan dugun huntarik: ez diola biga-
rren Sainduen bizi horrek lehenari zorrik. Buru beretik, bihotz bere-
tik jalgitzen direla biak, ageri da. Esku-itzuli bera dute biek. Da
bakarrik berri hau gotorxago. Begira, bertzea baino ttipixago; sake-
lako ala eskuko arinxago, nahiz ez den baitezpada, elizako liburuak
bezala, hau eskuliburu bat. Ez delarik ere mamiz bertze hura baino
hutsagoa, eremu gutiago dauka, eta laket zaiku guri, eskualdun ira-
kurtzalei, liburu axitak. Dorpegi direnek izitzen gaituzte. Ez da hau
halakoetarik. Tartean, bertzerik ere badauka liburutto hunek; Eskual
Herrian guti edo batere ezagutuak ez diren asko sainduren izen. Ez
diotegu arrotz hoier beltzuri. Girixtinoki bizitzeko argi eta laguntza
eman dezaguketenetarik nehor ez zauku ere azkenean arrotz. 

Badugu ororen beharra. Jinkoak digula Sainduen urratsei jarrai-
kitzeko lehia! Lehia on horri esker eta horren are gehiago pizteko,
heda bedi eskualdun giristino familietarat eskualdun eskuara-langile
aspaldikoaren liburu ona!
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1911

Piarres Adame
(E 1246, 1911-2-24)
Eskualduna liburu hori feuilleton gisa berrargitaratzen hasten dela-eta, kazetagi-
le buruzagiaren (?) hitzaurreñoa. Propaganda modukoa.

Egun hasten dugu hogoi bat astez hemen zatika emaiteko, Elizan-
buru saratar eskualdun koblari handi zenak, jostatzeko bezala, egin
liburutto bat.

Bitxi hutsa da; irakurtzeko ditaken laketenetarik. Ez da holako
almanakarik, ez eta supazter xokoko ixtoriorik.

Gazteak loriatuko dira irakurtzen, eta zaharrak gaztetuko, atsegi-
nez.

Izena du lan horrek Piarres Adame. Damurik ez da luzeago, urte
batena bederen ukan ginezan, beretik beti aitzina.

Dena ere on. Eta zer lapurtar eskuara mamia!
Bururaino irakurtu ondoan, ba eta lehenago ere aitortuko duzue,

holako ixtorio polliten ateratzeko ez deusetarik, behar zel-izan-buru.





III

ISTORIO
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III.1. EGUBERRI-ISTORIOAK ETA TRADIZIOZKOAK

Istorio-misterio motakoak dira “Eiherazain bat eta haren nausia”
eta “Hilak hil”, RIEV aldizkarian argitaratua. Eguberri istorioak,
autobiografikoak halaber, “Su-bazter xokoan” eta “Eskualdun Ona
zeruan”. Itzulpenak dira “Eiherazain bat eta haren nausia” eta
“Emazte eleketari, buru gaixto…”.

Subazter xokoan
(E 239, 1891-12-25, Variétés, ‘Nornahi’ sinatua). 

Eguberri gauean laket zaiote laborarieri supazter xokoan egotea.
Gauerdiko meza entzun behar dutenak biltzen dira su handi bat egi-
nik, itxindi handi batekin, eta arto burutxa meta handi batekin,
haren inguruan. 

Haurrak igortzen dituzte goizik oherat, ez beti errexki. Haurreri
ere hein bat laket baitzaiote burasoekin egotea subazterrean, negu
arratsetan, eta bereziki eguberri gauean.

Loaren haizatzeko badakite zer egin haurrek. Ikatz pean ezartzen
dituzte, zimiko bat eginik, gaztena bihi batzu; eta gero gutien ustean,
zipirti-zaparta…ez da lokartzea haizu; eta ustegabean lokartzen dire-
nek jauzi onik egiten dute harramantza hura aditzearekin. Iduri du
gerla; eta gerla da ere batzuetan, haur anitz den lekuan bereziki; tiro
ukaldiak geldituxe diren ber, haurrak borroka, harrapaka, zoinek
gehiago gaztena bil sutik, eta jan, ahoan atxik ahala berorik. 

Haurrak oherat

Gaztena errek ez dute luzaz garaitzen loa. Emeki-emeki eztitzen
dira haurren haroa eta zalapartak. 

—Zoazte oherat, haurrak. 
Haurrek ez lukete, eguberri gauean, oherat joan nahi.

Bakearengatik, burasoek hitzematen diote lasterrenik lokartzen dire-
nak gauerditan jaikiaraziko dituztela, “matutinen jaterat” joaiteko.

Ez dakit oraiko berri. Baditeke oraiko haurrek ez duten elizarat
buruz, ez gauaz ez egunaz, lehengo haurren lehia eta kar bera.

Nik dakidana da bertze orduz xoratuak egoten ginela, eguberri
gaueko zeremonia ederrei beira. 
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Aspaldi du ez naizela haurra; eta baditeke zu ere ez zaren hala,
irakurtzale maitea. Bainan oro haur izatu gare, gure denboran.
Atseginekin oroitzen gare haur denborako gertakariez, eta geroztik
hunateko gorabehera asko ahantzi badugu ere, haurtasuneko oroi-
tzapenik ez deusenak, ez dakit nola, dagozkagu buruan eta bihotze-
an. Orduko ezdeuskeria batzuez oroitzen gare, atzokoez bezala.

Behar ote dut hemen aipatu, zer gertatu zautan eguberri gau
batez? Ez du ene ixtorioak argia balio. Boa beti, dena denaren, hau-
rrentzat eta ni bezala haurtuak diren xaharrentzat. Haurrek irakur-
tuko dute supazter xokoan arraxina argitara, eguberri gauean edo
ondoko arrats hoitarik batez; xaharrek egunaz, iguzkitara.
Bierrarteko horiek barkatuko deraukute gure egungo xurruburruke-
ria. Asko behar zaiote barkatu xaharreri eta haurreri,…bai eta bertze
zonbeiti ere.

Oherakoan

Beraz, orai bezala, haurra nintzan orduan. Nahiago nuke orai ere
orduan bezala banintz! Baginen bortz haurride; enekin sei ginen,
bidarritarrak dion bezala. Dotearen gainetik samurtu ere ez gare,
oraino segurik, eta hemendik aintzina, ez naiz beldur, hortarik samur,
nere haurridekin. 

Gutitarik egin zuen ez baiginen hanxet samurtu, eguberri arrats
batez, gauerdiko mezaren gainetik. Burasoek utzi bagintuzte, erdi
airosik joanen ginen oro meza hortarat seiak betan, nahiz ez zituen
gazteenak sei urte baino hanbat gehiago.

Beharrik, guk baino zentzu gehiago zuten gure aita eta ama gai-
xoek. Jainkoak dituela bere lorian! Ahal guziak egiten gintuen bizki-
tartean heien balakatzeko. Erne eta zalu egiten gintuen orduan heien
erranak, ustez eta bihotza hautsiko zitzaioten.  Bainan harroka baino
gehiago ez zen gure aita bere hartarik higitzen. 

Aldian bat erematen gintuzten gauazko mezalat; adin arau, batzu
bertzeen ondotik; urte guziez bat. Ez baitzaudan goizegi etorri ene
aldia! Zer pesta! Gau guzia nere aita-amekin egotea, bertze guziak
oherat joan ondoan! Eta gero, gauak gauari, ilargi xuritara, horma-
ren gainean jauzika joaitea, Jesus haurraren argiz inguraturik eta
eliza guzia argiz beterik ikustera, eta hango kantu ederren entzutera!
Sinesten ahal duzu zerbeit ongi bazaundala! Handiago baizik ez zen
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ene atsegina, ikusiz nere haurrideak jelosiaz urtuak zaudela. Ez bai-
tzuten gaizki irri egin biharamun goizean, jakin zutenean ene berri!

Zer uste duzue gertatu zauntala? Bertze haurrideak oherat joan
eta laster, hasi nintzan ni ere loaletzen. Ezin egon bat jin zitzautan,
bainan nolakoa! Behin aharrosika hasi nintzan; gero zangoez uztar-
ka; harat higi, hunat higi, nere burua nehun ezin atzemanez. Lanak
nintuen begiak berak idekirik ezin atxikiz. Azkenean, nere puttikoa
ezin garaituz bi belaunez bat bertzeari jo, eta eskuz besoer zimikoka.
Ezpaina ere ausiki nuen aldi bat, bainan ez bietan. Aita eta ama beti
solasean ari ziren; bainan nik ez nuen indarrik zer erraten zuten ongi
entzuteko ere.

Doi-doia entzun nintuen hitz hauk: 
—Gaixo haurra! Loale mutxitua da. Hobe dugu oherat igortzea.
Ez dakit zer; bainan halako bat egin zauntan ohearen izen horrek.
—Ene gau erdiko meza? Ez ama; ez aita; otoi ez nezazuela ohe-

rat igor. Hitzematen dautzuet ez naizela lokartuko!
Hainbertzenarekin (zer den haurtasuna!) nigarra jauzi zitzaun-

dan. Nigarrik gabe ere uste dut, egun edo gau hartan irabaziko nuen
auzia, nere aita amekin. Gauza guti hitzematen zagokuten; bainan
hitz emana eman zen heiekin. Ez dut uste behin ere gezur bat aditu
dudan heien ahotik.

Bainan ezinbertzea jin zaundan azkenean; nun atsegin hartu bai-
nuen aitak erran zauntanean hobe nuela gauerdi arte etzatea. 

Iduritzen zaut oraino ikusten duala gure aita gaizoa, amari erra-
ten: “Pitz ezazu argi bat, eta segi haur hori oherat. Nik emanen diot
inarrosaldi bat sarri gau erdi aintzinean.” Hitz dautzut ixilsko joan
nintzala amaren ondotik. Banakien aitak ez zauntala berdin hitza
janen.

Ohera orduko, harria bezala lokartu nintzan…gauerdi arte.

Jaiki, jaiki!

Igatzartu nintzanean, begiak idekitzen ditut. Argia! Argi zabala!
Ganberako leihoak idekiak. Aita eta ama irriz, ene ohe aintzinean.
Eta ene gauerdiko meza! Ez da egia bezalakorik: gauerdiko meza
aspaldi errana zen; eta ni oraino ohean. Deus ez zauntan izanen, aitak
eta amak baizik ez balute jakin. Bainan zer behar zuten erran nere
haurridek? Nere gostuz ikasi nuen. Trufa eta musika ederrik hanxet
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jasan behar ukan nuen, batzuen eta bertzenganik. Ez balute aitak eta
amak nere aldea hartu, ez dakit zer behar nuen bilakatu. Ahalge
gorria heldu zaut oraino aipatzeaz beraz.

Huna zer gertatu zen. Erran tenorean xuxen, etorri zitzautan aita
gaizoa, igatzarraraztera. Bainan badakizue nolakoa den haurren loa,
bereziki lehenbiziko lo hura. Ez dakit hargatik lehenbizikoa eta azke-
na ez ote diren biak bat, haurrentzat.

Nik dakidana da (eta dena ere, ez nakike aitak erran ez balaut),
jarri nintzala aitaren oihua aditurik, ohean; zango bat ere atera omen
nuen ohetik lurrerat. Bainan ez lo, bai lo, han gelditu omen nintzan,
ohe bazterrean ixtaklok, eta ez jakin norat egin, goiti ala beheiti. Han
nindagolarik, aitak eta amak kontzurta egin zuten. Nere zangoa al-
txatu zuten ohe-estalgiaren barnerat. Eta punpalahara, erroz gora
erori nintzan, burukitaren gainera.  Bigarren aldikotz hanxet aurdiki
ninduen loak. Eta erorian erori, han egon nintzan, ez dakit nola, argi
arte.

Geroztik urteak joan dire. Urte guziez edo gehienez entzun dut
gauerdiko meza. Bainan ez dakit zerk egiten duen: bihi batez ez naiz,
ordukoaz bezala, oroitzen. 

Geroztik hunat ikusi dut asko gorabehera. Ene sorlekua eta etxea
bera, azpikoz gora ifrantzikatuak dira. Ikusi dut gerla. Ikusi dut
Frantziako gobernamendua ez dakit zonbat aldiz kanbiatzen. Orai
gorri direnak orduan xuri ziren…Zer ez dut ikusi geroztik hunat? Eta
bitxi da: deusetaz ez naiz hain ongi oroitzen, nola ene lehen eguberri
gaueko elizarat joaiteaz. 

Eiherazain bat eta haren nausia 
(Adin guzietako haurrentzat) 
(E 344, 1893-12-29)
Feuilleton gisa agertarazia: marra beltz baten pean hasten eta marra beltz batez
hesten da.

Behin bazen eiherazain bat, nausi jaun aberats baten eiheran etxe-
tiar zagona. Lau urte bazituen egonsaria pagatzekoa zuela. Egun
batez nausi hori ihizitik etxerat zoan kexu-kexua, zeren etzuen deu-
sik atzeman ahal izan, ez erbi, ez biliarro.

Bide bazter batean ikusten du bere eiherazain etxetiarraren behia.
To debrua! Berehala gogora heldu zazko lau urte iraganetako hartze
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gibelatuak. Samurrarekin odola burura igaiten zaio; eta pin…pan! Bi
tiro bat bertzearen ondotik igortzen diozka. Hara non den behi gai-
zoa erroz gora.

Eiherazainaren emazteak ikusirik behia hila, nigarrez erraten dio
senarrari: 

—Xahu gira, Kadet. Nausiak hil daroku gure behia!
Eiherazainak hitzik etzuen ahotik atera; bainan haren kopetari so

egin-eta, ageri zen samur zela eta bere baitan gogoeta zagola: zer egin
behar zuen, nausiaren egitateaz mendekatzeko.

Handik ondoko gauean larrutu zuen ixil-ixila bere behia, eta joan
zen, behar ziola auzo herriko larru-apaintzaletarik bati larru hura saldu.

Bide puska bat baitzuen egiteko, eta goizean goizik nahi baitzen
herri hartara heldu, gauerditan lotu zen bideari, bere larrua bizka-
rrean.

Oihan batean barna zoalarik, nola gauaz dabilanari txarrena
heldu baitzaio beti gogora, oroitu zen bertze orduz ohoinez betea zela
oihan hura. Izialdura lotu zitzaion; eta aitzina joaiteko beldurti, bel-
durti gibelerat egiteko, igan zen haitz baten gainera; han egoitekotan,
argituxe arte.

Oren erdi bat etzuen han zagola, haitzaren gainean kokoriko, noiz
eta ere haitz haren azpira bildu baitziren hiru ohoin, gau hartan eba-
tsi diruaren berexteko. Behin jarririk, gero xutik, hastean ahapeka,
gero goraxago, azkenean kasik oihuka eta borroka, han ari ziren
hiruak elgarrekin aharran, elgar ezin adituz…

Bertzea gainetik beheiti so. Esku onetan da, ohartzen badire ohoi-
nak! Zer egiten du? Bere baitan erraten du, hil edo bizi, behar duela
ikusi, ea hak ere norbeit izi ote dezaken, ala ez.

Haitz-adarren artetik iduritua zitzaion urre eta zilar anitz bazera-
bilatela batek bertzea harat-hunatka aztaparretan. 

—Ai, diru hori guzia neretzat ukaiten banu! Ohoinari ebastea ez
baita ere ohointza…To futxo, hemen hola egoitea ere ez duk goxo.
Gertatzen dena gerta.

Hainbertzenarekin, hiru ohoinak kalapitan ari direlarik, jausten
da bertzea pollikiño beheraxago. Krisk eta krask, adar idor bat edo
biga nahigabean hausten ditu. Ohoinek beti ere beharriak erne baiti-
tuzte, bet-betan ixiltzen dire hiruak. Hiruak lepoa luzatuz goiti so
daudelarik…brau, heldu zaiote gainera hiruer betan behi larru hura
oso-osoa. Hiruak betan badoazi lurrerat, erroz gora.
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—Zer mila debru da hau? —dio batek—. Lerzo lodi batek buru
guzia inguruan hartu zautak; zer zen hori? 

Bertze batek ihardesten dio: 
—To, nik etzakiat zer dugun. Mamu zerbeit izigarri zukan eiki

hor; ezen zafrako bat eman zautak buztanaz bi begien gainean.
Debruak ote du buztanik?

Hirugarrenak bertze bieri erraten diote: 
—Ai, mutikoak, bizi zarete oraino? Ni kolpatua nuk; kopetan

uspel handi bat badiat; etzakiat burua zilatu dautanez. Bainan eni
buruzko oldarrean heldu zela ezagutu diat. Beharrik aski goiz eta
azkarki jazarri bainitzaio! Bi eskuak goiti altxatzearekin bi adarrrak
atzeman ziozkiat eta eman zioiat inarrosaldi bat ona. Bai alafede eta
hak ere eni!

—Norat egin ote du? Xuti giten hemendik eta goazin ihes…Huna
non den lurrean etzana; huna bi adarrak.

—Huna buztana.
—Non ote du burua? Ai, ai, ai! Horren aztaparren edo hortzen

arterat erortzen bagira, gureak egin dik. Goazin ihes eta zalu hemen-
dik.

Badoazi hiru ohoinak lasterka ihes, haitzaren pean ahantzirik,
batek boneta, bertzeak manpulisa, eta hiruek beren moltsak.

Urrunduxe zirenean, batek ahapeka erran zioten bertzeri: 
—Heldu ote da ondotik?
Eta hiruek beti aitzina laster, gibelerat itzuli ere gabe. Sobera bel-

dur ziren, burua aldaratzean berriz hunki mamu izigarri haren beha-
rriak, adarrak eta buztana.

Haitzondo zenbeit bide bazterrean ikusten zutenean, itzuli bat egi-
ten zuten, ez nahiz haren azpitik iragan, beldurrez eta debrua handik
berriz gainera eror zakioten!

Gure eiherazaina bere haitzaren gainetik irriz.
Ohoinak han harat urrun joan zirenean, jautsi zen haitzetik. Bildu

zituen ohoinek han utzi diru guziak.
Guziak bere behi beltz larruaren barnean ezarririk, fortuna guzia

bizkarrean, eta halere xoria bezen arin badoa etxerat, auzo herri zela-
ko hartarako bidea utzirik.

Argiko etxen zen gure gizona. Emazteak leihoa idekitzearekin
ikusi zuenean, erran zion: 

—Non zabiltza, gizona? 
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—Hemen, hemen.
Ele gutiz, elgar aditu zuten bi senar-emaztek. Egun guzia diru

kondatzen arizan ziren. Bainan nola konda hainbertze diru? Hastean
askitto xuxen zoazin; bainan beti burura gabe nahasten ziren.

Azkenean etsiturik erraten dio senarrak emazteari: 
—Joan behar zira nausiarengana, otoi eman dezagukula prestuz

gaitzuru bat, diru hunen izartzeko.
Emaztea badoa nausiaren etxera.
—Agur, nausia. 
—Bai zuri ere. Zer da berri? 
—Jauna, ez da egia bezalakorik: hol-eta hola heldu naiz. Gure

gizonak diruketa handi bat  ekarri du etxerat; eta ez dezakegu gait-
zuruka baizik konda.

—Emazte ergela; zoazi hortik etxerat; ala galdu duzu burua? 
—Ez, jauna; egiaz mintzo nauzu. Ez baduzu sinesten, zato ikustera.
Badoazi nausi-etxetiarsak eiherala. Han zagon eiherazaina…diru

zain. Ore-aska handi bat azpikoz gora itzulirik eta mahain ttipi bat
sukaldearen erdian diruz estaliak zituen.

—Nondik mila sorgin dituk diru horiek oro? —zion galdatu nau-
siak—. 

—Jauna, ez da egia bezalakorik: ene behi zenaren larrutik atera
ditut hok oro. 

—Hago ixilik. 
—Ixiltzen naiz, jauna; bainan ez da gutiago egia, ene behi beltxa-

ren larrutik ateratuak direla hor ikusten dituzun  urre eta zilar horiek
oro. 

—Zer mintzo haiz? Behi txar baten larrutik hok oro! Zonbana
dire beraz larruak, hik hirea saldu dukan herrian? Non da herri abe-
rats hura? 

—Ori, jauna, holako herrian saldu dut, ez dakit xuxen nongo
larru-apaintzale bati. Oroen buruan, jauna, zuri esker ditut hok oro
irabazi. Ez bazinaut zuk ene behia hil, beti astoz behar nintazken
ibili; eta hemendik harat banabilke, jauna, nahi dukedanean, zu
bezala zaldiz, ez dea hala, jauna?

Jauna badoa berehala eiheratik etxerat. Etxeko behi guziak hila-
razten ditu, eta guziak larruturik ezartzen.

Biharamunean igortzen du bere mutiletarik bat larruen saltzera
erran delako auzo-herrira.
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Mutilak ezin oro bizkarren (sic) jasanez, zaldi baten gainean eza-
rri behar ukan zituzten larruak, saltzera joaiteko.

Nausiak erran zion etxetik igortzean mutilari, etzezala gero larru
hetarik bat baño ere sal, gaitzuru  bat urre edo bederen zilarrez petik.

Mutilak egin zuen nausiak errana.
—Zonbana larru hok? —dio galdatzen larru-apaintzale batek—. 
—Bakotxa gaitzuru bat urre. 
—Hots, jostetarik gabe, zonbana, azken hitza? 
—Azken hitza, gaitzuru bat zilar; arditik ez gutiago.
Orori halaber ihardesten zuen. Hastean orok irri egiten zioten;

bainan gero ikusirik zinez mintzo zitzaiotela, mokoka hasi ziren; oro
alde orotarik jazarri zazkon; eho zuten joka eta igorri fuera zoala
handik etxerat; larru guziak edeki zazkoten, eta gaitzuru zilarrik ez
eman eta ez ardit erdirik ere.

Etxera zenean, nausiak galdatu zion, non zuen larruen saria.
—Saria, jauna, saria? Bazinaki jauna! Sari onarekin heldu naiz.

Ez dut eta ukan gibelaldean ostikorik eta bizkarrean makila-ukaldi-
rik baizik. Xehatu naute joka! Bizkar guzia uspelkatua dut. 

—Eiherazainak sartu ote nau beraz zakuan? Ez ahal baitu den
bezalako frikun xarrak gaizki irri egin nitaz! Bainan hago, ikusiko
diagu nork eginen duen azkenean irri. 

Eiherazainak bazkari bat egin zuen nausiak hil behiaren haragia-
rekin. Gehiago dena, emaztea igorri zion nausiari erraitera: otoi jin
zadila hura ere berak hil ihizitik jatera. Emaztea joan zen eta egin
zion, senarrak erran bezala, gomitu nausiari.

Nausiak trufatzat hartu zuen gomitu hura, ziolarik: 
—Baduzue kopeta, zuk eta zure senarrak, nere eskarniatzera jite-

ko, nere etxera oraino! 
—Jauna, otoi ez hola kexa. Jainkoak  begira gitzala ene senarra

eta ni, zutaz trufatzetik! 
—Trufa edo ez trufa, errozu senarrari, heldu nizala. Ageriko da

nor izanen den ernena.
Erran bezala, joan zen beraz nausia eiherala bazkaitera; ba eta

ederki bazkaldu! Etzen han deusen eskasik. Bazen friko, bazen hara-
gi, bazen xingar, bazen erreki; bazen arno. Orotarik nasaiki. 

Aski jan eta edan zutenean, eta buruak berotuxe zirenean, eihera-
zainak erran zion nausiari: —Jauna, orok badakite, etzirela zu ttont-
toa, eta bizkitartean, pariatzen dautzut nahi duzuna, ez duzula zuk
nik eginen dudana egiten. 
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—Zer eginen duk hik, hire espantu guziekin? 
—Zure aitzinean, jauna, eta hemen diren bertze guzien aitzinean,

hiltzen dudala nere emaztea, eta berehala berriz pizten, horra horxe-
ko xirribika horrekin aireño bat emaitearekin.

—Hik hori eginen? Ezez. 
—Baiez. 
—Pariatzen daizkiat hogoi luis. 
—Hogoi luis; egina da. 
—Ea goazin ikus.
Hartzen du eiherazainak kanibet marraza handi bat, eta jauzi

batez hara non hasten den alegia bere emazteari lepoaren mozten,
odola burrustan dariola. Behi hilaren hertze bat odolez beterik eza-
rria zion emazteari lepotik. Bertzek bazakitelarik, alegia ez jakinare-
na egin zuten. Emaztea erori zen, garrazia bat eginik, hila bezala.
Nausia harritua…!

Berehala hartzen du eiherazainak eskura xirribika, eta hasten da
emaztearen pizteko aire baten joiten. Ba eta emaztea xutitzen da
krak, bi zangoen gainera; eta hasten da jauzika dantzan, iduri zuela
burutik joana.

Nausia xoratua. 
—Emak hunat xirribika hori; horren orde uzten deat ene eihera bi

urterentzat urririk.
Badoa nausia bere tresnarekin loriatua etxerat. Bidean zoalarik

bere baitan egiten zuen: 
—Ene emaztea xahartuxea baita, gaztetzen ahal banu oraikotik?
Etxera-eta, kausitu zuen emaztea oherat joana eta lo, lo zurrun-

gan zagola. 
—Hobe futxo —egin zuen bere baitan—; hobe lo baitago. Bera

ohartu gabe hilen baitut holaxet.
Sukaldera joanik, han atzeman kanibetik handiena hartzen du eta

xorroxten; bi kolpez, atx egiteko arterik utzi gabe, mozten dio lepoa
emazteari. Gero berehala hasten da xirribika joiten. Bainan emazte
gaixoa ez ordean dantzan hasten, ez eta xutitzen; ez den gutiena
higitzen ere. Lurrean zagon zabal-zabala. Hila zen.

—Zer  astoa dena ene etxetiar eiherazaina, ene emazte gaixoaren
horrela hilarazteko! Ahantzi ote du bederen nola joka erakustea? Ala
nihaurek egin duket zerbeitetan huts? Lehenbailehen behar dut
jakin.
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Badoa berriz eiherala. Hara denean ikusten du eiherazaina etxe
aitzinean xutik, atorra mahunga-has, azote bat eskuan, eltze handi
bat urrez beterik, hari azote zartaka ari zaiola; jo hemendik, jo han-
dik zifli ta zafla. Ordu berean jalgia zuten eltzea sutik. Bainan ura
halaxet erakitzen ikustearekin, uste izan zuen nausiak azoteak eraki-
tarazten zuela. Han zagon beraz, begiak eta ahoa zabaldurik, eihera-
zainari so, bere emazte hila eta oro ahantzirik. 

—Zer ari haiz to hor? 
—Jauna, ezta egia bezalakorik: bazkariaren egiteko uraren bero-

tzen. Zato, jauna, so egizu nola erakitzen duen.
Hurbildu zen nausia, eta alde-aldetik eltzean ura kal-kal eraki-

tzen ari. 
—Hauxe da bitxikeria! Errak, eta hire azotearekin erakitarazten

duka hori? 
—Ba, jauna; ikusten duzun bezala. Alabainan badakizu: egurra

kario da, nik eros ahal izaiteko behinik behin karioegi. 
—Egia diok. Emadatak hire azotea, eta uzten deat eihera oraino

bertze bi urterentzat urririk. —Ori, jauna, zu behar zira azote hau nik
emanen diotana; bertze nehori ez nezoke, zuri baizik eman.

Nausia badoa etxerat bere azotearekin; eta bidean bere buruare-
kin eleketa zoan: 

—Oraikotik motzaraz banintza ene haiztegi eta xara guziak, egur
anitz bainuke saltzeko! Zer dirua! 

Haitz guziak mozkindu zituen edo errotik motzarazi; gero egur
guziak saldu.

Handik zenbeit egunen buruan, bere etxeko kosinersak erran zion: 
—Jauna, ez dut gehiago egurrik ez abarrik; azken xotxerainokoak

erreak ditut. Nola nahi duzu, jauna, jatekoak bero ditzadan?
—Zaude deskantsu, Katalin. Nik erreko ditut, edo egosaraziko,

egosi edo erre behar direnak. —Zuk ba ote, jauna? 
—Ba, nik ba.
Biharamun goizean, igandea baitzen, nausiak erran zioten bere

etxeko sehi guzier, zoazila batez bertzeak oro meza nausirat, mutil
bat aski zuela berekin etxezain.

—Eta, jauna, bainan bazkaria nork eginen dautzu? —dio galda-
tzen kozinersak—. 

—Zoazte deskantxu oro; bego bazkaria ene gain.
Badoazi beraz oro meza nausirat jauna bera utzirik, mutil batekin.

Bertzeak joan direnean, oihu egiten dio jaunak delako mutilari: 
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—Habil; eremak eltze handia urez beterik etxe aitzineko samatsa-
ren  erdira. 

Gero nausiak berak eltzeari eman ziozkan barnerat xingar eta hara-
gi, aza eta pastenagre, salda on baten egiteko behar zituen guziak.

Gero manpulisa kendurik, hartu zuen, eiherazainaren azotea.
Pinpi-panpa, alde orotarik eltzea jo; bainan urak ez erakitu nahi; ura
beti horma bezen hotz.

—Bainan, jauna, zer ari zira? —dio galdatzen mutilak—. Hago
ixilik hi, zozoa. Ikusiko duk berehala.

Eta berriz jo eta jo azoteaz eltzeari. Noizetik noizera, hatsa har-
tzearekin, eri muturra sartzen zuen urean, ikusten epeltzen hasia
zenez bederen. Ura beti bardin hotz. Azkenean, etsiturik gelditu zen;
eta erran zuen: 

—Beti nitaz trufatu gogo ote da beraz eiherazain kixkil txar hori? 
—Ba, jauna, eiki; ez da hor dudarik, trufatzen dela zutaz —dio

bazterretik mutilak—. 
—Beharko dik hargatik oraino noizpeit leher egin, den bezalako

frikun harek! Jakin beza, nahi dukedanean errautsiko duala. 
—Jauna, zure azote horrekilan eman bazinezo zafraldi bat, hura

aski luke. 
—Ez, ez putil; hil nahi diat, eta hilen diat. Habil; ekarrak zaku

handi bat; haren barnean ezarri-ta estekaturik behar diagu artiki
holako zubitik ur handiari behera. 

—Bainan jauna…
—Ixilik hago hi, eta goazin.
Badoazi beraz. Batek besoetarik, bertzeak bi zangoetarik hartu-ta,

krak! sartzen dute gizona zakuan, eta,  tinki estekaturik, ezartzen
dute etzanik eiherako mandoaren bizkarrean, aipatu zubi hura han-
dik urrunxago baizen, hara eremaiteko. Arri mandoa! Mutilak zera-
man sokatik, nausia gibeletik azoteaz zafraka.

Bide itzuli batean doazilarik, horra non buruz buru egiten duten,
auzo herriko merkaturat ari ziren hiru zaldidunekin: berak oinez, eta
zaldiak pusketeriaz kargaturik.

Nausia beldurtu zen. Nonbeit ere beti bide makurrean dena oroen
beldur! Mutilari erran zion:

—Haugi to; goazin horxeko erreka hortan gordetzera, gizon horiek
itzali arte.

Baztertu ziren; ba, bainan zakuaren barneko hura ez baitzagon lo!
Noiz ere zaldien urratsak hurbilduak zirela entzun baitzuen, hasi zen
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zakuaren barnetik oihuka. Nausiak, ixil zadin azoteaz jo, eta harek
gorago oihu:

—Ez dut hartuko; ez dut hartuko!
Zer ote zen han harrituak, gelditzen dire zaldidunak. Bertzea beti

oihuka: 
—Ez dut hartuko.
Zaldiak bide bazterrean utzirik, badoazi, behar dutela ikusi zer

den erreka zola hartan. 
—Nor da hor? 
—Ez dut hartuko. 
—Zer ez hartuko? 
—Ez dut hartuko. 
Hiru gizonak elgarri daude, batek bertzeari diotelarik: 
—Zaku barnetik da mintzo hori. 
—Ez balinba! 
—Ba, gizona. Dugun ikus zer den.
Jausten dute zakua mandoaren gainetik eta idekitzen. Gizon bat

barnean! Bertze biak, nausi- mutilak sasipean gordeak zauden. Eta
hura beti aitzina, zakutik atera eta xutitzean: 

—Ez dut hartuko. 
—Nor? 
—Jaun aberats haren alaba. Bekatu mortala bezen itsusia da eta,

jauna, nahi daut emaztetzat harrarazi. Ez dut hartuko. 
—Egia diok aberatsa dela? 
—Ba, jauna, zazpi inguru hautako aberatsena da. 
—Ken hadi hortik. Nik hartuko diat. 
—Beraz zu nahiko zira zaku hunen barnean sartu? Sar eta nik

esteka.
Zaldiduna sartzen da zakuan, eta eiherazainak estekaturik ezar-

tzen du mandoaren gainean eta badoa bera bertze biekin merkaturat.
Nausia eta mutila sasipean barna sartuak baitziren beldurrez,

etzuten eiherazainaren bertzekilako solasetarik deus konprenitu.
Oihanean ixildu-ta, berriz hurbildu zirenean, mando gaineko zakua
inarrosi zuten, ikusteko bederen, ea han zutenez bere gizona.

Gizonak barnetik oihu: 
—Hartuko dut. 
Jaunak harriturik galdatzen dio, nor hartuko duen; eta bertzeak

erreposta: 
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—Jauna, zure alaba. 
—To, habil, ur handi horren zolan atzemanen duk ene alaba.
Nausiak eta mutilak zakua mandoaren gainetik hartu-ta bi birue-

tarik harat-hunat bi itzuli eginik artiki zuten urari behera. Nehork ez
du geroztik haren berririk jakin.

Biharamunean nausi jauna bere mutilarekin joan zen auzo herri-
ko merkatura. Hain xuxen feria eguna zen. Herriko bidearen bi baz-
terretarik lerro-lerro han hedatuak ziren saltzeko erosgailuen ikusten
zabiltzalarik, mutilak erran zion nausiari: 

—Jauna, so egizu: hara han gure eiherazaina, guk barda ur han-
dirat artikia. 

—Non da? 
—Hara, jauna.
Han zen egiazki eiherazaina, urre ta zilarreria andana bat mahain

baten gainean hedaturik, saltzen ari. 
—Hizen bezalako madarikatua, hi hemen! 
—Ba, jauna; ikusten duzun bezala, ni hemen, eta zu ere ibilki

holetan? 
—Ez hiz beraz urean ito? 
—Ez eiki, jauna, hemen naizenaz geroz. Jauna, nehork erostekotz,

zuk behar daitazu erosi zure alabarendako patenta pare bat eta eraz-
tun zilarrezko bat. Nahi baduzu kreit egiten dautzut. A! jauna,
damurik ez nauzu ura barnaxago den tokirat artiki. Hauk oro uraren
zolatik ekarriak ditut. Bainan barnago eta nahiagoko nuen, urrerik
baizik ez baita zola behere hartan. 

—Egia dioka? 
—Jauna, hemen nizan bezen egia. 
—Eta diok urre hek oro han direla oraino? 
—Ba, jauna, ba. Bizkitartean ikusteko gutiziarik balin baduzu,

erna zaite. Ez da errana bihar oraino urre hek han izanen direla.
Jauna badoa etxerat buruz lasterka, bere mutilarekin. Ur handia-

ren hegira zirenean, nausiak erran zion mutilari: 
—Egizak jauzi urerat.
Jauzi egin zuen. Bainan nola zango luzeak baitzituen, etzen bere-

hala ito. Esku bat urez kanpo ateratuz, keinu egiten zion nausiari, hel
zakiola, handik ateratzen laguntzera. Ezen gizon gaizoak etzakien
igerika.

Nausiak haren keinuak ikustearekin, egin zuen bere baitan: 
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—To, naski ez baitu aski behera jauzi egin; eskuz adiarazi nahi
daut egin dezadan nik jauzi beherago eta barnago, han dela urrea.

Hartu zuen oldarra, eta jauzi egin ahal bezen urrun eta barna.
Aski barna eiki! Ezen geroztik nehork ez du ikusi.

Horra eiherazainaren eta haren nausiaren ixtoria, hemendik urrun
gertatua, Bretania aldean. Han gertatzen da holako asko.

Ixtorio luze hau eskuaraz itzultzeko igorri daukunak ez bide zuen
bertze lan handirik.

Eta zu, irakurtzaile maitea, nor ere baitzitut, otoizten zaitut, ez
errateaz, ixtorio horrek ez duela ez bururik ez buztanik.

Baditeke ez duen bururik. Nik behinik behin ez diot atzeman, ez
eta eman, ez ere kendu. Bainan zer buztana eta zer adarrak!

Emazte eleketari, buru gaixto…
(E 356, 1894-3-23, Supplément)

Behin baziren bi senar-emazte xahar. Emaztea etzen baitezpada
gaixtoa, nahiz adin batetaraz gero emazte gehienak gaixtatzen diren.
Oxala ez balire oraino gazterik hartaratzen!

Beraz gure atsoa etzen gaixtoa; bizkitartean etzen ere itzalik gabe-
koa. Bazuen aztura bat neholere ezin utzia: mihia luze eta zalu; ezin
egon mintzatu gabe. Senarrak hau edo hura erraten zionean, edo zer-
beit gorabehera gertatzen balin bazen etxean, berehala bazoan emaz-
tea lasterka auzoz auzo, orori erratera;  guziek behar zuten jakin
haren  berri. Etzagoken ixilik.

Eta gero deus etzuen erraten  garbiki eta xuxen, ikusi edo entzun
bezala;  zenetik etzena behar zuen egin, xehetasun guziak handituz
eta edertuz ez dakit nola; asko aldiz orobat guziak burutik buru
berak eginez.  Aipatzea kasik bitxi zitaken; gauza batetarik eginen
zuen mendi bat,  sagutik otsoa, ulitik arranoa.

Behin baino gehiagotan senar gaizoak behar ukan zituen jasan
emazteak bere mihiaz batzuer eta bertzeri egin bidegaben ondorioak.
Emaztea emaztekin samurtu eta, azkenean gizonak gizonari jazar-
tzen zitzazkon, iduri-ta hura zen orotaz hobendun, gizagaizoa!

Egun batez gure xaharra joan zen, behiak uztarturik orgekin,
oihanerat otetxa-keta.  Patar bati behera zoalarik, horra non ohartu
zen lurra bertzetan baino han harroago zela; iduri zuen irauli edo ai-
tzurtu berria; zenbeit tokitan beheititua zen, eta zangoa gainean
eman  orduko zilo bat egiten zuen.
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—Zer da hau? Hemen behar ote zaizkit sarturik gelditu nere
behiak eta orgak? Goazin ikus lehenik ea nork zer egin duken lur
huntan.

Hartzen bi eskuz aitzurra, eta emekiño hasten  da lur higituaren
altxatzen. Hiru zehe barna zilatu dueneko, agertzen zaio lurpetik
untzi baten ezkina.  Inguruan kentzen du lurra bazterretarat, eta zer
du atzemaiten? Eltze handi bat urrez eta zilarrez betea. 

—A! zer fortuna! Oraikotik aberats gira zu eta ni, Maria. 
Ba,  bainan Mariak ez baitaut ordean atxikiko sekretua. Bihar

goiza gabe, herri guziak balakikek; alta bada holakoak eta halakoak
jakinez geroz, zer atzeman dudan, ez diagu bakerik, ez bizi onik. Zer
egin…

Bide bazterrean jarri eta han zagon bere buruarekin gogoetan
Extebe, behiak hatsmarrun ari zirelarik. 

Azkenean xutitu zen jauzi batez bet-betan, zerbeit mirakulu gogo-
ratu balitzaio bezala.

Eltzea bere urre eta zilarrekin sartzen du berriz lurpean; estaltzen
du lur higitu hura ongi hostoz eta laparrez; eta badoa bere bideari ai-
tzina otetxa-keta.  Orgak erdi hutsik joan zen etxerat, xoria bezen
arin.  Behier uztarria kendu-eta, emazteari deus erran  gabe, etxe
gibelean gaindi, joan zen handik auzo hiri batetara.

Hiri hartan erosi zituen xarbo bat eta erbi bat, biak bizirik; eta
joan zen etxerat oihanean gaindi itzulian.

Xarboa ezarri zuen buztanetik estekaturik haitz baten gainean,
adar gorenetarik batean. Erbia aldiz ezarri zuen ur handiaren erdian
soka luze batekin harri handi bat zangotik,  ihesi joan etzadin.

Gero badoa lasterka eta bide laburrenez etxerat. Etxen sartzeare-
kin erraten dio emazteari: 

—Ez dakizu, Maria, zer ikusi dudan oihanean! 
—Zer ikusi duzu,  Extebe? Erradazut berehala; erretzen ari naiz,

jakin nahiz. A! banuen ba, beldurra, zure begitarte arina ikusteare-
kin, zerbeit bazinuela errateko. Badea berriagorik?

—Ba, bainan Maria, zuk orori salatuko diozute ene balentria.
—Ez, gizona, nehori ere ez diot aipatuko.
—Ez ea nehori ere?
—Nehori.
—Hitzemaiten dautazu beraz?
—Hitzemaiten dautzut; behar duta besoa altxatu, zin egiteko?
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—Ez, ene Maria.
—Beraz, Extebe gaixoa, errazu otoi, zer  da?
—Zer da? Zato hunaxe hurbil, Maria; beharri xilora erranen dau-

tzut.  Ixil-ixila egon gero eni, haurkeriarik gabe! 
—Ba, gizona,  ba; bainan erdi zaite hortik; xigortua nago hemen;

zer ote dukezun.
—Huna zer. Oihanean atzeman dut eltze handi bat diruz eta zila-

rrez mukurru betea.
—Zaude ixilik! Ba ote? Eta zertako ez duzu etxerat ekarri?
—Ohoinen beldur nintzan, nihaurek ekartzeko. Nahi baduzu, joa-

nen gira bila sarri biak elgarrekin.
—Goazin berehala.
—Goazin.
Badoazi beraz oihanerat biak elgarrekin. Bidean solas egiten dute.

Senarrak erraiten dio emazteari:
—Egun hautan ikusi dut gauza bat, uste ez nuena: arraintzaleak

ihiztari bilakatzera omen doazi, eta aldiz ihiztariak arraintzale.
—Zertako ote?
—Zeren eta, Maria gaizoa, oraiko arrainek arbola gainean egiten

baitituzte ohantzeak, eta hala-hala oihanetako ihiziak ur handietan
bizi baitire.

—Emazu bakea; egia dena  da, oraiko jendek ez dakitela holako
gezur buru-buztan gabeko hedatzen baizik.

—Ez duzu sinesten, Maria? Sinetsiko duzu,  ikusi-eta; so egizu
goiti; ea zer  den hantxet erdiko haitz-adartto haren puntan.

Hainbertzenarekin, keinu egiten dio emazteari eskuz eta begiz: 
—Ez duzu ikusten xarbo hura han dagola dilindan, ahoa xabal-

durik, buztanaz abarrari lotua?
—To, hala da, ez nuen sinesten, orai ikusten dut. Bainan nola igan

da ordean xarbo bat haitzari goiti hoin gora? Nola dago han koka-
tua? Hauxe da mirakulua! Nola liteke hori? Ez, ez; bada hor zerbeit
sorginkeria; zoazte gero, egizue sorginez irri, gizon horiek…

Gizona han dago xutik, lepoa goiti bihurtua, bi esku-muturrak bi
sahetsen gainean landatuak, ahoa zabaldua, begiak luzatuz, bere bai-
tan erraten balu bezala: “Egia balitz, oroen buruan, emaztek diotena:
badirela egiazko sorginak? Nork daki?”

Emaztea bere aldetik harritua dago goiti so, beheiti so. Begiak
torratzen ditu, hobeki ikusteko. Xarboa beti han, gainetik behera so,
iduri irriz…Bitxikeria!
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—Zoazi, Extebe, igan zaite, eta atzemazu xarbo hori; sarri nik
erreko dut, eta zuk janen, ez dea hala?

—Hala da.
Igan zen beraz eta xarboñoa eskuetarat bildurik jautsi, eta biak

lotu ziren etxerako bideari.
Ur handiaren hegian zoazilarik, senarra bet-betan gelditzen da,

urerat begira. Emazteak galdatzen dio, zer duen.
—Ez dakit, Maria; bainan zerbeit bada hemen; ez duzu ikusten

ura higitzen dela? Behar dugu jakin zer den. Zaude zu hor.
—Ez; heldu naiz ni ere, zurekin, zer gerta ere.
Badoazi ur hegiari behera; hurbiltzen dire hondoraino, eta zer

dute ikusten? Erbi bat uraren erdian igerika!
—Zer erran dautzut nik, Maria? Erbiak arrain bilakatu zirela, ez

dea egia?
—Egia zen eta hala da. Zoazi, untuts zaite eta urean sarturik,

atzeman ezadazut ihizi hori zangotik.
Erran bezala egin. Badoazi etxerat, batek xarboa, bertzeak erbia

eskuetan xoratuak, hogoi urtez bederen gaztetuak. 
—Gaurko afaria eta biharko bazkaria baditugu; ez dute orotan

holako errekirik. Zer mutur gorria izanen duzun,  Maria, zuk bihar
arratsaldean!

—Eta zuk, Extebe, zer pottoka!
—Otoi emazu apal, emazte ergela; aditzen bagituzte, xahu gira.
“Handiena oraino ikustekoa dugu”.
Ehun bat ixtape egin-eta, gelditu ziren berriz, gizonak emazteari

ziolarik:
—Huna hementxet urrez eta zilarrez mukurru bete eltzearen gor-

degailua. Goazin emeki deus hautsi gabe.
Baztertu zituzten laparrak eta hostoak; lurra altxatu zuten, eltzea

inguruan agertu. Kendu zioten estalgia, barnearen ikertzeko. Oso-
osoa eta bete-betea zela ikusirik, hartu zuten bi giderretarik; gizonak
ezarri zion berehala emazteari buruan; eta bera zain gibeletik zarrai-
kion, ahapeka erraten ziolarik: 

—Maria, badugu behingo ontasun; ez gitu bederen aurten gosete-
ak hilen.

Holaxet erasian joan ziren etxerat, afaldu eta oherat.
Biharamunean hustu zuten eltzea, eta bertze zerbeit onez beterik

ezarri zuten. Etxekoandreak hil zuen oilarra, eta gero handik ondoko
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aste guzian egun oroz oilo bat. Hainbertze urre eta zilar ikustearekin
alabainan motoa makurtu zitzaion gure Mariari eta burua…ez
xuxendu. Egun guziez ez dakit nolako bazkariak eta afariak han
ziren; auzo guziak harat-hunat han zabiltzan. Goizetik arrats, gauaz
ez egunaz etzen ateratzen jendea. Jan eta edan eta oihu, eta jauzi. 

Extebe gaizoa harritua: nola iraun, eltze bat urre eta zilarren orde,
etxearen bete ukanik ere?

—Maria, otoi goazin emeki; beldur niz…
—Zeren beldur?
—Buluziko gituzte auzoek, eta larrutuko.
—Zer da gero? Jakin zazu, Extebe, eltze-urre hori biek atzemana

dugula; biena da, eta nahi dutanaren xahutzeko badut nik zuk bezen-
bat esku.

—Ba ote?
—Ba naski! Diru hori zurea balin bada, enea da.
Batek ez, bertzeak ba, eta beti azken hitza Mariak.
Ixildu  zen beraz Extebe gaizoa, etsiturik emaztearen heztea,

behin nausitzerat utziz geroz.
Bizkitartean ikusi zuenean azken beltzera zoazila, samurturik

erran zion:
—Ori, Maria, nahi duzuna eginen duzu; nik ez dautzut gehiago

dirurik emanen urari behera artikitzeko.
—Ez ea zuk?
—Nik ez.
Batek oihu, bertzeak marruma, hor hasten dire borroka.
Atso zaharra senarrari aztaparka lotzen zaio, iduri-ta begitarte

guzia larrutu behar diola:
—Hizen bezalakoa! Hortarik ari haiz! Hago, hago; ez diat hire sos

zikinen beharrik, alferra, zikoitza, barea, ohoina…hago. Nik begira-
tuko haut hire diruaz gozatzetik. Zorrez eta zorriz estalia beharko
haiz ibili, nahi baduk eta ez baduk, eske, eske hor harat etxez etxe,
bide bazterrean leher egin arte. Ez hiz urrikaltzekoa izanen, hizen
bezalako piltzarra!

Extebe gaizoa zen uhar pean ikustekoa. Hastean, zerbeit ihardes-
ten zuen; bainan bertzea gero-ta gorago joaki. Senarrak hitz bat,
harek ehun eta berrehun. Laster garaitu zuen emazteak senarra.

Alta gizagaizoak ahal guziak egin zituen, bai larderiaz, bai eztita-
sunez. Harria baino gogorrago zagon bertzea bere hartan.
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Nahi zituenak oro erranik, joan zen herriko auzapezarengana, ala
ez baitakit ez ote zen bakezko jujearengana joan. 

—Jauna, zuregana heldu naiz, ene senarrarekin ezin biziz. Burutik
badu, edo nik ez dakit nolakotzen ari den. Dakizun bezala, jauna,
eltze urre hura oihanean atzemanez geroz, nehork ezin jasana da.
Alferkeriari emana da; erdietan mozkor arraila; ni ez nitake harekin
bizi. Otoi, jauna, edeki ezozu eskuetan duen diru hundarra; nahiago
dut buluzirik ikusi, ezen ez horditua.

Buruzagiak sinetsi zuen; nork ez sinets bere senarra gaizkitik ezin
begiratuz dabilan emaztea?

Deitu zuen  gizona bere aitzinera, eta erran zion: 
—Emadatak hunat eni berehala hirekin derabilakan diru guzia.
—Zer diru? Jauna, nik ez dut dirurik. Hobe nuke ba, banu!
—Baduk, eta ez duk zeren gorde, ez eta hemen zozoarena egin.

Bazakiat badukala eltze bat urre eta zilar oihanean atzemana; alfe-
rretan duk egia ukatzen. Hobeki eginen huen, eltze hura atzeman eta
niri ekartzea, edo gutarik norbeiten mintzatzea, jakiteko norena zita-
ken eltze hura. Dohakabea! Ez dakika gauza atzemanaren gordetzea
ohointza dela?

—Barkatu, jauna; bainan zin-zinez erraten dautzut, ez dudala nik
urrerik, ez zilarrik ez eta arditik. Nere emazteak amets egin duke, edo
ez da bere baitan. Zerbeit erokeria erran dautzu eiki eta zuk sinetsi.

—Ez, jauna, gezurra du —dio emazteak berehala solasaz jabetu-
rik—, ez naiz erotua; urrez eta zilarrez betea zen eltzea mukurru.
Ikusi dut.

Senarrak orduan:
—Jauna, ikusten duzu ez dela bere baitan. Ori, galda zozu noiz,

non eta nola atzeman dutan erraten duen eltzea. Xuxen ihardesten
badautzu, hitzemaiten dut ditudan guziez buluztea. 

Emazteak bazterretik:
—Horrek uste badu ere, jauna, burutik maingu naizela, edo berak

dakien xehetasun zerbeit ahantzi dukedala, erakutsiko diot ez naize-
la ez ahanzkor ez maingu. Adi zazu, jauna. Huna nola gertatu den
jadanik aipatu dautzudan gertakaria. Oihanera joan gira biak elga-
rrekin; eta han atzeman dugu lehenik haitz baten gainean xarbo bat.

—Nola hori? Nola erran duzu, Maria? Xarbo bat haitz gainean!
Trufatzen zira nitaz, ala baduzu burutik?

—Ez, jauna; egia nere begiz ikusia erraten dautzut.
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Extebek orduan:
—Jauna, horra nik errana; ageri da eri dela gure Maria.
—Zer derasazu, eri eta eri? Ni eri? Ez alafede zu baino gehiago,

ez eta zu bezenbat ere. Badakit xuxen-xuxena zer erraten dutan. Eta
zuk, Extebe, zuk ingoitik ahantzia naski hantxet ur handiaren erdian
atzeman dugun erbia?

Buruzagiak ordu arte lanak izan zituen irria ezin atxikiz; bainan
azken hitz horiek entzutearekin, ezin egona lotu zitzaion eta karka-
llaz hasi zen: 

—Emazte bitxia!
Senarrak erran zion:
—Gogo emazu, Maria; oroen irri-egingarri bilakatzen ari zira; ez

ginuen deusen beharragorik! Eta zuk, jauna, ikus-azu eta ikas behin
betikotz; ez direla behar sinetsi emazten erranak.

Buruzagiak ihardesten dio:
—Egia da hori; ez dire behar sinetsi. Nork ikusi du behin ere erbi-

rik urean bizi, eta arrainik oihanetan, haitz-ondoen gainean? Egiazko
emaztea behar da izan, holakorik sinesteko eta bertzeri sinetsarazi
nahi ukaiteko.

Ezaguturik etzuela garbitasun osorik jakin ahalko, ez eskualde
bat ez bertze, igorri zituen senar-emazteak besoz beso etxerat, bake-
an bizi zitela erranik.

Herri guziak jakin zuen berri hori; eta zenbeitek ongi irri egin
zuten Mariaren nahigabeaz. Urrikitu zitzaion ba; bainan berantegi.
Esku guziak kendu ziozkan ordutik senarrak; hobeki eginen baitzuen
ez baliozka behin ere hartzera utzi! Jainkoak begira behin gaina har
emazte makurrak! Erreka jo behar du etxeak.

Herrialde guzietan badira holako istorio xaharrak. Hau den beza-
la Rusiatik heldu omen zauku.

—Beraz hango emazteak ere eleketariak dira eta buru gaixtokoak?
—Holetan ba. Nongoak ez?

“Eskualdun Ona” zeruan 
(EO 51, 1904-12-23)
HU? J. Barbier? Honek istorio berbera argitara zuen “Eguerriko kondaira” izen-
burupean, Supazter xokoan liburuan (Baiona, Foltzer, 1924; ik. 1987ko ediz., E.
Valenciak prestatua, Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak-16, 56-60. or.).
Xoilki, Eskualdun Ona-ren ordainez Gure Herria aldizkaria sartuz. 
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Hiriart-Urruti da, noski, istorioko Ganix Laxparne (letra etzanez idatzia),
Eskualdun Onaren egilea, oraino gizon gordina —45 urte zituen kazetariak—, 80
urte biziko zela Eskualdun Ona egiten eta kazeta 10. 000 lumerotik gora jalgiko
zuela amesten zuena. 

Nor ote istorioaren egile ordea? Bi testuen artean bada alderik hizkera eta
estilo aldetik: hitzordenari dagokionez, ahozko kontaeraren eragin handiagokoa
eta eliptikoa ageri da Eskualdunakoan; altubetarragoa eta ordenatuagoa Barbier-
ek argitaratutakoan. Hiztegi aldetik Eskualdunakoak jendearen ahoko esapideak
jasotzeko joera du; Barbier-ek argitaratuan hegoaldeko garbizaletasunaren eragi-
na nabari da. Halaber gertatzen da “Manex guardaren kurutzea” istorioan ere
(ik. aitzinago). Oro har, Barbier-en liburuko testuak, ia hitzez hitz Eskualdu-
nakoari darraionak, ez du, franko aldiz, egiantzekotasunean ez egokitasunean
irabazten.

Istorio honetako sinaduraren (N ***) antzekoa (N.) ageri da Eskualdunako
beste kondaira batean ere (“Eguerriko ixtorio: Eskualdunak Egyptoan”, E0 51,
1905-12-22), hau ere Barbier-ek berrargitaratua aipatu liburuan (“Eskualdunak
Egyptoan (Eguerriko kondaira)”, aip. ediz., 215-218. Beraz Barbier-ek Hiriart-
Urruti plagiatu ote zuen ala Barbier-enak dira, aldi desberdinetakoak? Ikergarri
dira bi idazleen arteko harremanak, bereziki idazletza eta estiloaren aldetik, eta
Hiriart-Urrutik Barbier-engan izaniko eragina. 

Eguerri bezpera zen. Esne xorta bat edanik, bizpahiru gaztena
ahutararen gainera, Laxparne, Eskualdun Onaren egilea, ganberako
leihoan emana, izarreri beha zagon. Iduri zaio, Jesus haurra izar heier
behera jausten behar duela ikusi, eta, loriaturik, hasi da Atzar gaite-
ren kantatzen. 

Bainan, fresko aire bat baduela gauak, ohartzen ere da aski laster.
Eta, beldurrez hotzak pasa, badoa ohe gainera, beztiturik, hala-hala,
lo kixkaño bat eginen duelakoan, gau erdiko meza artino.

Atzar gaiteren azken pertsuaren emaiten ari zelarik, ahapetik,
ezpainak luzatuz, ezti-eztia lokartzen da ttanpez, eta berehala, horra
nun egiten duen amets bat ederra.

Iduri zaio, Jainkoak igorri diola zerurateko galdea, luzaz eta luzaz,
lau hogoi urtetan harat joaiten utzi ondoan. Beraz, bere girixtino
eginbideak oro beterik, karga gaixto guziak apezaren eskuetan utzi-
rik, abiatzen da parabisurat buruz. 

Urrats zonbait egin orduko bere ile xurieri hazka abiatzen da,
usaia xaharren ez uzteagatik, eta laster batez itzultzen da bere gan-
beralat. Gain hartan zer gerta ere, alfotxetan ezartzen ditu berrogoi-
ta hamar urte hartan  egin dituen kazeta eskualdun guziak, eta anda,
izarreri buruz. Oastian baino erreposkiago doa, zeren karga puska
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bat duten kazeta demuntre horiek. Bainan, hartuko du behar den
denbora,  eta hola bederen bihotza laxorik badoa. Nork daki zertaz
behar ditaken, gaintto hetan.

Joan, joan, beti joan, bazoan beraz, izarren artetik, mokanes xuria
lepoan, poneta eskuan, zangoak ederki zabalduz, makila orde paisola
pherde bat eskuan. Ja Artizarraren aldean, Oilokorokaren ondoan ira-
gana zen.  Sekulako bide ba ote da? Azkenean,  Hirur Erregeen sahe-
tsetik zoalarik, izerdi pelatua, han,  bere aitzinean ikusten du Para-
bisua… Harritzen da zinez eta minez. Jesus, Jainko maitea, hauxe duk
ikustekoa! Dena urre, dena zilar, dena disdira! Belaunak dal-dal-dal
ikaratzen zaizko Laxparne gaixoari. Ez zen ez halako apez-etxerik,
edo deputatuaren jauregirik, ez eta ere katredalik! Jesus, Jesus!

Hainbertzenarekin, parabisuko ate urrezkoaren aintzinean jarririk
ikusten du Laxparnek, gizon bat, bizar alimaleko batekin: Jon Doni
Petri, zeruko giltzen garbitzen ari. Bazuen zer egin: ezen herdoilak
arrunt janak zauzkan. 

Krisk, krask, Laxparnek bere zapeta handiekin harrabots egiten
du, parabisuko bide xoragarrian. Jon Doni Petrik burua altxatzen du,
bere lanaren artetik, eta irriz emaiten da: 

—To, to! Norbait heldu ziaukuk zerurat! Bauk mira! O adixkidea!
norat zoazi zure ustez?

—Zerurat, Jon doni Petri.
—Bauk hoberik! Aspaldixkoan bertze biderik hartzen dute bizki-

tartean gizonek. Ori, beha zeiezu ene gakoeri. Gorri-gorria, herdoilak
janak. Eta barkamendurekin, nondik heldu zira?

—Frantziatik! 
—Hau ona diguk! Hamar urte hautan ez ahal da zeruan sartu

hogoita hamar frantses. Lehenago bai, trumilka. Bainan orai, harri-
tzeko da, emazte bakar zonbaitez kanpo, fritsik ez. Eta nola deitzen
zinen munduan, ez baniz ausartegi? 

—Laxparne. 
—Laxparne! A bai, bai, oroit niz segurki. Gizagaixoa! Ez zinen

baitezpada gaixto hetarik. Bainan itzal ttipitto zonbait, zeruan zan-
kez sartzeko. Behin edo bertze gertatu ere zauzu, arratsean erraitea
goizeko otoitza, eta goizean arratsekoa. Kasu, kasu, gehixago…Eta,
zer daramazu, hor, alfotxa gorri handi horietan? 

—Eskualdun kazetak. Nere bizian egin ditudan Eskualdun Ona-
ren kazeta guziak.
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Jon Doni Petri, xutiturik, badoa Laxparnerengana, eta gogo onez
besarkatzen du, bainan hau, tinki. Sainduaren bizar handiak poxi
bat min egiten zion Laxparneri. Bainan, halere,...Goxoñi zian, Ganix!

—Zer, hi hiza, Eskualdun Onaren egilea, edo egiletarik bat?
Kazetari gehienek ez die, pipatara bat tabako balio bainan Eskualdun
Onean balin bahintzan, bertzerik duk. Biba hi, Laxparne!  Hamasei
urtez aski penatu hiz, arras. Bainan gero, hala-hala, pirripitaka
hamar miletan goiti joan ziezte. Hemen, guziek leitzen diau
Eskualdun Ona. Jesus haurrak eta Ama Birjinak ere behako bat
emaiten diakoie, artetan. Eta zeruan diren eskualdunek! Harrapaka,
tiraka, baderamaie. Larunbata ezin igurikatuz diaudek, aste guzia.
Haugi, Laxparne, haugi! Hiaurek behin baino gehiagotan erran
dukan bezala, hori duk hire lanik hoberena. Haugi zerurat berehala.
Segurki merezitua duk. Ikusiko duk, San Frantsesek, San Iñaziok,
Maiorgak eta beste eskualdun dohatsuek beltzuri handirik eginen
dauietenez. Ezkila hau jo eta, hunarat ekarraraziko ditiat oro...

Bilinbi-balanba abiatzen da ezkila, eta….Laxparne iratzar-
tzen…...Jesus! Nun da? Ustez zeruan, eta ez zen ilargian ere, bainan
bai lur gainean, bere ganberan, oraino azkar eta gazte. Eliza dorreko
ezkilak iratzarrarazi zuen, gau erdiko meza aintzinttoan.

Trixte aire batean eman zen. Hain goxo zen Jon Doni Petriren
bihotzari kontra! Bainan gero, begiak berriz ixtant bat hetsi ondoan,
zeru eder hura agian oraino ikusiko zuelakoan, ohetik jauzi egin
zuen, erranez:

—Bai, Jon Doni Petri, nere lana hoin ona zauzunaz geroz,
Eskualdun Onari uztartuko niz berriz ere, eta behar bada, lau hogoi
urtetaraino edo gehiago.

Eta bozkariotan joan zen Laxparne  gauerdiko mezarat.  

Hilak hil 
(RIEV I, 1907, 617-623)
H.U. sinatua; aldizkariaren aurkibidean egilearen izen-deiturekin ageri da egilea:
“Hiriart-Urruty”.

Behin bazen Garrozen mediku bat; ez gazte, ez zahar, bitartexe.
Izenaz ez naiteke oroit, aspaldi baitu haren hiltzeak. Garrozen bizi
diren oraiko aitaso-burasoek berek engoitik ahantzia dukete.
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Mediku bat zen jakitate handikoa, bere egitekoetan gain-gainetik
argitua; eta halere beti aitzina ikasten ari.

Edozoin orduz haren mintzatzera zoazinek atzemaiten zuten libu-
ruz inguratua, eliza aldareko liburu handi hura iduri batzu aitzinean
idekirik, lunetak soinean ari zela, ari han beti, kurtu-makurtua, ira-
kurtzen.

Etxetik ateratzen zenean ere bazaraman berekin beti liburu bat
besapean, bidean zoalarik irakurtzeko. Hitz dautzuet solas alfer
guti egiten zuela! Norbeitek aldetik iragaitean Agur erraiten
bazion, keinuz ihardesten zuen Bai zuri ere, doi-doia begiak libu-
rutik altxatuz, burua aldaratu gabe. Ikusgarri zen haren liburuta-
ko karra. 

Bizkitartean etzuten garroztarrek hura baitan hanbateko sineste-
rik. Hamar urte baino gehiago bazituen, herrian bizi zela; eta ez
denez bitxi! Eri guziak hiltzerat uzten zituzten, mediku irakurtzale
handi hura baino nahiagoz gabea.

Alabainan nondik nola zuketen hura baitan sinesterik? Beti libu-
rutan ari zela ikusiz, egiten zuten: “Deus ez bide daki gure medikuak.
Adin hortaratua, eta oraino ikasten ari! Gizagaixoa! Munduko liburu
guziak aspaldi engoitik balazkike, hartze ona balu. Etsi beza ja; bar-
din ez du horrek medikuntza ehun urtez ere ikasiko”.

Osoki gogoari emana zuten garroztarrek, heien medikuak buru
ahula zuela. Hitz dautzuet, ez nuela nere gain hartu nahiko, heieri
sinetsaraztea: beti ikasten ari den medikua dela orotarik hoberena.
Lehenago sinetsiko zuten…ez dakit zer!

Alta eririk ez duen medikua gizon hitsa da. Hura ala irinik gabe-
ko okina, biak bardin.

Bizi behar; jan behar, bizitzeko; eta gure medikuak bere irakurtze
guzietarik ur hotzaren saria ez biltzen. Irautekotz, ordu zuen, libu-
ruak bazterrerat utzirik, zerbeit egin. Zer egin?

Egun batez, bere buruarekin gogoeta dagolarik, bat-batean buru-
ratzen zaio, egundaino nehork egin eztuena behar duela egin. Huna
zer.

Deitzen du etxera herriko mutila eta igortzen du, auzapezaren bai-
menarekin, etxez etxe; herri guziari jakinaraztera: “Jaun medikuak
ikasi dituela medikuntzazko liburu guziak; hain ongi ikasi non,
hemendik harat aski baitaki, ez bakarrik erien sendatzeko (josteta
bat izanen dela hori harentzat), bainan oraino hilen pizteko. Dio,
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nahi duela, bere indarraren erakusteko, hil bat piztu; edozoin hil; nor
ere izendaturen baitiote, eta hura; iguzkitara ala ilargitara, nahi dute-
nean. Hil berri ala zahar; aspaldi ehortzia bardin, piztuko duela han-
xet hilerrietan, herri guziaren aitzinean.” 

Berehala hedatu zen solasa batetik bertzera. Herriko mutilak bere
itzuliaren erdia egin gabe bazakiten orok. Oro harrituak: zer behar
ote zuten ikusi!

Anitzek etzuten uste, baizik ere burutik bazuela; eta egiazki urri-
kari zuten, ziotelarik:

—Gizagaixoa! Zerk atzeman duen azkenean! Horra zer den buru
ahul bati jasan dezaken baino gehiago lan emaitea! Nahasi zaioke
zuen poxia.

Bertze batzuk aldiz bazuten ikustera joaiteko gutizia; ez baitezpa-
da nehork sineste osorik zuelakotz, bainan zerbeit bazitakelako nahi-
karia edo beldurkundea.

—Nork daki? —zioten elgarri—. Hainbertze urtez irakurtzen ari
izan ondoan, zer laiteke, bertzei ez bezalako zerbeit sorginkeria gogo-
ratu balitzaio ere? Hilaren pizte hori handixkoa da, bainan nork
daki? Eta ororen buruan, zer galtzen dugu, ikustera joanez? —diote
azkenean orok elgarri—. Goazin, ea zer eginen duen.

Hitzartzen dire: bilduko direla beraz handik ondoko igandean,
eguerdik joitearekin, Garrozeko hilerrietara. Han ikus, zer gizon den
gure jaun medikua. Hil bat pizten badu, eginen diote pesta eta ohore.
Bainan garroztarrez trufatzeko erabili balin baditu hainbertze ele,
hainbertze urrats alfer egin eta eginarazi, irri eta ziztu onik beharko
du entzun, on bazaio…!

Erran bezala, handik ondoko igande eguerditan badoa gure jauna
hilerrietarat, zituen hoberenak  jauntzirik: galtza beltxak, xinila bel-
txa, barneko xuria, xapel hertsi luze bat; oinetakoak arauera; parasol
gorri bat besapean, sudurrean ixtaklok luneta batzu, bertze orduz
berri izanak.

Soinean zituenak oro ere hixtuxeak zituen, xuhurra baitzen,
orduan oro bezala.

Herriko haur guziak ondotik zarraizkion, guziak inguruan hari so,
petik gora. Hilerrietan sartzearekin, oro elgarri gainka, erorarazter
zuten gure jauna. Lanik aski, hilerrietan erdiko kurutzera ezin hel-
duz! Han ziren ordukotz bilduak, kokahala tinki herriko gizon eta
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emazte, gazte, zahar guziak; batzu goizetik jinak, ikusgarri hura huts
egin beldurrez.

Bainan xo! Orai da.
Lau aldetarat inguruan so egiten du; gero tu, eztul eta zintz, hein

onean jartzeko.
Guziak hari beha, ixil eta gurbil. Hasten da:
—Jaun-andereak, badakizue zertarat etorriak giren. Erran dau-

tzuet hil bat piztuko dudala; hitzeko gizon izan nahi naiz. Orai bere-
an hemenxe xutiaraziko dut lurpetik bat, zuen aitzinean. Egon ixil
eta geldi, begiak erne.

Lehenik nahi nuke jakin, ea nor behar dutan piztu. Niri bardin
zaut Jakes ala Piarres; ala Beñat, ala Gaxiuxa. Zuek nahi duzuenaren
egitera nago. Mintza…

Piztuko duta Ximun Ikazkina, duela urte bat eta zenbeit egun
hila? Mintza, hots…

—Barkatu, jauna —dio bazterretik Dominika, Ximun zenaren
alarguntsak—. Ene senar gaixoa beti ona izan da enetzat. Bizi naize-
no eztut ahantziren. Gaixo gizona! Oroitzeak berak ni…nihi-hi,
nihahi-ha,…nigarra jauzarazten daut! Bainan, jauna, otoi etzazula
pitz. Hilabete hunen hondarrean uztekoak ditut doluko arropak.

—Eta gero?
—Gero, jauna, nahi naute ezkontarazi Piarres Handiarekin. Ni ez

nintzen berrezkondu gogo; bainan engoitik hola da. Egun zortzi
emaitekoak dituzte banak lehen eta azken aldikotz. Jauna, ezta egia
bezalakorik: esposeko ikusgarri zenbeit ere baditut ja ukanik.

—Ori, Dominika, ongi egiten duzu erraitea. Ez bazinazkit garbiki
mintzatu, zure senar zenaren berehala piztera nindoan.

—Ai, jauna, otoi, otoi…
—Xo, Dominika; xukazkitzu hortik zure nigarrak. Utziko dugu

Ximun, hila hil.
—Milesker, jauna.
—Hola denaz geroz, dugun hauta bertze norbeit. Zera? Gaizki

ezpazautzue, Katalin okerra, iragan Ganderailu egunean ehortzia?
—Ez, ez, ez, jauna; utzazu Katalin  den tokian; ez pitz Katalin.

Jinkoak begira zitzala, eni holako lanik egitetik, —zion oihuka,
bertze guzien gibeletik, Jakes konkorrak—. Hamar urte bizi izan
gira elgarrekin: ederki purgatorio eginarazi daut harek eni hamar
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urtez. Dagola den tokian, bere eta ene onetan. Bazinaki, jauna nik
bezala, zer julufria zen hura! Buru bat bazuen, buru bat, eiherako
mandoak bezen gogorra. Tema bat! Eta mihi bat…sugearen ezte-
na bezalakoa; nahasiko baitzituen Birjina Saindua eta San Josepe.
Eztitut, ez oraino, guziak erraiten. Banuke behingo. Bainan ele
gutiz erran dezazudan, bego Katalin hor. Eztut nik Katalinen guti-
ziarik.

—Bizkitartean, gizon maitea, Katalin edo Perkain, gizon gazte edo
emazte, hunaz geroz, norbeit behar dautzuet  piztu. Bertzalde, Jakes,
zuk hemen egin baduzu Katalinekin purgatorio, badituzke, ba engoi-
tik Katalinek ere bi gogoeta eginik, bertze munduan. Ikusiko duzu,
nolako emazte ixila, eztia, langilea, maitagarria dautzutan nik zuri
berehala jalgiko hobi horren barnetik. Zaude orizu…

—Otoi barka, jauna, eleaz jabetzen banitzauzu. Badakizu zer ger-
tatzen den: emaztea hil, etxea berri. Ezta egia bezalakorik. Katalinek
utzi dauzkit hiru haur, aho xilotik zintzurrari behera zerbeit darama-
tedanak. Nehondik neholere ez ginintazken emazte bat etxean gabe
bizi. Alargun egon nahia, ezinbertzez ezkondua naiz berriz.

—Aski, Jakes; bainan zertako ez hastetik garbikiago mintza?
Eztuzu zuk etxean bi emazteren beharrik. Batek ere debruen lanak
emanen dauzkitzu, eztea hala, Jakes?

—Ba, jauna, ba.
—Beraz orduan pitz bageneza Erlanje zena?
—Zer jauna? Erlanje Oihanburukoa? Zion galdatu Kadet

Iratxetakoak.
—Ba, gizona, hura eta bera.
—Gizagaixoa! Gure osaba zen hura; ene aitatxi. Balin bada gizon

onik, gizon zuzenik, hura zen. Saindu bat. Bainan Jinkoaz, otoi, etza-
zula pitz. Hemen daiteken baino hobeki da den tokian. Mundu hun-
tarat baletor berriz, berriz hil laiteke gu ikustearekin, hain itsutuki
maite ginintuen ilobak, zertaratuak giren; oro elgarrekin samur, gure
etxalde poxia auzitan xahuturik. Bagira sei haurride, oro haurrez
beteak; ahal bezala bizi. Ez ginuke ororen artean otto gaixoaren haz-
tekorik. Goseak eta egarriak berriz hil lezakete laster. Alta gizagaizo-
ak eztu holakorik merezi. Jauna, etzazula pitz, otoi!

—Hok dire jendeak! Guziek baduzue beraz zerbeit estakuru, zoi-
nek zuen hilak pizturik etxerat ez ereman nahiz. Zer mila sorgin? Ala
uste duzue jostatzerat etorria nitzauzuela ni hunat?
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—Jaun medikua, ez, otoi, kexa. Alabainan ikusten duzu gure
heina. Badakizu nolako urteak doazin gu bezalako jende beharra-
rentzat. Saltzeko ginintuzkeen abereak eta azindak urririk behar
ditugu eman. Mandoek ez dute joaiterik; ogiak deus ez du uzten.
Nondik nahuzu, jauna, ihardok dezagun? Hilak piztekotz, gu behar
gira hil.

Pitz-azu aberatsago norbeit.
—Uzten dut beraz Erlanje. Bizkitartean ez bainaiz jina bakarrik

zuen erasien aditzerat, errazu nor duzuen nahi pitz dezazuedan. 
—Jauna, pitz azu Etxexuriko Katixa —oihu  egiten dio mutxurdin

batek—. Adixkide minak ginen Katixa zena eta ni. Emadazu hunat
ene Katixa maitea. 

—Ez, jauna, bego geldirik bere onetan —dio bazterretik neskatxa
gazte batek—. Gaixoa! Oren onean deitu zuen hura bereganat
Jinkoak. Erranen dautzut, jauna: Katixa zenaren gizongeia herritik
urrun joana da ihesi,…eta ez bakarrik.

Gaixo Katixa! Hobe dun hik holakorik ez jakitea!
—Badakizue gero, garroztarrak, kexatzen hasia nizela? Azkenean,

ez badezaket egin zuen gogora, eginen dut nahi dutana, aditzen
duzue? Ele guti egizue niri, pitz dezadan Xobadin Elizaldekoa, ira-
gan hilabetean hila bere mihia iretsirik, ustez eta xarbo bat iresten
zuen.

—Hitz bat, jauna, barkamendurekin: ez nuke nahi nik Xobadin
zena pitz dezazun —zion ihardetsi Patin Bidegainekoak—. Ezen,
jauna, Xobadinek bere etxea eta mahastia salduak zauzkidan, hil
arteo nik haztekotan. Hitz dautzut ongi pagatuak ditudala. Hameka
urte luzez hanxe hazi dut Xobadin, segurki eta halere deusen eskasik
gabe. Ni has orai berriz haren ahora pazkatzen! Ikusten duzu, jauna,
herri guziaren irringarri nindakela.

—Hala da. Ez lakikezu laket, ikustea Xobadin pizturik berriz jan-
edanei lotzen.

Bainan garbiki, eztakit gehiago, norat itzul…Ea goazin ikus, han-
xeko lur meta ttipiño haren pean nor ote den ehortzia? Daukat haur-
ño bat dela, duela urtea hila. Beldur naiz egiazki bekatu egin, hura
piztuz. Gaixo aingerua! Zeruaren erdian da. Hobe du han egoitea
berriz hunat jinik hemen bizitzea baino, nik entzuten ditudanen en-
tzuteko…!

Bizkitartean, zuek hala nahi baduzue, piztuko dut bardin.
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—Jaun medikua —zion orduan erran atxo xahar batek nigarrez—,
gurea zen haur hori. Horren amaxo naiz ni. Hil zenean, etzion oraino
bularra kendua ene alabak. Lehen hortzak doi-doi hasiak zituen
xilatzen. Gaixo maitea! Ikusi bazinu nolako haur ederra zen!
Jainkoak hartu dauku: egin bedi haren nahi saindua!

Jauna, bertze haurño bat badugu orai bularrean. Jainkoak bada-
ki zer ari den: esku batez kentzen duena bertzeaz emaiten du. Ez
beraz otoi pitz haur hil hori. Nehondik ez lituzke amak biga betan
bere esnetik hazten ahal; eta ez gira gu aski aberatsak, bietarik bat
amañotan ezartzeko.

…Baiki!…Medikua han dago, bi besoak kurutzaturik, lurrari so,
gogoetatua…

Bere baitan, erdi ahapeka, asko ele baderasa: “Hauxe da lastima!
Ez denez burua galgarri! Ote da munduan garroztarrak bezalako jen-
derik? Bizkitartean xo, xo ixilik otoi. Huna zer heldu zautan gogora.
Oraikotik badut. Huntaz bederen ez ahal duzue nehork deus erraite-
korik  ukanen”.

Harrituak daude oro, lepoa luzaturik, medikuari so: nor ote duen?
—Nahi duzue nik erran, nor behar dugun piztu, deus bertze ondo-

riotasunik utzi eztuena, bere etsenplu ederren oroitzapena baizik, eta
zenbeit sos bakar, herriko jende beharrentzat? Hura da zuen erretor
zena; hanbat maite zintuzten erretora. Nigar xorta onik ixuri ginuen
orok, hura galdu ginuenean. 

Hura behar dugu piztu. Zer diozue hortaz? Oraikotik bagirea ala
ez?

—Ez, jauna —diote ihardesten handik eta hemendik zazpi edo
zortzi beatak, orok betan, elgarrekin hitzartuak izan balire bezala—.
Ez, jauna; ez, otoi.

—Zer?
—Jauna —dio Arroxali, kongregazioneko presidentak—, ongi

anitz egin du bere denboran gure erretor zenak. Bainan azkenerat,
ezindua zen, gaixo apeza.

Pekada bezen elkor: kofesioan mintzatzen bazitzaion arto, ihar-
desten zuen ogi. Oihuka baizik etzitzaioken deus adiaraz. Badakizu,
jauna, xoko hartan oihuka mintzatu behar izaitea ezta laket.

Bego beraz, Jainkoak bere lorian duela; ongi merezitua du!
Eta gero, jauna, badugu erretor berri bat hauta; pastiza bezen

gozoa; organoak bezala kantatzen, eta predikatzen…nola! Xoragarri
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da haren aditzea. Orok maite dugu. Deusetan ez ginuke nahi orai
hori galdu, ez trukatu. Beraz, jauna…

—Aski, aski, andere Arroxali. Baduzu aski erranik. Eta nik badut
egungotzat ja soberaxe aditurik.

Goazin etxerat. Eztuzuenaz geroz nahi, egun hemen pitz dezazue-
dan zuen hiletarik bat, bertze aldi batez hobeki elgar adi dezakegu.
Beti nik nere ahalak eginen ditut, ez banauzue ere hilen pizterat utzi
nahi, bederen biziak hiltzetik begiratzeko.

Iguzkia apalduxea da. Gosetuak zarete engoitik. Egizue afal eta lo.
Ondoko egunak arte.

Atsegin hartu zuten garroztarrek, azken hitz hoik aditzearekin!
Haurrak eta oro han zauden, ixil eta gurbil.

Medikuak itzulian orori agur bat egin zioten; eta joan zen etxerat,
ororen aitzinean, parasol gorria besapean, urratsa pixkor eta burua
gorarik.

Sinesten ahal duzue, irri eta trufa guti ukan zuela ondotik. 
Orduz geroztik, mirakulu handiak egin zituen mediku harek

Garrozen eta handik zazpi herri inguruetan.
Etzituen eiki hilak pizten,…ez baitzuten utzi. Bainan zenbati

etzioten bizia begiratu? Sineste osoa zuten hura baitan, amikuztar
guziek. Alabainan etzena beti liburutan ari? Orok zaukaten,
Frantzian ez Espainian etzela bertze bat, hura bezalakorik. 
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III.2. ISTORIO IRRIGARRI, DITXO ETA ATERALDI

Istorio bitxi, irrigarri eta ateraldi zenbait biltzen ditugu hemen,
Hiriart-Urrutik Bitxikeriak, Irri-Solas, Zer eta Zer sailetan kokatu
zituenak.

Xangoarinen ateraldiak 
(E 309, 1893-4-28, Bitxikeriak saila)
HU? 

Predikari bat ari zen itsasoaz espantuka. Oren laurden bat bazuen
itsasoaz mintzo zela, ziolarik itsasoa samur denean, han direla zinak
eta minak; itsasoaren orroa lazgarria; itsasoa jauzika hasiz geroz,
nork atxik? Halakoa da itsasoaren indarra nun ezinegona lotzen zaio-
nean, debalde baita hari ihardokitzea. Bera behar da utzi. Eta oraino
bera ere ez da beti bere buruaren nausi. 

—Alabainan, giristino maiteak, itsasoa bere baitan ez denean, zer
egin dezake eztitzeko? Zer nahi duzue egin dezan? Nahi duzue egin
dezan hau? Nahi duzue egin dezan hura?

Xangoarinek galerietarik oihu:
—Jauna, ezkon bedi; hitz dautzut eztituko dela…
Bertze aldi batez berriz predikariak ezkontzaz zuen bere solasa.

Errex da ezkontzaren gainean asko egiaren erraitea. Bada zer aipa.
Bazuen ere predikariak ordu arte zerbeit, zerbeit ongi erranik; eta
azkenean eletik elera erran zuen ezkontza karga handia dela. Egia
handia hori. Bainan lehen hitzean nornahik onetsiko du hori.
Bizkitartean gure predikaria ari zen oraino ere erran eta erran. Behin
erran, bietan, hiruetan; eta beti solas bera: “Ezkontza, karga han-
dia!”

Ba bainan Xangoarin han baitzen  ordean, gogoa ez lo, eta mihia
zalu…

—Jauna, nahuzu entzun zer egin behar den karga horren jasaiteko?
—Zer bada?
—Jauna, egin bi tornu!
Ez da Xangoarini gogoratzen ez zaionik. Eta nahiz gizon prestua

den eta erlijionekoa, nunbeitik elizan heldu zazko  ateraldi pullite-
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nak. Iduri zaio han bere etxean dela. Ez du bada etsenplu ona emai-
ten; bainan halere barkatzen diote denarentzat ezagutua delakotz.

Egun batez  eliza-besta zen  Xangoarinen herrian. Egun hartan
predikua luzexago izaten da, bai eta ederrago ere. Nor bera denari
laket zaio egun hartan predikari arrotz baten entzutea, ongi mintzo
delarik bereziki. Bizkitartean erran zaharra da: gauza guziek izari bat
badutela. Egia hori ahantzi bide zuen egun hartako predikariak.
Ezen oren bat eta erdi bazuen mintzo zela herriko patroin sainduaz;
eta ez iduri oraino hatsa laburtzen hasia zuela. Sainduaren bizia eta
hiltzea aipatu ondoan, aspaldian zeruan ezarria zuen. Eta halere beti
mintzo: futxo zeruan ere  ezin atzeman bere sainduarentzat  aski toki
ederrik…”Nun ezarriko dugu? Ez hemen, ez han, ez eta hor ere. Nun
bada, giristino maiteak?”

Xangoarinek bere  xokotik oihu:
—Ori jauna, emazu hemen, nere tokiño huntan. Ni banoa bazkai-

terat.
Eta erran bezala egin, horra nun doan  poneta eskuan gure gizo-

na.
Xangoarin, Xangoarin, zangoz eta buruz, zu beti arin.

Koblari, ditxolari
(EO 19, 1904-5-13, Irri-Solas)
Ondoren, Otxalde eta Xetreren ateraldiak. 

Egundainoko bertsulari edo koblari guziak ditxolari dire, eta ziren
beti,…eta naski hala izanen ere. Ikatz biziari pindarra bezala, dario-
te ditxoa solas batetik bertzean, egiazko burudun koblarier. Ateraldi
pollitik balitake, irri-solastzat kazetetan ala armañaketan emaiteko.
Eman ere ginintzazke gogotik, aldian bat edo bi, holakoen biltzeko
asti duketenek igor balitzazkute.

Egun osoak ohiko bitxikeriak kondatzen ar litazkenak badire, zer-
nahi baitakite. Hasiz geroz, bat bertzeari darraiola, zernahi jaliko
dautzute. Ezin atertuak: ahoa zabaldurik egon zinintazke holakoei so.

Eskualdun Onaren irakurtzaletan ez ote da nehor halakorik?
Balitz, eta barneak izpiño bat laguntzen balu, otoizten dugu, hel
dakigun, izanik ere ateraldiak pizura…arinxko, garbiak diren ber,
eta ez nehori gaitzitzekoak, bota aitzina. 

Dudakoak zetabean guhaurek iraziko ditugu.
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Ea nork noiz nondik zer igorriko daukun. Anartean, huna bi…
xantilun:

Otxalde 
J. Haritschelhar-ek berrargitaratua (“Oxalde: nortsu zen, eta zertsu bizitze ere-
man zuen”, in Oxobiren lan orhoitgarri zonbait, Gure Herria, 1966, 201-202). 

Nork ez du ezagutu Otxalde zena? Baxenabartar koblari aipatua,
hogoita bortz aldi eskualdun pesta bilkuretan irri onik eginarazi
duena bertze orduz. Bidarritarra zen eiki…Orzaize alde hortakoa
beti. Dena den, doi-doia niz oroit (aspaldi du!) pilota partida batean
ikusirik eta entzunik kantuz ari, ari; gantzaz baino buruz aberatsago
iduritu baitzitzautan.

Behin beraz Otxalde hori, pilota partidetan biziki laket baitzi-
tzaion, badoa Doniane Garazin errebot partida baten ikustera.

Gaitzeko partida omen zen; mundu bat harat bildua. Pilota-
rietarik bat zen español Manxota famatua: pilota ezkerraz halako
firrinda errebes batean zerabilana, eta zer indarrarekin! Gizonaren
hil-go(go)r lurrerat botatzeko aski. Ikaran behar zinen egon, ez bai-
tzen ageri norat zagon haren kolpe bihurria.

Hor, partidaren erditan pilotariek su dariotelarik, izigarriko kaska
batez jotzen du Manxotak buru kaskoan erdiz erdi Otxalde.
Harrabots bat itsusia egin omen zuen. Gaixo gizona!

Oro harrituak…
—Nor da? 
—Otxalde da! Gizagaixoa! Horrenak egin du!”
Trumilka badoa jendea, hila ote den ala bizi.
Batek altxa, bertzeak torra. Zer egin, zer eman, nehork ez jakin.

Gizon eta emazte, mediku, apez, oro laguntza emaile edo bilari, han-
xet izialdurarekin piltzarra bezen zuri dabiltzalarik, Otxaldek, ororen
artetik, begiak ideki ere gabe, bainan pixkorki oihu: 

—Zer tuzue dolamen hoik ai eta ai? Ala nik baino gehiago min
hartu duzue? Nahuzue arizan koblan, zoin gehiagoka? 

Xetre

Hau berriz lapurtarra zen, hazpandarra; koblan eta mahainean
bere eskualdea ederki zaukana; izaitekotz ere hobeki biak elgarrekin.

Osasunak baino luzazago iraun dio omore onak.
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Biak oraino bat bertzea bezen on zituelarik, gizona gazte eta gogoa
arin, barnea garbi; atorra xuria soinean, toxa sakelan eta hortzak
ahoan, badoa Xetre, Jondoni-Joani, herriko pesta biharamun batez
bazkaitera Arroltzemendiri gora, zelhaitar adixkide batek gomitatu-
rik, haren baitara.

Mahainean jar; jan eta edan; salda, haragi, saltsa, oilaki eta erra-
ki: orotarik omen zen, guti edo aski.

Bizkitartean, bana bertze xitxi baino hexur gehiago naski.
Alabainan bezperako hundarrak araiz…pegarretik emendaturik

berotuak. Bat justa, bertzea jasta, hexur bat bertzearen ondotik mili-
ka, arima salbu xakur gose-hamikatua bezala hanxet arizanik, baz-
kariaren hastetik erditaraino, eta han harat; azkenean iduri gogoeta-
tua gelditzen da Xetre, azitaren bete eta mukurru hezur baitzuen ja
metaturik aitzinean…meta hari so; burua goiti-beheiti holaxet higi-
tuz, diolarik:

—Ai, Apolin, zer bazkaria zuk…atzo!

Manex guardaren kurutzea
(EO 13, 1905-3-31, Zer eta Zer)
HU? Barbier? Istorio hau ere Barbier-ek bere izenean argitara zuen, aldaketatxo
batzuekin: “Larrondo guardaren kurutzea” (Supazter  xokoan, Baiona, Foltzer,
1924; ik. 1987ko ediz., E. Valenciak prestatua, Euskal Edioreen Elkartea,
Klasikoak-16, 47-51. or.). Egiletzaz, ik. aitzinago “”Eskualdun Ona” zeruan”
istorioaz esandakoa.

Ez dakit Manex guarda ezagutzen duzuenetz. Nik ba. Zer aitzi-
nekoa!

Ez batere, nahi baduzue, gizon gaixtoa, bainan bitxia; jostakina
ezin gehiago. Irriz ase baten eginarazteko, gizon hauta.

Hari gogoratzen ez zaionik ez da. Banazkike…zenbat ixtorio, gure
Manexi gertatuak, batzu bertzeak baino pollitago! Bakarrik batño
behar dautzuet egun hemenxet eman, bertzeak geroko hazitzat begi-
ratuz.

Huna zer egin zuen behin; egia beritablea gero. 
Misionea zuten herrian. Jaun misionestak izerdi uharretan, arrats

guziez, ari ziren egiarik sarkorrenen ereiten, ahotaraka. Egun oroz,
metaka bazoan jendea elizarat. Manex guarda ere han zen, ahal zuen
guziez, erran nahi, zerbitzuko ez zenean, beti xuxen, beharriak erne-
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rik. Ez ahal zen herrian bertze bat, hura bezala, zank, misionestari
ahora so zagokonik. 

Igande goiz batez, meza nausian, ederki mintzatu zen predikaria,
mundu huntan bakotxak bere kurutzearen karreiatzeaz.

—Gure Salbatzaileak bere kurutze dorpe hura guregatik bihotz
onez jasan zuen bezala, guk ere jasan behar dugula, zer nahi izan
dadin, Jinkoak igorri kurutzea.

Solas horri datxikola, bortz egia jali zituen predikariak; gaitza
baitzen ere mintzatzalea. Jendea xoraturik atxiki zuen. Sistako
onik eman ere ba, eskuin eta ezker, hunkialdi baten beharra zuke-
tenei.

Gure Manex, pilar baten itzalean bere zokotik, irri maltzur bat
ezin atxikiz, kur-kur-kur…Aldeko lagunak hari beha, eta elgarri gal-
deka: 

—Behazu Manexi; zer ote du gogoan? 
—Jinkoak daki! Horrek beti beretarik.
Meza ondoan badoa Manex guarda etxerat, bertze aldietan baino

goizago, bidean eleketa nehorekin ere trikatu gabe.
Gaxina, Manexen anderea, zopako ogien egitera zoan supazter

xokoan, goiz mezan izanik hura ere. 
—Gaxina, haugia!  
—Zertara, Manex? 
—Berehala jakinen dun; haugi.
Badoa etxe aitzinera senarrari buruz emaztea, zer nahi ote duen.
—Haugi, igan hakiat bizkarrera, konkolotx. 
—Konkolotx igan! Bainan, gizona, erotu zirea? 
—Hots, ele alfer guti. Fite, konkolotx. 
—Konkolotx! Ai ei ai ei! Burutik joan zaut ene senarra!
Ez baitzen araiz ele gose, krak, Manexek hartu eta bizkarrean

ezartzen du Gaxina.
Gaxina hipaka nigarrez; bainan gizonak ez dio kasu izpirik egiten.

Laster eta laster, baderama bere sorbalden gainean, bi eskuz azkarki
daukala, etxe aitzinetik etxe bazterreko bideari han harat.

Hain xuxen bide beraz heldu, buruz buru egiten ditu: jaun erreto-
ra bi misionestekin, goiza elizan iraganik, bazkaiterat zoazila.

Harriturik gelditzen dira hiru apezak Manexi so, Gaxinari so,
elgarri so: 

—Zer da hau?



640

Gaxina beti nigarrez, ahalge urtua; ixilik egon ala mintza, ez jakin
zer egin.

Manex aitzina bere bideari, petik gora lepoa bihurtuz behatzen
deielarik apezei, halako bere gisako aire serios bitzi batekin.

—Jesus Jinko maitea!! Zer ari zira, Manex?  —dio erraten jaun
erretorak—. Zer tutzu, gizona, jestu horiek? Nahi duzuia lurrerat
emaiten duzula hortik berehala emazte gaixo hori!  

—Zer jestu eta jestu? Ez dut bada emanen. 
—Gizona, bainan zer erran behar dute jendek zutaz? 
—Erran bezate nahutena. 
—Hots, alo Manex. 
—Zer derasadazu, jaun erretora? Ala eliza kanpoan eta barnean

bi gisetara mintzo zirezte apez hoik? Ez dea hau zure eskuineko jaun
horren egungo erranari behatzea? 

—Ene erranari behatzea? —dio ihardesten jaun misionestak—.
Badakizuia zer erraten duzun? 

—Ba, jauna. 
—Nik erran dautzudala zuri egun goizean, emaztea bizkarrean

hola erabil dezazun?! Baduzuia burutik? 
—Ez jauna; ez zirea oroit, jauna, oxtixon, meza nausiko predikuan

zer erran daukuzun: airoski eta bihotz onez behar dugula bakotxak
gure kurutzea karreiatu? 

—Eta zer da gero? 
—Da gero, jauna, ikusten duzuena. Ene kurutzea hau da. Nik ez

dut ukan uste mundu huntan hau baino jasangaitzagorik.
Hartakotz deramat bizkarrean. Ez zirea kontent behin bederen,

jaun misionesta? Herriko gizon guziek sinetsi bazinintuzte, Manex
guardak bezala, elizatik etxerateko bide guzia kurutzez hartua zinu-
kete, jaunak. Jakin zazue hori Manex guardak erranik.

Apezak badoazi mokanesak ahoan, irriz ezin egonarekin. Emazte
gaixoa beti airean, ahalge gorritua. Manex karkailaka irriz, urratze-
ko heinean. Zer behar gogoratu gizonari!

Hamabortz egunez ez zion Gaxinak Manexi ele hitz bat egin.

(Istorio bat)
(EO 9, 1907-III-1, Eskual Herria: Itsasu)

Maria kalaka deitu atso zahar bat sartzen da botiga batean, mer-
katu egun batez, barne hura guzia jendez betea zelarik arroltzea
bezala. Dotzena erdi bat arroltze zuen ere gure Mariak erosi nahi.
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—Agur, Estefana, konpainiarekin.
—Bai zuri ere, Maria. Zer da zure zerbitzuko?
—Baduzuia arroltzerik, Estefana?
—Ba, Maria.
—Zenbana dotzena?
—Hunenbertze.
—Jou, zoin kario!
—Zer nahuzu, Maria?
—Ez dut erraiten; bainan bederen freskoak balire! Hala direa?
—Ba, emaztea, ba.
—Segur ez bazira, ez ditut nahi.
—Uzkitzu, eta zoazi gabe. Alabainan ez ditut erruten ikusi.
—Ba, bainan gabe ez noake; beharrak ditut, biziki beharrak. Eta

futxo ez nuke nahi atzemana izan. Uste banu freskoak direla, eros nin-
tzazkezu. Bainan zuk ere holetan, Estefana, ezin segurta hala direnez.

—Erran dautzut freskoak dauzkadala nik; freskotzat erosiak
ditut.

—Bainan, gaixoa, gero hala ez badire?
—Ori, Maria, begoite hor, eta zoazi otoi.
—Zer, arroltzerik gabe?
—Gabe.
—Zertako?
—Guziak oro engoitik kolokak baitire.
—Eta zer zinion bada oixtian?
—Oxtian, Maria, freskoak ziren. Bainan geroztik hunat oilo kolo-

ka gainean dute eta ez bide da bat orai freskorik.
Batek irri, bertzeak irri. Izengoitia berritu omen diote ordutik

herrian Maria kalakari. Deitzen dute orai mihi gaixtoek: Maria koloka.

Mañex Tturlaren ateraldiak 
Gr. Adéma “Zalduby” apezaren hilberrian —lehen mintzaldia— kokatua da
Mañex Tturlaren ateraldi hau (“Adéma apheza”, E 1083, 1908-1-10; in Mintz.
163). Zati hori soil-soilik ematen dugu berriz. 

Adéma senpertar kalonje zena, orai duela berrogoita hamar  bat
urte, Hazparnerat bikari joan berria zen. Beti ere guti edo aski, bai-
nan guziz denbora hetan, baziren Hazparnen koplari eta ditxolari,
gizon bitxi jostakin anitz; batzu jaun, bertzeak deus gabe, bainan
omore onez eta irri eginarazteko ateraldiz oro bardin aberats.
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Adéma zenak lehen ezkontza benedikatu zuelarik Hazparneko
herrian, jaun Gose, eta andere Egarri zituen elgarretaratu.

Hainbertzenarekin eliza aitzinean gaindi zoan, jaun-anderen berri
zakien gizon bat, nahiz eztuen batek ez bertzeak egundaino nehor hil
Hazparnen. Moltsa bezen arin zuen gogoa erran den gizonak. Izena,
Mañex Tturla. Eskuak sakelan eleketa zauden batzuek hor galdatzen
diote: zer den berri. 

—Orizue, zera:  bikari berri bat badugula gaitza predikaria.
—Ba ote? 
—Ba, ba; leher egin dezadala baietz.
—Eta nondik dakizu hori, zuk, Mañex? 
—Eztuta nihaurek aditu? 
—Noiz? Non? 
—Oxtian, elizan. Ala eztazkizue nor zen espos egun? 
—To, eta halere! Eta zer erran deie? 
—Etsorta bat eman zeiek, gizona, itsuski ederra. 
—Baia, Mañex? 
—Ba, poxi bat ba! Labur ba nahi baduzue, bainan sarkor eta

zinez! 
—Ikasi duka? 
—Zer bada? Hitzez hitz. 
—Eia ikus! 
—Huna: “Jaun-andere espos maiteak, egun hemen enekin duzue

egitekoa. Bihar goizetik harat, ukanen duzue eiherazainarekin!”

Gaxiuxaren Paskoak (Mañex Tturlaren ateraldi bat)
(E 1148, 1909-4-9, Zer eta Zer)

Behin bazen Hazparnen gizon bitxi bat, Mañex Tturla  erraiten
ziotena. Funts ttipiko gizona biziki, bainan jostakin hutsa. Bazuen
arreba ostalersa bat, orotaz bera baino hobea, nahiz ez zen bera ere
gizon gaixtoa. Lazoa eta alferra ba, nahuzuen bezen.

Pazkoz ere kofesatzerat hura ezin bilduz lanak zituen Hirigoien
zaharra zelako misionest batek.

Aste Sainduan edo berantxago karrikan hemendik hanxetara iku-
sirik bere Tturla, erraiten dio apezak: 

—Haugia to, Mañex. 
—Ez dut aizinarik. 
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—Noiz jin gogo hiz dakikanaren egitera?
—Heldu den urtean, jauna, Jinkoak nahi badu. 
—Eta zertako ez lehenago? 
—Gaxiuxaren aldi baita, jauna, aurten.

Irri-solas
(E 1142, 1909-2-26)
HU?

Orizue, Irri-solas delako hau handik nonbeitik jina. Oro galduz edo
ahantziz, igortzalearekikoak eginak ginintuzke. Jinkoak begira gitzala!

Patin berrogoi urtetarat buruz ezkontzerat doa hiruetan hogoieta-
ko lili batekin. Biak ados dire, zer da gero, bat alargun izanagatik.

Apez españolari galdegiten diozkate elizako otoitzak eta etxe sart-
zea egiten dute, irri maltzur bat igortzen diotela auzoeri.

Gauaz ametsetarik, Patinek emazteari: 
—No, zer ditun arrabita soinu horiek? 
Marixumek: 
—Hago hortik ixilik; ez dakik ihauterian girela? Plazatarrak dituk

elgarrekin josteta ari. 
Hanbertzenarekin boz ozen bat aditzen dute:
Goazen, goazen hemendik
Hemen ez duk arnorik
Hemengo barrikak
Funda zilo dik.

Negu solas

—Hoi duzu eztula! 
—Ba. 
—Eta beti bardin; batere ez baitzauzu joan.
—Joan ba joan. Geldi dakidan nuke nahiago.

Irri-solas 
(E 1228, 1910-10-21)

Jaun misionestak predikuan:
—Bai, giristinoak, egun batez, piztuko gira orai ditugun gorputz

berekin.
Pettan mainguak aldekoari beharrirat:
—Arren ni beti maingu bertze munduan ere.





IV

HIZTEGIA
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Irakurleak hobeki uler dezan Hiriart-Urrutiren euskara, hona antolo-
gia honetako idazlanetan ageri diren hitzen zerrenda; ez guztiena, bai
zailtasunen bat zutenena. Hitzon esanahia sinonimo bidez ulertarazten
dugu, eta batzuetan definizio bidez (I. Sarasolaren Euskal Hiztegiatik
hartuta, maizenik). Lokuzioak ere sartu ditugu, baita hizketa-formula
batzuk eta atsotitz bat edo beste.

Parentesi artean jartzen ditugu, beharrezko kasuetan: hiztegiaren
aipamena, gramatika-kategoria eta horren araberako esanahia, antoni-
moa, lokuzioa edo zer tankerako esapidea den, erabilerari buruzko oha-
rrak eta bestelako azalpenak. Horiek guztiak askotan laburdura bidez
(ik. laburdurak, beheraxeago). Lokuzioen kasuan, parentesi artean jarri
ditugu ere hitzaren joskera erakusten duten osagarriak, aldagarriak edo
aukerakoak (aukerako formak / zeinuaren bidez). 

Batzuetan, hitzaren forma euskara batukoarekin hobeki identifikatzeko,
Euskaltzaindiaren Hiztegi Batukoa ere ondoan ezarri dugu. Adibideak ere
jarri ditugu askotan, hitzaren esanahia testuinguruan argiago ulertzeko.
Hona aipatzen ditugun hiztegiak:
Lhande, P., Dictionnaire Basque-Français et Français-Basque (Dialectes

labourdin, basse-navarrais et souletin) d’après le Dictionnaire basque-
espagnol-français de l’abbé R. M. de Askué et les Dictionnaires manus-
crits des abbés M. Harriet, M. Hiribarren et Pierre Foix. Paris, 1926.

Sarasola, I., Euskal Hiztegia. Kutxa Fundazioa, 1996. 
Euskaltzaindia, Hiztegi Batua. Euskera, 2000, 2. 
Diccionario General Vasco—Orotariko Euskal Hiztegia (OEH). 1987-

2002, I-XIV.
Hara berriz laburdurak, parentesi artean jarriak: 
adierazk.: adierazkorra.
aditzond.: aditzondoa.
anton.: antonimoa.
bizk.: bizkaieraz.
E: Eskualduna. 
EH: Euskal Hiztegia. Ik. Sarasola.
HB: Hiztegi Batua. Ik. Euskaltzaindia.
irudizk.: irudizkoa.
izenlag.: izenlaguna.
izenond.: izenondoa.
lokuz.: lokuzioa.
onomat.: onomatopeia.
OEH: Diccionario General Vasco—Orotariko Euskal Hiztegia.
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A

Abantzu: (izena) “Aurrerapena,
aitzinamendua” (EH).

Abokatgoa: abokatuen ofizioa.
Abokatgoari buruz ikasten ari. 

Abonamendu: harpidetza.
Abrekeria: salbaikeria.
Adoran egon: gurtzen egon. nor

heltzen da jaun errientaren
gerrira? Hari adoran ez daude-
nak ardura ikustekoak dire
ikaran.

Adreza: helbidea.
Afera: egitekoa.
Ager bat egin: agertze bat egin,

bisita bat egin. jandarmer egin
deiete ager bat eta erraitekoak
erran.

Agerian (izan / egon / eduki / eza-
rri / utzi): begien aurrean, jen-
de aurrean (anton. Ezkutuan).

Ageri izan: “Ikusgai, ezagun edo ez
ezkutu izan edo bihurtu” (EH).
Agerian ahal da: argi dago.

Ageri: (izenond.) ezaguna, ikusgai
dena, estalia edo ezkutua ez
dena.

Agerraldi: edizio, argitalpen. Urta-
rrilaren laueko agerraldian
mintzatu gira hemenxet kazeta
zarrez.

Agian bai (/ ez)!: oxala bai (/ ez)!
Ahalge: lotsa. Ahalke (HB). 
Ahalge izan: lotsatu
Aharra: errieta, liskarra, kalapita.
Aharrosiz bizi: (lokuz.) bizibiderik

ez izan.

Ahoa erre: (lokuz.) mintzatzera
behartu. Ahoa erretzen duen
solasa.

Ahoan kurutze (egin): (lokuz.)
gose izan, jan gabe egon;
gorriak ikusteko menturan
izan. —Etzidamu? — Ahoan
kurutze…edo auzora eske.

Ahoan mihia (pekoz gora /…) itzu-
li: (lokuz.) esandakoa ahantzi.

Ahora heldu (zerbait; nor-nori):
(lokuz.) (norbaitek zerbait)
hartu, jaso.

Ahotik ezin utzi(zko)a: (lokuz.)
gogokoa.

Aho xilotik behera ( /…) igorri
(lokuz.): (dirua) alferrik xahu-
tu.

Ahoki: dolu-segizioa.
Ahopaldi: hitz lotsagarri edo irain-

garria, berba txarra. Ahapaldi
(HB).

Ahurra bildu (/ hetsi): (lokuz.)
dirurik xahutu ez.

Ahutara: ahurtara, eskukada.
Aiduru: (norbaiten) zain.
Aiduru izan: (norbaiten) zain izan.
Aiaio: (haur hizkerako hitza) apa-

pa. Aiaio ibili (/ joan): apapa
joan. 

Aiher: joera, nahi bizia; gorrotoa
edo gaizkinahia. 

Aiher izan: nahi bizia izan; (nor-
baiti) gorroto izan. 

Aiherkunde, aiharkunde: nahi
bizia, interesa.

Aintzina: aurrera; beti. Aintzina
goiti: aurrera beti.



649

Aire: airea “Atmosfera eratzen duen
gas nahastura, batez ere oxige-
noz eta nitrogenoz osatua” (EH);
ahairea, doinua; itxura, antza.
Aire bat eman: doinu bat jo.

Andeatu: endekatu, hondatu, sun-
tsitu.

Anitz, Ainitz: asko.
Aipu izan: aipatu. Ferry eta Ferry,

ez zen hartaz baizik aipu jada-
nik hiru aste huntan Frantzian.

Aireari mintzatu: ik. Airera mintzo
(izan).

Aireko ele (/ solas): txantxetako
kontua. 

Airera mintzo (izan): (norbait)
(nor adizkia): txantxetan hitz
egin, itsura mintzatu. Ik. Aire-
ari mintzatu. Ez girela hemen
airera mintzo, ez eta deus
emendatuz.

Aisita: erraza. bizi aisita.
Aitzinamendu: aurrerabide. anitz

irabaziz eta, toki onez toki on,
aitzinamenduz hantuago.

Aitzindari: buruzagia.
Aizina: aisia, astia.
Akitatu: hobendun ez dela adiera-

zi. Diote hiltzaleak akitatuak
izan direla.

Akitu: nekatu.
Ala: edo.
Alabainan: (azalpen lokailua) izan

ere.
Alafede: baieztapen edo ukazio

baten hitz indargarria.
Alaxintxo!: alajaina! –Eta gero?

–Gero deus ez; alaxintxo! Ez

ote dire zerbeit, aipatu ditugun
horiek ere?

Aldara(tu): aurreztu; urrundu. ardit
bat sekulan ezin aldara, sarri-
xago ezkontzeko. hiruek beti ai-
tzina laster, gibelerat itzuli ere
gabe. Sobera beldur ziren,
burua aldaratzean berriz hunki
mamu izigarri haren beharriak.

Alde: alderdia. 
(norbaiten) Aldea eduki: aldekoa

izan. etsaiaren aldea daukate-
naz geroz

Aldean bertze: alde batetik beste-
ra.

Alde bat, alderat: erabat. Apezta-
sunari doazkon egitekoak utzi-
rik ari balitz alderat hortan,
paso.

Alderdikari: (izenond.) alderdika
ari dena, alderdikoia.

Aldi: txanda. Haren aldi zenean;
(hauteskundeetan) zenbat al-
diz bozkatzen den hauteskunde
berean: lehen aldi, bigarren
aldi (ballottage denean).

Aldixartu: osasuna bat-batean gal-
du. Alditxartu (HB).

Alegia: (determinatzen duenaren
aurrean jarria: alegia X): X
balitz (/ banintz /…) bezala,
itxurak egitea. alegia gerlaren
kontra mintzo zauzkunak ahal
badute bazterrak oro sutan eta
odoletan ezar litzazketelarik. 

Alha: (larre-abereen) bazka, jate-
koa. Aberen alha-guneak aha-
laz oso atxik. 
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Alhatu: (larre-abereak) bazkatu,
bazkarazi, larratu, jaten eman. 

Alimale: (izenond.) oso handia;
aberea. Alimaleko X (izena), X
alimaleko bat: X (izena) oso
handia. holako alimalei boza
(eman).

Almanak: aldizkari urtekaria,
bereziki laborarientzat egina,
haiei berri, argi, kontseilu
zuhur eta irakurgai jostaga-
rriak ematen zizkiena. Lehen-
bizikoa J. B. Etxeberri apaizak
sortu zuen 1848an, Eskualdun
Laborarien Almanaka. Eskual-
duna kazetak berea jalgiaraz-
ten zuen baina bazen bat edo
beste gehiago, Zuberoakoa bes-
teak beste.

Alo!: ea!.
Alta: hala ere; beraz; (ohartarazte-

ko) izan ere. 
Altxatu: (haurrak) hezi, hazi; har-

tu (Preso altxatu); jaso, jaiki;
sortu.

Amanda: isuna.
Amaño: inudea. Haurra amaño-

tan omen da pixkor.
Amarru: azpi-jokoa.
Amen erran: onetsi. lege tzarrari

ez amen erraitea.
Amentx: (galde-perpausetan gal-

deraren indargarria). Han zau-
de, amentx egia ote den.

Ametsetako lukainka: (lokuz.)
ustekabeko norbaiten edo zer-
baiten etortzea.

Amitxi: amatxi, amona, amama.

Amaño: inudea.
Anartean: (perpaus hasieran)

bitartean.
Andana: talde, sail, errenkada.

behi andana parrasta bat.
Anonziatu: anontzioa edo oleazioa

eman. ezin kofesatu da, bainan
oren bat eta erdi bizi izan bai-
ta, anonziatu dute.

Antolamendu: konponketa, kon-
ponbidea.

Antzarak ferratzera igorri: (lokuz.)
zakurraren ipurdira bidali; ur
handiari behera igorri.

Antze: eskuairea, trebetasuna.
Apal: (izenond.) garaitasun gabea,

beherea. 
Apel egin: apelatu, hel egitea aur-

keztu.
Apiriko, Apiriku: “Eliz ataria,

bereziki arkupekoa” (EH).
Apiriko edo kalostra azpian.
Bidarraiko apiriku azpia.

Apo: zapo. 
Apoa(k) iretsi: (lokuz.) nahigabe-

ak, laidoak etab. jasan, atseka-
bea agertu gabe.

Apo kixkil: (lokuz.) buru ahula,
nortasun gabekoa. K…k. hire-
tzat, apo kixkila. 

Ar: ari. Artzea: aritzea. artzea boz
biltzen.

Ara: modua, era.
Araiz: arauz, itxura denez. Gerla

gose, nor? –Nehor ez araiz.
Aralde: talde, aldra, multzo. sol-

dado aralde batzu.
Ardietsi: erdietsi, lortu.
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Ardura: maiz, usu, askotan.
Argi: argitasuna, informazioa.

Gehiagoko argirik gabe tarra-
patan bideari lotu nahi litazke-
nak jakin bezate, hemendik
harat lehenbiziko untzia parti-
tuko dela Havretik, uztailaren
hiruan.

Argitasunak: informazioa. Argita-
sunak eman: informazioa eman.
Ik. Garbitasunak (eman /
jakin).

Argitu: informatu; argi egin; azal-
du. Argitua izan: informatuta
egon.

Aria hortan (/ huntan /…): hortaz;
martxa (honetan / horretan),
horrela jarraituz gero. Nola
iraun aria hortan?

Armañak: almanaka. Ik. Almanak.
Arnegatu: (izenond.) zerbaiti zor

zaion leialtasunari uko egin
diona. apezgei arnegatu.

Arno: ardoa.
Arnoketari: arno salmentan ari

dena ofizioz.
Aro: eguraldia.
Arranda: errenta, irabazia. andre

hari, eta hura hil ondoan
haren haurrei, gobernamen-
duak eginen diola arranda bat.

Arrantier: errenta bat jasotzen
duena.

Arrapostu: (izena) erantzuna. 
Arrapostu egin: erantzun.
Arrastatu: arrestatu, atxilotu.

Xapatero ama-errenak arras-
tatu dituzte jandarmek.

Arren: galde- edo baieztapen per-
pausetan hasieran edo tartean
kokatua, ondorio edo aurkari-
tza kutsuko lokailu indarga-
rria. Arren errazue, zuzen ote
da hori?

Arrenkura: arrangura, kexua. ik.
Errenkura, Errangura.

Arri!: arre!. Zaldi, asto eta beste
zama abereei aurrera eginaraz-
teko oihu-hitza. 

Arroila: “Bide bazterretan egiten
edo gertatzen den ildo modu-
koa; erretena; ur jasak eratzen
duen ubidea” (EH); lubaki.
negu hau guzia beren arroila
ziloetarik hilka gerla gorrian
arizanik.

Arront: guztiz. hanxet erretzer da
eta arront suntsitzer jende oste
handi hura guzia.

Arta: arreta, ardura; zaintzea. 
Arta hartu: ardura hartu.
Artetan: noizean behin.
Artoski: artaz, arduraz.
Artiki, aurdiki: aurtiki, bota. 
Asaldatu: (norbait norbaiten / zer-

baiten) kontra jarri, ezinegona
edo nahasmendua sortuz. 

Askaldu: goizeko edo arratsaldeko
jatordua egin. goizean goizik,
askaldurik.

Asmu: sena. 
Asmu izan: sena izan, usnatu. Non

ere asmu baitukete lantegi bat
hersturan (…) badoazi laster-
ka. Zakurrak dire. Asmu gaitza
dute. Badakite nori nola min-
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tza; zer erran, zer gorde, zer
hitzeman, lausenguz edo larde-
riaz gu bezalakoaren biltzeko.

Astean ortzirale bat baino gehiago
(izan): (lokuz.) estualdia pasa-
tu, bizibidez edo diruz ezin hel-
duz.

Astelegun: astegun.
Astoaren buztana: (lokuz.) axola

edo balio gutxiko zerbait.
Asurantza: aseguru. 
Asuratu: aseguruaren bidez babes-

tu. Saltzeko badirela, badaki
nornahik, bainan gogoratzea
da, holakorik asura zitakela ere.

Ateraldi: “Ustekabeko esaldi edo
erantzuna, gehienetan bitxia
edo barregarria” (EH); eran-
tzuna. nolako ateraldiak noiz-
nahi, non-nahi oraiko eskole-
tan aditzen dituzten gure hau-
rrek.

Aterbe: egon-lekua edo egoitza;
babes-lekua, babesa.

Atorra: alkandora. 
Atorra-has: alkandora hutsik.
Atx!: min edo nahigabea adieraz-

ten duen interjekzioa (hiztunak
adierazten du solaskideak esan-
dakoak min egiten diola edo
nahigabea hartzen duela). 

Atx egin: min edo nahigabea hartu.
Atxiki: eduki, gorde.
Atxikia (norbaiti, zerbaiti): zalea,

jarraitzailea.
Atxikimendu: lotura, norbaiti edo

zerbaiti josita egotea; eraspena,
jaiera.

Atzar: (aditzond.) erne.
Atzartu: (aditza) iratzarri, esnatu.
Atze: arrotz, kanpotar.
Atzeman: hartu, harrapatu; atzi-

petu. Eta futxo ez nuke nahi
atzemana izan.

Aurdiki: ik. Artiki.
Ausarki: ugari.
Ausiki: (aditz.) kosk egin, haginka

egin; (izen) hozkada, haginka-
da.

Auzapez: mera, alkate.
Axala legun (izan) (norbaitek):

(lokuz.) (norbait) atsegin (izan)
itxuraz edo kanpoko irudiz.

Axuant: (kargua) auzapez ordea
edo haren hurrengoa herriko
kontseiluan edo herriko aginta-
ritzan.

Aza-kozina: aza-eltzekaria.
Azala idor (/ lodi) (izan) (norbai-

tek): (lokuz.) axola guti (izan).
Azantza: hotsa, harrabotsa. Dina-

mitaz betea izan baliz azantza
eta indar gehiago eginen zuen.

Azeriaren buztana: (lokuz.) etsaia-
ren izaera eta azturak, gordez-
kakoak baina ezin estaliak.

Azinda, Azienda: haragitako, esne-
tako hazten den aberea, batez
ere abere multzoa. 

Azita: azieta, platera.
Azitara: platerkada; platerera. azi-

tara bat kozina eta gopor bat
arto-ta esne janik oherakoan.
eritasun bat ekarriko dautzu
etxera, mahainera, azitara,
ahora.
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Azkar: (izenond.) indartsua, sen-
doa.

Azken beltzean: ororen buru, az-
kenean.

Azken piruraino: (lokuz.) azken
hariraino, azken sustrai edo
erroraino. Hots, zerbait azken
muturreraino eraman. Erro
guziak azken piruraino moztu
arte ez direla geldituko.

Azote: zigorra, zigortzeko tresna.
Eta eni, zaldi xuri bat azote
gorri batekin?

Azotatu: zigortu.
Aztapar: abere baten atzapar edo

erpea; gizaki baten eskua (gait-
zespenezko adieran). goberna-
menduaren aztaparretarat. 

Aztura: “Ohitura, berezkoa nahiz
hartutakoa” (EH); joera. Gizo-
na bere jitez ona da; zuzena
da. Zuzenak dire eta onak
haren aztura guziak.

B

Baduk hoberik!: solaskideak esana
ezesteko hizketa-formula.

Baheaz ura hitzeman: (lokuz.) jen-
dearen gogoa atzemateko zer-
nahi hitzeman. Baheaz uraren
hitzemaile: jendearen gogoa
atzemateko zernahi hitzematen
duena.

Baia: onespena; baietza.
(Bere / …) Baitan sartu: bere bai-

taratu; konturatu. bere baitan

sartu, eta hiltzerakoan erran
zuen egiazko hobendunak egia.

Baitezpada: nahitaez; absolutuki. 
Baitezpadako: nahitaezkoa.
Bala: dantza. bala izanen zela. Ez

nolanahiko bala ez gero, bai-
nan bala maskatua.

Balakatu: lausengatu, losintxatu.
Balaku: lausengu, losintxa.
Balikunbalde: itsura, menturara;

badaezpada (OEH) (?). bazte-
rretarik entzun guziak bereha-
la tarrapatan hedatuz…bali-
kunbalde, itsura, noiznahi,
non-nahi, nolanahi

Balinba!: baldinba “Nahia edo
itxaropena adierazten duen
partikula” (EH). Ez balinba!:
Agian ez! (nahia adierazten
du).

Ballottage: lehen bozaldian hauta-
gairen batek beharrezkoa den
gehiengoa ez erdiets eta biga-
rren aldian bozkatu ondoren
botu gehien duena hautatzea. 

Balon, balun: baloi “Airea baino
arinagoa den gas batez (hidro-
genoz, helioz) beteriko aireon-
tzia, atmosferan berez gora
daitekeena.” (EH). Baitire
haurren jostatzeko balon, pi-
ziztoki airez hantuak iduri ba-
tzu, gorri, perde, hori, kolore
guzietarik.

Baltsa: elkarren artean eginiko
batasuna, lagunartea. Haurrak
biziko dire burasoen laguntza-
rik gabe. Orok oroen haurrak
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haziko dituzte eta artatuko
baltsan.

Bana: eliz-deia. Ezkontzako banak.
Bana bertze: batez beste; oro har.
Bapo: (izenond.) ederra, adoretsua.
Bara: gelditze. Bara bat (izan /

ukan / eman /…): gelditze bat
(/ geldiarazte bat) izan).

Baratu: gelditu; geldiarazi.
Baratzekari: barazki.
Bar-bar-bar: hizketa jarduna adie-

razten duen onomatopeia.
Bare: (irudizko adieran) nortasu-

nik ez duen pertsona. Bare
izan: (lokuz.) koldar, beldurti
izan; soraio izan. Ik. Karakoil
izan.

Barkatu: (ezezkako perpaus.) etsi,
zerbait egitetik gelditu. Mia-
rritzeko mariñel eta jendek ez
dute barkatu segurtamena
ukan artio.

Barne: (gauza nahiz gizaki baten)
barrua, barrena; “gizakia”-ren
kideko hitza; (etxe batean)
leku, gela. Beterik mukurru
dagon barne bakar hortan
elgarri osasuna galaraziko
dute han tinkiegi, hatsik aski
gabe biziko direnek.

Barneak eman (norbaiti): barruak
agindu. barneak ez dauku ho-
lakorik emaiten.

Barnea kilikatu (norbaiti): barrua
berotu. 

Barne egosi: (lokuz.) bestela beza-
la ari dena.

Barrandan: zelatan. Barrandan
egon: zelatan egon.

Barrandari: zelataria.
Barreiatu: sakabanatu.
Barroki: ikuilua. barrokiko abere.
Basta: orratz sendo handia, la-

rruak eta josteko erabiltzen
dena.

Bat bedera: (pertsona) bakoitza.
(Oro) Batetara joan: gauza bat edo

bestea berdin izan, ondorio
bera izan. (framazonek anar-
kistek baino) Hobekixago mol-
datzen dituzte eta izartzen hi-
tzak. Bainan heien lehiak eta
egitateak oro batetara doazi. 

Bazka: jatekoa, batez ere aberee-
na. mementoko ahamena, ele
bazka.

Bazkatu: jaten eman.
Bazterrak nahasi: iskanbila sortu.
Bedera: bana.
Begiak xuriturik (egon / atxiki

/…): (lokuz.) arreta handiz.
Begietan hartu (/ izan): (lokuz.)

begitan hartu, begitan hartuta
izan.

Begietara errauts: (lokuz.) norbait
nahasarateko trikimailua edo
jukutria. Begietara errauts
eman ( / bota /…): nahasarazi
nahi (norbait).

Begi ukaldi: behako, begirada.
Begira, Beira: (norbaiten, zerbai-

ten) zain.
Begiratu: gorde. ahalaz kotsutik

begiratzea.
Begitarte: aurpegia.
Behako: (izena) begirada, begira-

tua.
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Behar: (izenond.) behartsua, pobrea.
Behar-ordu: beharra, premia.
Beharri: belarria.
Beharriak gezurrez tutatu: (lokuz.)

gezurra gezurraren gain en-
tzun(arazi).

Beharrik: zorionez…!, eskerrak…!
Behatu: begiratu.
Behaztopa: oztopoa.
Beheiti: behera.
Beheitiko: beherakoa; (ekono-

mian) diru-ontziaren edo jen-
dearen gastuen isuria.

Behere: behe(alde).
Behiala: aspaldi. 
Behialako: aspaldikoa.
Behin eta behin: behin eta berriz.
Behingo: betiko; luzaroko.
Beila: erromesaldia. Lurdarat egi-

na izan den beila.
Beilari: erromesa, pelegrina.
Bekoz beko: aurrez aurre.
Beldurkunde: beldurra, goganbe-

harra.
Beltzuri: bekozkoa; (izenond.)

bekozkoduna; (aditzond.) ha-
serre, muturtuta. 

Beltzuri egin: bekozkoa jarri; gaiz-
ki edo hoztasunez hartu. 

Ber: (subjuntiboko edo -n mende-
ragailudun adizkien ondoan
kokatua, baldintza edo denbo-
ra adierazten duena) bezain
laster. tiro ukaldiak geldituxe
diren ber, haurrak borroka,
harrapaka.

Bera(k): (izenordain indartua)
hura; hura / hark bakarrik.

Berant: berandu.
Beraztu: beratz (bigun, ahul) bi-

hurtu.
Berdura: belar edo lore berde

barreiatuzko bidea. Hil berdu-
ra bat gaitza ikusten dutela
noiznahi, alemanetarik, beren
aitzinean.

Bere baitan ez izan: erotua izan,
zentzuz eta adimenez bere one-
an ez izan, bere onetik aterata
izan. Jauna, ikusten duzu ez
dela bere baitan.

Bere baitarik: bere kabuz.
Bere (/ neure /…) buruaz hartua

izan: buruiritzia, harroa izan.
Bere buruari harrika ari, Gure

buruei harrika egin, etab.: bere
(/ gure /…) buruaren (/ bu-
ruen) kaltean jardun.

Bere buruari jauna erran: bere
buruari ongi esan.

Bere buruari zu erran, Beren
buruei zu erran: buruiritzia(k)
izan. Bere buruari zu erraile:
jaun edo andre handi edo
gizartean larriak direnak; ha-
rro edo handi ustekoak.

Bereak eta asto beltxarenak en-
tzun: (lokuz.) bereak eta bost
entzun.

Bereaz egin: bere buruaz baliatu,
bakoitzak bere egitekoa egin.

Berenaz: berez.
Berex: (izenond.) bereizia, bere-

gaina. Luxenburg delako he-
rralde berex batean barna.
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(aditzond.) bereiz(irik), bere
gain.

Berez bere (/ gurez gure): bere (/
gure) baitarik, bere (/ gure)
gain. Berez bere jarri: bere gain
jarri. Gurez gure beharko gira
ari, zerbeit egitekotz.

Berezi: hautatu. gobernamenduko
gizonek begiztatua dutela,
berezia eta hautatua.

Beribil: automobila.
Berina: beira, kristala.
Bermatu: (nor aditza) ahalegin-

du; “Zerbait edo norbait, bes-
te zerbaitek eusten diola jarri”
(EH). buraso dohakabe anitz,
beren beso herdoilduak noren
sorbaldari berma ukanen ez
dutenik.

Berme: (izena) “Inoren hitzaren
edo zorraren erantzukizuna
hartzen duen pertsona” (EH),
bermatzailea; “Emandako hi-
tza jango ez dela, zorra kitatu-
ko dela…ziurtatzen duen zera
edo gauza” (ibid.), bahi.

Bero: (izenond.) gogotsua, gartsua,
gauzak gogoz egiten dituena. 

Berotu: tenperatura igo; gogoz
gauzak egin edo hartu.

Berri: albistea. 
Berri-heltzale: berri-igortzalea, al-

biste-bidaltzailea.
Berri-igortzale: berri-heltzalea,

albiste-bidaltzailea.
Berriketari: berri bila ari dena.
Berriki, berrikitan, berritan: berri-

ki, arestian, duela gutxi.

Bertzala: bestela. gauza horiek,
bakan gertatzen dira gure
eskualdeetan eta Eskual He-
rrian batere ez. Bertzala da
Parisen.

Bertze alde, bertzalde: (emendioz-
ko lokailua) gainera; beste
alde.

Bertze aldian: hurrengoan.
Bertzenaz: bestela.
Bertzen buztanaz uliak kendu:

(lokuz.) norberaren arazoak
konpontzeko besteren lanaz
baliatu. Bertzen buztanaz uli
haizatza(i)le.

Bertze orduz: lehenago.
Besagainka: ugari.
Besoa luze ukan: (lokuz.) esku,

botere edo ahalmen handikoa
izan.

Besta: festa, jaia.
Bet-betan: bat-batean.
Beti: denbora guztian; etengabe,

oraindik ere. Noraino eta noiz
arte goazke ote horrela? /
Bagoazi beti. 

Betroin: (izenond.) Betroniakoa,
hots, Bretainiakoa.

Betronia: Bretainia.
Bezen: bezain.
Bezenbat: bezainbat.
Bezperak (pl.): igande arratsaldee-

tako elizkizuna.
Bi besoak kurutzaturik (egon):

(lokuz.) geldi, higitu gabe
(egon).

Bi besoak ukondoraino sartu:
(lokuz.) giderrak eskuan izan,



657

boterea(n) izan; ukondoa (/
eskua / sudurra) sartu.

Bidari: gidari.
Bidatu: gidatu.
Bidegabe: “Bidezko denaren, zu-

zentasunaren edo inoren esku-
bidearen kontrakoa egitea”
(EH).

Bidegabekeria: “Bidegabea, bide-
gabeko egintza” (EH).

Bidekari: bidezkoa, bidaztia. bide-
kariak burdinbidez.

Biga izan (X eta Y): (lokuz.) elka-
rrekin zerikusirik ez izan.
Sumetitzea eta ezinbertzez
behin jasaitea, biga dire. 

Bi soseko (gizonak / …): (lokuz.)
deus guti balio dutenak.

Bihi: ale, garau; (ezezkako per-
pausetan) pertsona bat ere.

Bihoztar: bihotzerre. barneko be-
tedura, berotasun, bihoztar.

Bildutasun: “Bere baitara bilduta
dagoenaren egoera” (EH).

Bilkura: biltzarra; erakundea,
batasuna, lagungoa.

Bipil: (izenond.) ernea, bizia; ado-
retsua, ausarta. 

Bihotza eskuan: (lokuz.) zinez.
Bihotza estali: (lokuz.) tristatu.
Bihotz-altxagarri: bihotza gora-

tzen duena edo gogoa berotzen.
Bihurtu: kontra jarri. Bat baino

gehiago bihurtu zauzku.
Bipildu: lumatu.
Biribil: zalantzarik gabekoa, era-

batekoa, zintzoa. Biribil egon:
zalantzarik ez izan bere jokae-

ran. Hain dagozi biribil. Ixil
eta biribil.

Biribilkatu: bildu, batu, biribilatu.
Biru: pirua, haria.
Bitxi: (norbait / zerbait) ohikoa ez

dena, arraroa, xelebrea; irriga-
rria.

Bitxikeria: “Bitxia den gauza edo
egitea, gaitzesgarritzat hartua”
(EH).

Bitzi: arraroa (kutsu intentsibo eta
gaitzesgarriz). Bitzi eta irrin-
garri, ez xoilki xutik eztaukela-
kotz, lurrerat eroria non-nahi.

Bizipide: ogibidea, lanbidea; (pl.
bizipideak) bizimodua.

Bizi: (izenod.) bizitasuna duena.
Ik. Bizitasun.

Bizitasun: bizia denaren nolakota-
suna; haserretasun.

Bizitegi: bizilekua.
Bizkarra!: ustekabea edo harridu-

ra adierazten duen interjekzio
edo hizketa-formula.

Bizkarrezurra hautsi (norbaitek
norbaiti): (lokuz.) zigortu,
zehatu. gorri tzar zenbeiti biz-
karrezurra hautsi diotela boz-
emaileek.

Bizkarraren erdira: (lokuz.) gailu-
rraren erdira.

Bizkitartean: (aurkaritzako lokai-
lua) hala ere, ordea.

Boketa: arropa garbitzea, lixiba;
(irudizko adieran) nahaskeria,
zikinkeria. Boketa xuritzen.
Zer boketa!: zer nahaskeria!
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Boketa egin: (lokuz.) politika-
zikinkeria garbitu, garbiketa
egin. 

Bolanjer: ogi-egilea, okina. 
Bolborategi: “Bolbora gordetzen

den biltegia” (EH).
Bolta: aldi.
Bo maitea!: (hizketa-formula) hiz-

tunak, solaskideak esandakoa
errefusatzen duela adierazten
du. 

Bonet: txapela. Ik. Ponet. 
Bonetun: txapelduna, txapela jan-

tzi ohi duena; (irudizko adie-
ran) gizarte- edo jakintza-mai-
la apaleko jendea. Anton. Xa-
peldun. 

Bordari: etxetiarra, maizterra.
Borta: atea.
Botiga: denda, botika; (irudizko

adieran) gauza nahasia. X eta
botiga guzia (lokuz.). botigak
hetsirik. Debruak daramatzala
framazon tzar hoik, beren imi-
torio eta botiga guziekin. 

Botiges: dendaria, zerbait salmen-
tan jartzen duena; nahasia.
hoik diren bezalako botiges
nahasien ezagutarazle.

Boz: botua. 
Bozak (plur.): hauteskundeak.
Bozaldi: hauteskundea(k).
Boz-emaile: hauteslea.
Bozkalentzia: poza.
Bozkariatu: poztu.
Bozkatzaile: boz-emailea.
Bozkatze: hauteskundea(k); boz

ematea. 

Bozketa: hauteskunde; bozkatzea. 
Bozketari: hautagaientzat boz bila

ari dena.
Boz-untzi: bozak biltzen eta gor-

detzen diren ontzia.
Brau: (onomat.) kolpe hotsa, bat-

bateko egintza baten adieraz-
garri. Hiruak lepoa luzatuz
goiti so daudelarik…brau, hel-
du zaiote gainera hiruer betan
behi larru hura oso-osoa.

Buha(tu): putz egin; putzak emon,
kilikatu, zirikatu. gibeletik
buhaka, kitzikan, zihikan.

Buhame, Buhami: ijitoa.
Buketa: loreontzia.
Burbutzika: jauzika, itzulipurdika.

basakume batzu oihanetan
jauzika, burbutzika, nola doa-
zi, gizona ikustearekin?

Burdinbide: trenbidea.
Burego, Burrego: bulegoa; hautes-

mahaia.
Burrego: borreroa.
Burtzoragarri: buru-zora(bia)garria.
Buru ahul: nortasun gabekoa.
Burua itzultzeko artean: bet-be-

tan, istanpatean.
Burubero: (izenond.) fanatikoa.
Buru-buztanik ez (izan / ukan):

zentzurik ez (izan), ez hanka
eta ez buru (izan).

Buru egin: aurre egin, aurka egin.
Buru-has: buru hutsik.
Buruil: iraila.
Burukita: burukoa.
Buruko ilei lotu: (lokuz.) zerbait

larria dela erakutsi.
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Burutik joan: burutik egin, zoratu.
Burutzia egin: aurre egin, buru

egin. (uliak) Ihizi zikin hoik
arroltze erruten hasiz geroz,
burrustan emendatuz doazi.
Nork egin burutziarik orduan?

Burutzietan joan: “Onik atera; lor-
tu” (EH). zakielarik ez ziteke-
la, bere indarrez, burutzietan
joan.

Buruzagi: burua, nagusia.
Buruzagigo: buruzagitza.
Buruz buru egin: (norbaitekin)

topo egin.
Burrunba: zarata handia.
Burrustan (isuri / erori /…): ugari,

erruz. herritarrek herritarren
odola burrustan ixurrarazte-
koa. 

Buxet: aurrekontu. 
Buzoka: ergela.
Buztan: isatsa; “Atzeko muturra

edo aldea, hasieraz edo buruaz
bestelakoa” (EH).

D

Dagun: heldu den, datorren.
dagun maiatzeko bozetan.

Daitzi: jetzi (behiaren, ardiaren…)
esnea batu. behi bat daitzi.

Damu-domai: kalte-ordain. lau
mila baino gehiago arbolen
sari, bertze hainbertze damu-
domai.

Damurik: zoritxarrez, zorigaitzez.
Debalde: alferrik.

Debru: deabrua. 
Debruak ereman: (lokuz.) alferrik

galdu. Igandearenak egin ote
du? Anitz tokitan ba (…)
Debruak ereman du.

Debruak hartu (norbait / zerbait):
(lokuz.) haserretu. 

Debrua ikusi: sufritu.
Debruen lanak: lan eskerga.
Debruetan harat igorri: (lokuz.)

kanporatu, haserretu (?). 
Debruz egin(a): gaiztakeria edo

bihurrikeria egiten ari dena;
ernea, bizia.

Deitore: deitura, (norbaiten) izen
edo izendatze-hitza.

Demisione: dimisioa. Demisionea
eman: dimititu.

Dendari: joslea, jostuna.
Denik ere: “Den. Denik ere, quoi-

qu’il en soit, quelque peu que
ce soit” (Lhande., Dict.), gu-
txienez, behintzat, bederen.

Depexa: mezua. Depexa igorri:
mezua igorri.

Deputatugoa: diputatu kargua.
Deskantsu, Deskantxu: lasai, tran-

kil. Zaude deskantsu, Katalin.
Desmasia: kalte edo hondamendi

handia edo gehiegizkoa. uraren
desmasiak.

Despendio: gastua.
Deus: ezer. Deus ez: ezer ez.
Dilindan: zintzilik.
Diruketa: diru multzoa, diru pila.
Diruntzi, Diru-untzi: diru-ontzia.

Zergetako diruntzi.
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Ditxo: zirtoa edo erantzun zorrotz
eta irrigarria, maiz errimadu-
na.

Dohakabe: zoritxarra duena.
Dohatsu: zoriontsua.
Dohatsutasun: zoriontasun.
Doi: “Behar adinakoa soil-soilik

dena” (EH). Doi-doi: ozta-ozta.
Doia: behar-beharrekoa edo aski

dena.
Dolamen: auhena.
Dolu: “Atsekabea, bereziki norbai-

ten heriotzak sortzen duena.”
(EH); doluzko seinaleak. orai-
ko iparrak zerua doluan dau-
ka, alde hetako kanoi ukaldiek
nahasia baitute, eta belztua. 

Donado: mutilzaharra.
Dorpe: astuna, pisua; latza, gogorra.
Dremenden: deus, den mendreen.

zer makur ekartzen du nehori?
Behinik behin apeztasunari ez
dremendenik.

Duel: dueloa. Hots, irain bat gar-
bitzeko bi pertsonaren arteko
borroka, hil ala bizi, lekukoen
aurrean egiten dena.

Dupa: upa. Hainbertzenarekin
dupa beltzean sartzen gira
Baionara heltzean iragan
behar den lurpe ilun batean.

Durduzatu: zalantzan jarri.
Dutxulo: Ontzi batek daukan isur-

karia isurtzeko duen zuloa. 
Dutxuloa (ideki / hetsi / agortu /

bete); dutxuloak isuri: (lokuz.)
hetsirik zen zerbaiten etenga-
beko isuria, behin idekiz geroz.

E

Ebatsi: ostu. 
Ebaska: (aditzond.) ostuz, lapurtuz. 
Edeki: kendu. noiz ere bailuke

iduri, etsaiak, (…), irakurtzale
zonbeit edeki behar dauzkula,
beretuz, orduan dugu joaiterik
gehiena.

Ebiakoitz: larunbata.
Edergailu: gauza ederra(k); eder-

tasuna. Ez naiz mintzo asko eta
asko edergailuz eta errextasu-
nez.

Eduki: izan; uste izan; gelditu, gel-
diarazi. beldur baitire badela
naski oraino emazte tzar baino
on anitz gehiago. Beldur ho-
rrek dauzka.

Egartsu: egarri handia.
Eginbide: eginbeharra, betebeha-

rra, obligazioa.
Egitate: egintza.
Egon: izan (egoera batean); iraun;

(norbaiti, zerbaiti) egokitu; -ri
egon: norbaitengan uste edo
konfiantza izan. Hari zauden.
Hari zauden gorri guziak
begiak eta ahoak zabaldurik.

Egun: eguna; (aditzond.) egun,
gaur. 

Egunari: almanaka. Ik. Almanak.
Egundaino: sekula. 
Egunkari langile: egunka lan egi-

ten duen eta ordaintzen zaion
langilea. Ik. Langile egunkari. 

Egunsari: eguneko lansari edo sol-
data, jornala. 
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Eian: ea. Eian pentsatuko duzunez
zer den.

Eihera: errota.
Eiheralat ura (ekarri): (lokuz.)

bakoitza bere onetan (ari).
Eiherazain: errotaria.
Eiki: baieztapen edo ezeztapena-

ren indargarria. Iduri zaiote ez
dakit zer! errumes deus gabe
batzuentzat dauzkazula eiki.
Maiz bai, ez-ekin batera: Bai
eiki (baiki) / ez (…) eiki: bai (/
ez), egiazki. Egia zen, eta ez
ditu ukatzen gazeta horrek
bere solasak. Ez eiki!

Eite: antza, itxura.
Elaire (izan): (norbaiten) ezaguna,

guti edo aski, noizbait (hare-
kin) hitz eginda.

Ele: hitza, berba. 
Ele zuri: hitz faltsua, losintxazkoa.

ele zuritan truk; (izenond.) hitz
faltsuak esaten dituen pertsona.

Eleketa(n) (/ elekan) ari: hitz egi-
ten edo berbetan jardun.

Eleketari: berritsua, hitzontzia.
Elektrika: elektrizitatea. Elektrika

lantegia fundituxe du. 
Elepide: hizpidea, esamesa. 
Eltze: lapikoa.
Eltze guzien burruntzali: (lokuz.)

besteen kontuetan sudurra edo
muturra sartzen duena.

Eltzekari: “Eltzean, barazkiz eta,
prestatzen den janaria.” (EH),
lapikokoa.

Eluntzi: (izenond.) hitzontzia, ber-
balapikoa. emazte urguluntzi
pekazin; el(h)untzi.

Emazte, emazteki: emakumea.
Emazu (/ emazue) hortik!: ezeste-

adierazpidea; tira, tira!
Emeki: geldiro, poliki, astiro.
Emendatu: gehitu.
Emokadura: emokatzearen ondo-

riozko objektua. Ik. Emokatu.
Emokatu: “Hormak eta, zerbaiten

geruza batez hornitu.” (EH),
paretak zimentuz hornitu bai-
na lijatu gabe.

Enbalier: ezindua, elbarritua.
Itsuski kolpaturik beren bizi
guziko enbalier geldituak.

Eneatu: (enheatu) nekatu, asper-
tu, gogait egin. Asto bat pazka-
lekuan ezarria zuen bere jabe-
ak. Han eneatu naski: joan da
burdinbidearen gainera (…).

Engoiti(k): jadanik.
Enkante: “Jendaurreko salmenta

mota, gehien eskaintzen due-
nari salgaia ematen zaiona”
(EH).

Enpoil: (izenond.) ahula, honda-
tua; auzapez enpoil edo gaizo
ezdeus.

Entseatu: saiatu.
Erain: erein.
Erakaspen: irakaspena.
Erakitu: (aditza) irakin; (adi-

tzond.) irakina, irakin egin
duena.

Erasan: erran, esan, esaten jardun
(batzuetan adiera gaitzesga-
rriz). Egin du gorritiarrek
beren espantu guziekin derasa-
ten baino anitz gehiago lan. Eri
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girenean badakigu erraiten:
“Eri dena sendatu nahi”. Eta
hori derasagularik, zernahita-
ra gaude.

Erasia: (izen) esamesa, marmarra.
bortz libera delako hortaz dau-
katen erasia, dituzten espan-
tuak.

Eratxiki: erantsi.
Erautsi: jautsarazi. azken agurrak

president zenari, bere azken
egoitzalat eraustera zoatelarik.

Eretz(e): (posposizio gisa erabilia)
alde. –(r)en eretzean: (norbai-
ten, zerbaiten) aldean; aldera-
ko, (norbaiti, zerbaiti) buruz.
Batzuek diote behar direla
anarxisten eretzean lege zorro-
tzagoak egin.

Erbia lo: (lokuz.) uste ez den
lekuan kausitu.

Eri: gaixo; (erhi) hatza, atzama-
rra, behatza. 

Eri bat (ez) higitu: (lokuz.) deus
egin. Eri xingila higitu: deus
higitu.

Erien puntan jakin: (lokuz.) gau-
zak xuxen eta xeheki jakin,
orratzetik hariraino jakin. 

Eri gaizki: eri edo gaiso larria.
Eri gaizkitu: larriki gaisotu.
Eri pututs: eri pototsa, atzamar

lodia.
Eritegi: ospitalea.
Eri xingila: eri xingarra, eri txikia.

Er(h)i xingila (ere) (ez) higi:
(lokuz.) deus higitu.

Eritu: gaisotu.

Ernatu: erne jarri, bizkortu.
Eroriko: erorketa, jaustea.
Erosgailu: erosteko gauza, eros-

gaia.
Errabia: joera bizia, tirria, irrika;

“Eritasun kutsakorra, nerbio
sistemari erasotzen diona,
berez txakurrarena dena baina
ausikiaren bidez gizona ere jo
dezakeena” (EH). zorokeria
bat dela ederra, kursetako
errabia hori.

Errabiatu: (partiz.) joera bizia
duena; errabia deritzon gaiso-
tasuna duena; (aditza) errabia
gaisotasunaz kutsatu.

Errainak azkar (izan): (lokuz.)
indartsua, azkarra (izan).

Errainak hautsi: bizkarra, giltzu-
rrina hautsi; (lokuz.) bizitzeko-
rik gabe utzi, behar-beharre-
koa kendu. 

Erran nahi: axola izan. Deus ez du
erran nahi: ez du axola, ez dio
axolarik.

Errateko(ak): esan beharrekoa(k);
zer esana.

Errauts: hautsa.
Errautsi: suntsitu.
Errebelatu: (izenond.) erratu, des-

bideratu.
Erreberritu: berritu, berriztatu.
Errebokatu: indargabetu, balioga-

betu (adib., kargu edo erabaki
bat), kargutik kendu. Auzape-
zak errebokatuak izanen dire
ala ez, apezaren salatari nahi
ez badire agertu?
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Errebolta: (politikan) azpiz gain
jartzea, iraultzea, asaldadura.

Erreboltatu: kontra altxatu, ma-
txinatu.

Errebot: errebotea (pilota joko
mota bat).

Errefria: mafrundia, hotzeria.
errefria bat (askotan gertatzen
zaiona gizon edaleari, ostatu-
tik etxerakoan, izerdi, euri,
haize hotz, bizkar eta zango
busti.

Erreka: erretena, lubakia; sakana;
(irudizko adieran) hondamen-
dia. Etxaldea errekarat.

Erreka-zilo: lubaki.
Erreka jo: porrot egin, lur jo, (nor-

bait, zerbait) hondatu. Erreka
zola jo: hondoraino hondatu.

Errekak behera (joan / ereman /
jautsi): (lokuz.) gainbehera
(joan / eraman).

Erreki: haragi errea.
Errekolta: uzta.
Errekontru: ustegabeko gertaera.

Errekontruz hil dakikezu den
sanoena eta azkarrena. Erre-
kontruzko eriak badire.

Erremedio: sendagailu.
Errementeria: materiala, ekipaia;

lanabes multzoa. soineko, jate-
ko, harma, tresna, zaldi, man-
do, orga, errementeria guzie-
kin.

Errenkura, Errengura, Errangura:
(izen, izenond.) arrangura, ke-
xua.

Erreposta: erantzuna, arrapostua.

Erretira: etxerako erretiroa. bade-
la erretiran tenor bat.

Erretor: Erretore ‘parrokiako ar-
duradun nagusia’ (HB).

Erretreta: (adin handiko pertso-
nen) erretiroa; diru-saria.

Errient: maisua.
Errientgo: (lanbidea) maisugoa,

irakasletza.
Errientsa: maistra.
Erro: sustraia.
Erroak egin: sustraitu.
Erroz gora (gelditu / erori /…):

(lokuz.) hankaz gora; porrot
egin(ik).

Erromes, Errumes: pobrea.
Errota: gurpila.
Eskalapoin: eskalapoia “”Zurezko

atal bat hustuz egiten den oine-
takoa, hainbat lurraldetako
baserritarrek-eta erabiltzen du-
tena” (EH).

Eskarniatu: trufatu.
Eskarnio: iseka, iraina. Jainkoa-

rentzat ere, itsuskeria eta trufa,
eskarnio zernahi zerasala.

Eskas izan: falta izan.
Eskolier: ikaslea.
Eskorga: esku orga.
Esku: ahalmena; zuzena, eskubi-

dea. Zer ere behar baitut egin,
haren egiteko ahala eta eskua
edo zuzena badutala ageri da.
Ik. Zuzen. 

Eskuaire: trebetasuna. 
(Bi) Eskuak zakuan sartu: (lokuz.)

ahalak oro ebatsi.
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Eskualde: aldea, alderdia; lurral-
dea; hautes-zirkunskripzioa. 

Eskuak hutsik (gelditu /…):
(lokuz.) deus gabe.

Eskua tinkatu: eskua eman, boste-
koa eman.

Esku azpiz: (lokuz.) gordeka, isilka.
Esku eman: lagundu.
Esku izan (naiz / da /..): (lokuz.)

jokoan (musean) aurrelaria
izan; ahalmena izan, aginpidea
izan. Ik. Hogoita hameka eta
esku izan.

Eskuetarik joan: (lokuz.) burua
edo buru- eta gorputz-ahalme-
nak galdu (norbaitek), gauzak
bere heinean atxikitzeko gauza
ez izan. Hainbertzetaraino dire
soraiotuak; hots, eskuetarik
joanak.

Eskuetarik lurrerat utzi: (lokuz.)
hondatu.

Eskua milikatu: (lokuz.) zurikeriaz
jokatu (otseina nagusiari bu-
ruz). Esku milikatzaile: zurike-
riaz jokatzen den morroi edo mi-
rabea, nagusiaren lausengaria.

Eskugaina: abantaila. Eskugaina
hartu: abantaila hartu.

(beren) Eskuko xoria (ukan / edu-
ki): (lokuz.) eskukoa, menekoa
(menekotzat eduki).

(norbaiten) Eskumakil (izan /
ukan / jarri /…): (lokuz.) (nor-
baiten) menekoa, azpikoa
(nagusiak bere gogoaren ara-
bera zernahitarako darabile-
na). 

Esku-piltzar (izan): esku-trapu;
(lokuz.) norbaiten zikinkeriak
edo hobenak garbitzeko era-
biltzen den pertsona. framazo-
nen esku-piltzar bilakatuak
egungo minixtro hoik.

Eskumiko: (izena) eskumikua,
eskumikatzea (hau da, Elizak,
fededunen elkartasunetik nor-
bait apartatzea).

Esku-zarta: txaloa.
Esne-hortz: (lokuz.) haur ttikia.
Espakatu: eskapatu.
Espantu: harrokeria; harrokeriaz

zerbait ager edo erakustea
“Mirespenaren, harridura-
ren…hitz edo keinu bidezko
adierazpen gehiegizkoa.”
(EH). Espantu egin: harroke-
riaz, gehiegizko jestu edo adie-
razpenez zerbait esan.

Espos: senar.
Esposatu: ezkondu.
Estai: solairua.
Estakuru: aitzakia.
Estalgi: estalkia, (zerbait) estal-

tzen duen gauza.
Estekamendu: lotura.
Estekan: lotuta. ez gizon libroak

bainan estekan direnak.
Estekatu: lotu.
Estonatu: harritu. 
Estonagarri: harrigarri.
Estreina: erregalia.
Estropu: istripua.
Eta holako: eta abar.
Etsenplu: eredua, jarraibidea,

(pertsona) jarraigarria.
Etsorta: exortazioa.
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Etxetiar: etxekojaun ez dena,
maizterra, errenteroa.

Ezarri: ipini, jarri.
Ezaxol, ezazol: (izen, izenond.)

axolarik eza; axolagabea, ardu-
ragabea. Ezazolkeria: axolaka-
bekeria, arduragabekeria.

Ezbai: eztabaida.
Ezdeus: (izen, izenond.) ezereza,

ezertako balio ez duena.
Ezik: (kausazko lokailua, mende-

perpausetan aditzaren ondotik
kokatua) ezen: Bakarra da ezik
orai arte gutartean agertu izan
diren eskuarazko kazetetarik.

Ezkila: kanpaia.
Ezko: argizaria.
Ezpainak bildu: (lokuz.) isilik

egon.
Ezpainak elgarri josirik (egon /

atziki): (lokuz.) isilik, mutu,
deus erran gabe (egon).

Eztei: ezkontza, jaunartzea, edo
beste gertaera gogoangarri bat
ospatzeko egiten den jaia edo
oturuntza. Ik. “Ezteiak goizik”
artikulua. 

Ezteietan (izan): oso pozik (izan).
Ezti: biguna; moderatua. ezti ala

gorri samin, modérés, radi-
caux.

Eztitasun: biguntasuna.
Eztitu: bigundu, goxatu.

F

Fa!: (interjekzio edo hizketa for-
mula, hiztunak solaskidearen

esana errefusatzeko erabilia)
Bai zera! hek ez eiki nehoren-
tzat galkorrak. Fa! baduk
hoberik!

Fabrika: (elizetakoa) “Eliza bat
kudeatzeko arta duten elizgizo-
nen eta laikoen multzoa” (EH).

Faillita: kiebra, malkarrota. 
Faillita egin: kiebra egin, erreka

jo.
Faktur: postari.
Ferafutro igorri (/joan): antzarak

ferratzera igorri; kanporatu.
bozemaileek ferafutro igorri
dutenaz geroz.

Fermu: irmoa, finkoa. Zer gizon
fermuak!

Ferde, Pherde: berdea.
Fetzo: mardoa, potoloa, azkarra.

Bertzelako zango-beso eta ma-
tela fetzorik lukete kanpañan.
matela fetzo batzuen jabe.

Filuskeria: “Zurikeria, faltsuke-
ria” (EH). Erranik ere filuske-
riaz, ez dutela gehiago Pauerat
joan nahi, zenator izendatze-
rat; zuen tronpatzeko hori eta
holako ele zuri erranik ere orai,
ez sinets.

Finitu: bukatu, amaitu.
Firurika(n): birak eginez. 
Firrindan: (izenlag.) “Guztiz las-

ter; lastertasun horri dagokion
hotsaz” (EH). haizeak errautsa
derabilan bezala ibilki firrin-
dan harat hunat.

Fite: laster, zalu.
Fits: gauza hutsala.
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Foltsu: pultsua.
Fornitu: hornitu.
Fornitzaile: hornitzailea.
Forradura: “Zerbaiti barnealdea

estaliz ezartzen zaion oihala
edo zernahi gai” (EH). 

Framazon: masoia.
Framazoneria: masoien elkartea.
Frango: franko.
Franximant: (gutxiesgarria) frant-

sesa; frantsesez mintzatzen
dena.

Fran(t)ximankeria: frantses ku-
tsuko egintza zerbait (euskal
hizkuntzan, ohituretan…),
gaitzespenez esana.

Frera: anaia (fraide).
Fres: gastu.
Friko: prestatutako jatekoa, bere-

ziki haragia.
Frikun: (izenond.) kokina, ba-

rrabasa. Ez ahal baitu den
bezalako frikun xarrak gaizki
irri egin nitaz!

Fritsik ez: deus ez.
Fueratu: kanporatu.
Fundibitaile: (langile) (metal-)

urtzailea. langile hoitan bada
fundibitaile ainiz

Funts: muina, oinarria; (pertsonei
buruz, bereziki ezezkako per-
pausetan) ganora; kapitala,
dirua.

Funtserat eta: ororen buruan,
azken batean. 

Funditu: hondatu, suntsitu. pen-
tze, landa eta baratze anitz
bada funditurik.

Furfuria: harrokeria.
Futitu: trufatu; bost axola izan.

Zuetaz ala gutaz, orotaz futitu-
ko dire orduan gaixtaginak.
Irri eginen dautzuete,

Futxo: (interjekzioa, harridura edo
haserrea adierazten duena)
demonio!, demontre!, arraioa!

G

Gain: (izena) “Edozein gauzatan,
lurretik urrunen dagoen aldea”
(EH). X (toki-izen) gaina (vs X
beherea, X pea). (posposiz.)
-ren gain: -ren kontura. -ren
gainera: -z gainera.

Gaina hartu (/ izan / ukan): gaindi-
tu, irabazi. 60 bozen gaina izan
oneko aldekoek. Gaina dugu.

(norbaiten) Gainean kondatu:
(norbaiten) laguntza izan.

Gainez gain (irabazi / nausitu):
erraz (irabazi).

Gain gaineko: (izenlag.) bikain. 
Gain-gainetik: batez ere, oso.
Gaindi: (izen) soberakina. Jende

gaindia.
Gaindi (joan / egin): gainezka

(egin).
Gaindika: (aditzond.) gainezka.
Gaineratiko: gainerakoa.
Gaitz: (izenond.) handia; zaila.

(goi-maila adieraztekoa, adjek-
tiboaren aurretik kokatua) Gai-
tza handia: oso handia. Gaitza
predikaria: predikari bikaina.
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Gaitzeko X: (izenlag.) X gaitza,
guztiz handia.

Gaitzi izan (norbaiti): (norbaitek)
ongi ez hartu.

Gaitzitu: ik. Gaitzi izan.
Gaitzuru: gaitzeru “Ale edukiera

neurria, toki batzuetan lakaria-
ren, eta bestetan bi lakariren
baliokidea.” (EH).

Gaixtagin: gaizkina, gaizkilea.
Gaizkiak: errieta. 
Gaizkiak erran (/ entzun): “eran-

tzuki egin, aurpegiratu, errie-
tan egin” (EH).

Galdatu: eskatu.
Galdegin: eskatu.
Galtzak beteak (izan): (lok.) bel-

dur izan. 
Ganbera: gela; (politika) bilkura,

bereziki diputatu edo senado-
reena.

Ganderailu: Kanderailu, Kandela-
rio (eguna)

Gara: geltokia.
Garaitia: garaitzapena. Garaitia

ereman (/ irabazi): garaitu, ira-
bazi.

Garbitasunak: informazioa; azal-
pena. Garbitasunak eman: (nor-
bait) informatu; (norbaiti zer-
bait) azaldu. Garbitasunak
jakin: informatuta egon.

Gargoiti, Gargoitik: ja.
Garrazia: garrasia.
Gasna: gazta.
Gatuak bihotza jan (norbaiti):

(lokuz.) beldurtu (norbait).

Gatuaren buztana: (lokuz.) axola
edo balio gutxiko zerbait. gatu
hil baten buztana balio ez
duen pegeseria. Ik. Astoaren
buztana. Zakurraren buztana.

Gaxur: gazura “Esnea gatzatzean
egiten den ur gazia.” (EH).
Uharteko gaxura

Gazeta: aldizka (egunero, astero,
…) agertzen den argitalpena.
Ik. Kazeta.

Gaztean: gaztaroan.
Gaztena: gaztaina.
Gaztigu: zigorra.
Gei: (izen baten eskuinean) X iza-

tekoa dena. Gai. Deputatugei.
Nor eta zer ez gira? Zertaratze-
ko ez gira gei? 

Geroko: ondorioa. Karrosako posti-
lluna aurdikia izan da zaldien
artera. Ez du halere gerokorik.

Gerla: gerra.
Gerlatiar: gerran ari dena, gudula-

ria.
(norbait norbaiten) Gerrira heldu:

(lokuz.) mailara heldu.
Gibel: atzea.
Gibelaldeaz itzuli: bizkarraz itzuli,

(norbaiti) bizkarra eman, nor-
baitekikoa hautsi. galde hori ez
badute ardiesten, gibelaldeaz
itzuliko direla gobernamen-
duari.

Gibelamendu: atzerapena.
Gibelatu: atzeratu; ebitatu. eskual-

dun haurrei katixima eskuaraz
erakastetik apezak gibelatu
nahi ukaitea
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Gibel-beldur: “Irudikortasuna, go-
ganbeharra” (EH).

Gider: (irudizko adiera) ahalmena,
boterea. 

Giderreko aldea eduki: (lokuz.)
boterea dutenen alderdia eduki.

Giderra(k) (eskuan) izan: (lokuz.)
boterea eduki. Gider guziak
emeki-emeki eskuratuak dituzte.

Girgilleria: “Soinekoetan eta,
apaingarri jartzen diren xingo-
la eta zintzilikariak.” (EH).
xingolak eta girgilleriak. 

Giristino: kristaua.
Gisa: era, modua. 
Gisako: egokia, erazkoa.
Gisu: karea.
Gizen: (izenond., aditzond.) jori(a),

oparo(a). Bazterra gizen dau-
kate.

Gizen egin: ostiraletan haragia jan.
(ant. Mehe egin).

Gizonki: gizonezkoa, gizasemea.
Gizon-xori: hegazkinlaria. harritu-

rik tresna eta gizon-xoria pus-
katuak elgarren gainean ikus-
tearekin.

Goait (norbaiten / zerbaiten goait):
zain, itxoiten (norbaiti / zerbai-
ti). herriko elizaz jabetzera jin
behar zelakoaren goait.

Gogara (norbaiten gogara): (nor-
baitek) atsegin duen erara. 

Gogoa atzeman: (norbaitek) nor-
baiten gogoa bere(n)ganatzeko,
pertsuaditzeko. gu bezalakoen
gogoa atzemateko. etxera jin
gizon bati gogoa atzeman nahi,
eta ohore egin.

Gogoa hartua (izan) (zerbaitez):
komentzituta egon. anitzek hun-
taz osoki hartua dutela gogoa. 

Gogo eman (zerbaiti): kasu egin.
Gogo izan: nahi izan.
Gogoan izan: buruan izan.
Gogoa saldu: (lokuz.) etsi, bertan

behera utzi.
Gogoetagarri: kezkagarria.
Gogoetatu: kezkatu.
Gogoratu: bururatu. 
Gogorki: (izenondoaren goren

maila adierazteko erabilia den
modu aditzondoa): oso. gogorki
haurkina.

Gogotik: gogoz; ugari, erruz.
Goihendura: narda, higuina. zer

dire nekeak, izerdiak, eritasu-
na bera, ba eta heriotzearen
irriskua, misionestak, bizi
deno, iresteko dituen goihendu-
ren aldean?

Goihengarri: nardagarria, higuin-
garria. politika goihengarri
hortaz aseak gira leporaino.

Goiti: gora. Goiti joan: gora egin,
gora handia egin.

Goiti-beheiti: gorabehera. Goiti-
beheitiak: gorabeherak.

Goititu: goratu, altxatu.
Golkoan (izan /…): (lokuz.) per-

tsona batek bere barruan, bar-
ne-pentsamenduan (izan /…).

Gontz: “Erroa, ateak-eta finkatzen
diren atala” (EH). 

Gontzetarik jalgi (/ jalgiarazi /
jauzarazi): (irudizko adieran)
(norbait bere) onetik atera.
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Gopor: “Zurezko ontzia, abatza
eta kaikua baino txikiagoa eta
kirten-bakarra, talo esnearen-
tzat eta gatzatuarentzat era-
biltzen dena.” (EH). azitara
bat kozina eta gopor bat arto-
ta esne janik.

Gora: (izenond.) garaia; (aditzon-
doa) goraki.

Goraki: ahots ozenez, gora-gora.
Gorapen: igoera.
Gori: oparo, aberats. Sakela gori. 
Gormandiza: sabelkoikeria; kon-

tsumismoa, behar gabeko gau-
zak erosiz dirua xahutzeko guti-
zia; gutizia, diru-gosea. Luku-
rreria? berrehun eta berrogoita
zenbait haitz moztu ditu egin
behar ez zituenak. Gormandiza
handiskoa zen hori.

Gorrast: gorriska, gorrantza.
Gorria(k): (politikan) III. Errepu-

blikaren eta bereziki goberna-
menduaren aldea zeuka(te)-
na(k) (radikal, sozialista,…)
(anton. Xuri). Ik. Xuri.

Gostatu: kostatu.
Gostu, gustu: atsegina, gozo-

(tasun)a, plazer(r)a; kostua.
Bakotxak bere gostu (…)
“Chacun son goût” (E 471).
(norbaiten / beren /..) Gostuz:
(norbaiten) kontura, (bere
kontura (/ bere esperientziatik)
ikasita.

Gotor: sendo, irme. eskualdun
zaharren makila gotorrak.

Gozagailu: gozagarria, gauza atse-
gina.

Grilla: grila “Burdin hesia, burdin-
sarea” (EH).

Griña: arta, ardura. Griñatsu: ar-
duratsu, artatsu. Frantziaren
onaz, ohoreaz, indarraz, gri-
ñatsuenak behar litazkenak

Gudu: borroka, gerra. 
Guduka: gudua, gudualdia. 
Guhaur: geu.
Gurbil: arretatsua, zuhurra; txu-

kuna.
Guri: leuna eta biguna.
Gurikeria: zer bigunegia (esanahi

gaitzesgarria).
Guti: gutxi. 
Gutienetik: gutxienez. 
Gutiz gehienak: ia guztiak.
Gutizia: irrika, gogo bizia.
Gutiziatu: irrikatu.
Guziz: batez ere.

H

Haatik: hala ere.
Haginean (egon / izan): (lokuz.)

herraz (izan). 
Hagun: lerdea, adurra.
Hainbertzenarekin: orduan, une

horretan, hainbesterekin. 
Haitz, Haritz: haritza.
Haixtur: aizturra, artazia, guraizea.
Haizatu: urrundu, uxatu. Loaren

haizatzeko badakite zer egin
haurrek?

Haizea alde (/ kontra) (izan /
ukan): (lokuz.) zirkunstantziak
edo gauzen egoera alde (/ kon-
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tra) (izan). Haize alde, Haize
kontra: gauzen egoeraren alde /
kontra.

Haizea itzuli: (lokuz.) egoera alda-
tu.

Haize onak ekarri (norbaiti zer-
bait): (lokuz.) halabeharrak
edo zori onak ekarri.

Haizu izan: zilegi izan.
Hala, Halle: merkatu. Halan, ez

duzu zeren erran zure auzo ohi
kanpañar esne, xingar, fruitu,
arroltze, gasna saltzaleri, di-
rua xuhur duzula.

Halaber: ere; berdin. Orori hala-
ber ihardesten zuen.

Halere: (perpaus bukaeran, baiez-
tapenaren indargarri) gainera. 

Hamikatu: (goseak) erabat ahul-
du.

Hantu: hanpatu, puztu. Urguluz
hantu.

Harat-hunatak: joan-etorriak. Ez
da (hor) harat-hunatik: (hizke-
ta-formula) ez da dudarik, gar-
bi dago, ageri ahal da. 

Haraindi: (posposiz.) beste aldea;
haruntz.

Hargatik: halaz ere.
Harginbeltz: masoia, framazona.
Hari: (gizaki baten) izakera. Zer

hariko gizonak: zer motako,
izaerako, kastako gizonak.

Hari zaileko: (lokuz.) ekin eta
ekin, ahaleginean irauten due-
na; aldakorra ez dena.

Haro: hots handia (gertaera batek
gizartean eragindakoa), iskan-
bila, eskandalua.

Harrabots: zarata. Haro eta ha-
rrabots. 

Harramantza: harrabotsa. uste
gabean lokartzen direnek jauzi
onik egiten dute harramantza
hura aditzearekin.

Harrasi: harresia.
Hartakotz: horregatik.
Hartzeduru: hartzeduna.
Hasperen: “Arnas hartze sakon

bati jarraitzen zaion arnas
jaurtikitze nabaria, neke edo
oinazezko egoeraren adierazga-
rri dena.” (EH).

Hastapen: hasiera.
Haste: hasiera. Haste izan: hasi.

Berriz haste dute.
Hastial: hastiagarria, higuingarria.

bi gizon tirano hastial.
Hastio: (izen, izenond.) higuina;

higuingarria. Gauza hastioa da
ulia. Hastio izan (/ ukan):
higuin izan.

Hats: arnasa; izpiritua; (irudizko
adieran) indarra.

Hatsa gezurra (ukan) (norbaitek):
(lokuz.) oso gezurtia izan.

Hatsantu: arnasestuka jarri.
Hatsaren gainean: “Lasai, goga-

ra.” (EH).
Hats-bizi: ia arnasarik gabe.
Hats gaixto: (lokuz.) herra.
Hatsa zail (ukan) (norbaitek):

(lokuz.) iraunkor (izan) (nor-
bait).

Hatsean (egon / ?…): herraz, erra-
bian, haserre (egon). Zer hatse-
an!: zer errabian! Nolako herra
bizian!
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Hatsmarrun: hausnar (egon). be-
hiak hatsmarrun ari zirelarik. 

Hatz: ildoa, saila. etsaia bere ha-
tzean bezala, gu gurean? Ohi-
ko hatz: tradizioa, lehengo sai-
la edo jokabidea.

Haugi!: hator!. Jaugin aditzaren
aginte adizkia (2. perts., hita-
nozko forma)

Haurrean: haurtzaroan.
Haurride: anai-arreba.
Hautsi-mautsi: nolabaiteko kon-

ponketa. Hautsi-mautsi egin:
nolabait elkarrekin konpondu
auzi bati buruz.

Hauta: aukerakoa, bikaina.
Hauts: errautsa.
Hautua: aukera.
Hautura: aukeran.
Hazi: jaten eman (haurrei, abereei,

landareei); “Izaki bizidun bat
ezarian-ezarian handituz joan”
(EH). 

Hazkurri: janaria, elikadura. 
Hazta: pisua.
Haztatu: “Behatzez, eskuaz ukitu

(zerbait), ukimenaren bidez
hauteman edo ezagutzeko”
(EH); “pisuaz jabetzeko es-
kuan hartu; pisatu.” (ibid.).

Hedadura: “Zerbaitek betetzen
duen bitartea”; “Gogo zabalta-
suna, argitasuna” (EH).

Hede: uhala, “Larruzko edo beste
gai malgu batezko xingola edo
zerrenda mehea” (EH).

Hedoi: hodeia.
Hegal: hegoa; ertza. 

Hegaldaka: hegan.
Heiagora: garrasia, oihua.
Hein: “Zerbaiten egoera, maila

edo neurria adierazten duen
zera” (EH). Estatua, gizarte-
kondizioa; kantitate edo gradu
proportzionala. Hein bat: apur
bat. Hein batez, hein batean:
neurriren batean. gure heina.
gure heineko + izena. hein
hunetaratu. hein bat polliki
bazakiten.

Heineratu: “Adierazten den heine-
ra heldu edo heinean gertatu”
(EH). 

Hel!: “Arrisku edo larrialdian
laguntza eskatzeko oihua”
(EH).

Hela!: Etxe batera heldu eta bar-
nera sartzeko etxekoei egiten
zaien deia. 

Heldu: etorri; igorri, helarazi.
Heldu bada: agian.
Heltzale: heltzen edo helarazten

duena. 
Herabe izan: lotsati, beldurti edo

uzkur izan. gure ahuleziatik,
zeren baigira gu herabe eta
uzkur, etsaiari ihardokitzeko.

Herbail: ahul. egungo eguneko
gazteria herbail, higatu, hitsa-
ren ikustea hiri galduetan.

Herra: “Gorrotoa, ezinikusia, nor-
baitenganako gaizkinahiezko
joera” (EH). 

Herratsu: herraz betea. 
Herresta: (izenond.) arrastaka

dabilena. bizi herresta.
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Herrestan: arrastaka.
Herriko-etxe: udaletxea.
Herriko-mutil: aguazila.
Herronka, Herrunka: maila. haren

izena abokaten herronkan eza-
rri. emaztekiari, edozoin adine-
tan, bere ohorea, bere herrun-
ka daukano.

Herstura: estuasuna.
Hertsatu: estutu. orok batean,

bide berez, lege berez, anarxis-
ten hertsatzeko.

Hertsi: (izenond.) meharra, estua.
Hertu: gutxitu, ematu. gure han-

tuduraren hertarazteko.
Hertze: hestea.
Hetsi: itxi.
Hi bahiz, ni ere ba: eupada edo

erronka botatzeko hizketa-for-
mula.

Higatu: ahitu, zahartu. langile
zahar ezindu, higatuentzat.

Higitu: mugitu.
Higuin: (izenond.) higuingarria.
Hil gogor: hilotz.
Hilki: hiliki, “Abere baten hilotza

edo gorputz hila” (EH). 
Hinki-hanka: mainguka, errenka.
Hipa: negar zotina. Hipaka: negar

zotinka. nigarrez hipaka hasi
da. 

Hiraun: hiragun, higuingarri, nar-
dagarri. ezpain lodi, begi hiraun.

Hirizain: hiria zaintzen duen poli-
zia.

Hisi(a): amorrua, haserrea. egun-
daino baino hisia, janiza,
herra tzarragoan. 

Hits: zurbila, bizitasunik ez duena;
goibela.

Hizkatu: hizka-mizkatu, liskartu,
eztabaidatu. 

Hoben: errua, kulpa, hutsa. 
Hobendun: erruduna.
Hogoita hameka eta esku (izan):

(lokuz.) aukera guztiak irabaz-
teko (adib. auzi batean ongi
ateratzeko etab.). Hogeita
hamaka eskutik.

Hoik oro hola: hortaz, beraz.
Holetan: beraz.
Hondar, hundar, azken.
Horma: izotza, jela.
Hortakotz, Hortako: horregatik.
Hots: (perpaus hasieran edo buka-

eran) deikia, norbaiti eragiteko
edo solaskidea zerbaiti ohart
dakion erabilia; (aurrean esan
dena argitzeko erabilia) hau
da. 

Hunkigarri: hunkitzen duena (ik.
Hunkitu); barne zirrara eragi-
ten duena.

Hunkitu: atzeman, hartu, ukitu;
kobratu; (gai bat) erabili, jo-
rratu. Ezen gu bezen ongi hun-
kituak dire bozen ondorioez, on
ala tzar, emazteak. Asteko
paga hunki. Egungo gazteen
urrats eta egitate makurretarik
zenbeit unkitu ditugu egun
zortzi. Baginuken bertzerik
unkitzeko; bainan ez; nahiago
dugu xehetasunetan barnago
sartu gabe gabe, gelditu. Alda-
era: Ukitu.
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Hurri: astiro. oinez baino hurriago
araberan orai zaldiz edo ka-
rrosetan ibiltzea.

Hurriki: astiro, poliki-poliki, gel-
di-geldi.

Hurritasun: urritasuna, eskastasu-
na; geldiro ibiltzearen tasuna.

Hutsarazi: (tokia) hustuarazi. Guk
iparraldean erreka-zilo batzu
hutsarazirik etsaiari, guretu
ditugu. 

Hutsean izan (/ atzeman): hoben-
dun izan (/ atzeman). hutsean
atzeman bide dute; berak dio-
naz jakin gabe sartu ditu
Frantziarat gure herriaz gaizki
mintzo diren paper batzu.

I

Ia bezen xuxen: (konparazio frase-
ologikoa) zuzen-zuzen (ihia
bezain). diru sartze-jalgitzeak
ia bezen xuxen egiten diren
etxe batean. 

Ideki: ireki.
Idor: lehorra, sikua, hezetasunik

gabea; janaria sartzen ez den
lansaria. bota lur lana idorre-
an.

Iduri: irudia; itxura; antza; (ize-
nond.) antzekoa, bezalakoa.
Kazeta tzar guziak eta onetarik
edo on-idurietarik gehienak ere
judukiz beteak dire. (mende-
perpaus hasiera nahiz bukae-
ran) bezala, balitz bezala. 

Iduri egin: itxura egin.
Iduriko: antzekoa. hura idurikoen

zorionetarik bat izanen da,
ikustea. (norbaiten / zerbaiten
eite duena). Ene (/ zure/..) idu-
riko: ene ustez.

Iduripen: itxura. Eta non? Gutitze-
ko iduripenik handiena ginu-
ken tokietan.

Ifrantzikatu: itzulikatu, atzekoz
aurrera jarri, infrentzuz edo
iruntzitara jarri.

Igan: igo.
Igatzartu: iratzarri, esnatu. Igat-

zartu nintzanean, begiak ide-
kitzen ditut.

Igela(k) iretsi: nahigabeak, laido-
ak etab. jasan, atsekabea ager-
tu gabe. igel onik behar duela
iretsi eta arteka hertsi askota-
rik iragan. Ik. Apoak iretsi.

Igorri: bidali. Ik. Aho xilotik behe-
ra igorri. 

Iguriki: itxoin.
Iguzkiko: ageriko (anton. Itzaleko

‘ezkutuko’). iguzkiko ala itzale-
ko ontasun guzien urtarazteko.
Hori da diruaren eta iguzkiko
ontasunen arteko makurra.

Ihardetsi: erantzun; iharduki, buru
egin.

Ihardoki, iharduki: buru egin,
jazar, gudukatu; ihardetsi. 

Ihaute: inauteri.
Ihauzka: ihauska, ihalozka edo

iraulka ari. lohian ihauzka.
lantegietako burdinaren ala
ikatzaren fornitzeko, zenbat
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langile ez dire bizi eta ihauzka,
ilunpeka lurmen handirik gabe.

Ihitz: ihintza, iruntza (bizk.)
Ihizi: ehizea. 
Ihizi ona izan (norbait): (lokuz.)

Persona arriskugarria, maltzu-
rra. Ihizi ona da ba hura!. Zer
ihizia!

Ihiztari: ehiztaria.
Ikaragarrikeria: “Gauza edo egite

ikaragarria (gaitzesgarritzat
hartua)” (EH). Ameriketako
gure leihor batean izan den
ikaragarrikeria.

Ikusgarri: ikuskizuna; ikusteko
objektua; erregalia, emaitza. Zer
ikusgarria, herrian erretor berri
sartze hura!. bozkarioz gaindi
eginik gaude emaiten dauku-
zuen ikusgarri horri buruz.
Hamar mila liberetaraino gos-
tarikako ikusgarriak eman daz-
kotenik omen da frango.

Ikustate: “Begirunea; adeitasuna,
jendetasuna; esker ona” (EH).
elgarren alderako ikustateak.

Ikusteko: (norbaitek) ikusi edo
pentsatu beharreko gauza; axo-
la. Berriz ere hor ikus beraz,
nortaz nori zer zaion. Eta gero
zer egin, zer erran; (…). Tokian
tokiko gizonen ikustekoa da.

Ile alde perekatu: (lokuz.) lausen-
gatu, ongi esan. Ile alde pere-
katzale: lausengaria, losintxa-
ria.

Ile ondo bat (galdu / higitu /…):
deus, bat ere.

Ilki: (nor ad.) jalgi, irten, atera.
Ilun: triste. 
Ilundura: tristura.
Imitorio: elizen ondasunen inben-

tarioa (imitorio < inventarum),
Frantziako gobernuak agindu-
takoa (1906).

Inarrosi: “Astindu, higidura azka-
rrez higitu, zerbaiti kolpez edo
higidura bortitzez eragin”
(EH). 

Ingoitik: jagoitik, aurrerantzean,
aurrerantzean; honez gero,
jadanik. 

Intres: (diru kontuetan) interesa,
korritua.

Irabazpide: (pl. irabazpideak)
bizibidea; dirubidea.

Iragaitiar: iragailea, nonbaitetik
iragaiten dena. Arrotz iragai-
tiarren jostagarri.

Irakurtzale: irakurlea.
Irakurtze: irakurketa; irakurgaia.

Eta zuk nahi dautazu erran,
deus gaixtorik ez duzula kau-
sitzen irakurtze hortan!

Iraulden: lurra iraultzen. nork noiz
ikusi duen judu bat iraulden
edo ote-epaiten.

Irauli: azpikoz gora jarri.
Iretsi: irentsi.
Iria: (izenaren eskubira) aldean,

inguruan. Eguerdi iria. Zazpi
orenak irian. Iluntzirian.

Irinez ez bada, zahiz: (lokuz.)
nolazpait.

Irri: Barrea; isekazko barrea. 
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Irri egin: barre egin.
Irri egingarri: irrigarria, barrega-

rria. Garbiki burutik joangarri
litake, ez balitz oraino gehiago
irri-egingarri.

Irringarri: (forma laburtua) irri
egingarri.

Irrisku: arrisku.
Irriz usteldu: (lokuz.) irriz ito edo

lehertu, urratu, asetu.
Isil eta gurbil: isil eta geldi.
Istorio: “Kontakizuna, bereziki

kontakizun laburra.” (EH),
ipuina; historia. Bego hortan
ene istorioa; istorio egiazkoa,
hitzez-hitz hola gertatua eta ez
nik egina.

Ito: arnasa hartu ezinik hil; (iru-
dizk.) desagertarazi (adib. auzi
bat). Gero berriz elgar hitzar-
turik auzi hori itotzera dera-
matela, erranez.

Itsu: ikusmenaz gabetua; arrotza,
ezezaguna; agerian ez dena,
isilkakoa. Izen itsu: izen arro-
tza, ezezaguna. jin etzaukun
letra izen gabe ala izen itsurik
ez da. Ostatu itsuez biziki
arrangura zena.

Itsumandoka (joan / ibili /…):
“Begiak estalita dituen haur
batek beste lagunei esetsi eta
heltzean datzan jokoan jolas-
tuz” (EH); haztamuka, itsu-
itsuan.

Itsumendu: itsumena, itsutasuna.
Itsura mintzo: itsu-itsuan edo iri-

tzira hitz egin. 

Itsuskeria: egite itsusia; itsustasun
gaitzesgarria (EH). itsuskeria
batzu egin zituzten anarxista
tzarrak.

Itsuski: era itsusian; (izenondo,
partizipio edo aditzen gradua-
tzailea) izugarri. Itsuski kolpa-
tu(a).

Itxindi: ilintia. ez zela gerla pizte-
ko itxindi gorri bat: ez zela piz-
gailu edo pizgarri bat.

Itzal: huts, (pertsona baten) “Alde
goibela, okerra edo badaezpa-
dakoa” (EH). Itzaleko: ez-
kutuko (anton. Iguzkiko). 

Itzatu: iltzez josi.
Itze: iltzea.
Itzea (buruan /…): (lokuz.) ideia

finko bat, griña edo sendimen-
du bat, buruan (/ bihotzean)
landatua.

Itzuli: (izena) bira, ibilbidea; itzu-
lingurua; itzultzea; (aditza)
azpiz gain itzuli. Duela mende
bat Frantzia azpiz gain itzuli-
rik eman zuten nahaskerietara
artean. Gibelaz itzuli: bizkarra
eman. Dirua eskuratuz geroz,
itzul gibelaz (…) bertze aldi
arte.

Itzulika: itzulingurua. beti xuxen,
egia, den bezala, zabal-zabala
erranez, solas alferrik eta itzu-
likarik gabe.

Itzulikatu: itzulinguruka (ibil /
erabil /…). (etsaiak) zozoak
itzulikatzen, begietarat errauts
emanez.
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Itzulipurdi egin (norbaitek, zerbai-
tek): (lokuz.) (nonbait, zerbait)
erroz gora jarri. 

Itzulipurdikatu (norbaitek zer-
bait): (lokuz.) (norbaitek zer-
bait) hankaz gora ezarri.

Ixtaklok: ixtakoloka, istapeka,
zangalatrau.

Ixtape: “Urratsa, bereziki handia;
urrats zabal baten bitartea”
(EH).

Ixtil: (izen) lohia, lokatza, basatza;
bideetako ur geldizko putzu
txikia. 

Ixtoria: istorioa; gertatuak, gertae-
ra gogoangarrien kontakizuna.
Horra eiherazainaren eta ha-
ren nausiaren ixtoria, hemen-
dik urrun gertatua, Bretania
aldean. Han gertatzen da ho-
lako asko.

Ixtorio: istorioa. ik. Istorio.
Ixuri: (izen) joera, jaidura; (adi-

tza) isurkari bat erori, erorara-
zi edo jarioarazi; dirua ipini.

Izaitez: izatez.
Izari: neurria. izariaren atxikitzea

da guzia.
Izartu: neurtu.
Izialdi: izua edo izuak sortarazita-

ko egoera. izialdiño bat on
lukete.

Izigailu: izutzeko edo izuarazteko
baliabidea. lehenagokoek zi-
nezko izigailu bat balin bazau-
katen eskumikoa.

Izipera: izutia. Camboko jaun
erretoraren irri gozo eta eztia

aski izan da traba guzien sun-
tsitzeko, eta beilari iziperenen
bihotzetan deskantsuaren ezar-
tzeko.

Izitu: izutu.
Izkiribu, izkribu: idazlana, idaz-

kia. Izkiribuz, izkribuz: idatziz,
idatzita.

Izpiritu: alkohola. Kopa bat izpiri-
tu. Hiru pinta izpiritu. arno
izpiritu.

Izugarrikeria: “Egite izugarri eta
gaitzesgarria” (EH).

J

Ja: jada; bai zera!. Ja! Zertako?;
ia, kasik. Hain da lotsagarri
bakartasuna, nornahirentzat
ja, eta are gehiago emazte ahul
haurrez kargatuarentzat.

Jada: ja, jadanik.
Jadanik: ja, jada, jagoitik.
Jaidura: “Joera, bereziki arimaren

edo gogoaren joera.” (EH).
(juduez) Egiazki odolean dute
ohointzarako jaidura.

Jakitu: gutika-gutika mastekatu.
arraposki, emeki jakitu. Bada-
kizu zer den, ogi edo arto, jaki-
tuz jatea. 

Jalgi: jalgi, irten.
Jali: jalgi. Ik. Jalgi.
Jan (elgar / batek bertzea / jen-

dea): (lokuz.) norbaiten kon-
tra, gaizki esaka, aharran, hitz
egin.
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Jandarme: poliziako kidea.
Janiza: herra, aiherkundea. 
Jarraiki: (aditza) jarraitu; (ize-

nond.) etenik gabekoa, jarrai-
tua.

Jarraikitasun: jarraikia izatearen
tasuna.

Jastatu: dastatu.
Jateko gauza: janaria.
Jats: erratza.
Jauneria: jaun handiak, jaun han-

dien multzoa (maiz adiera gai-
tzesgarrian).

Jaunfutre: tunantea; doilorra.
Jauntzi: jantzi.
Jaunztura: (izen) jantzia. jaunztu-

ra bati forradura bat emaiten
zaion bezala.

Jauzarazi: jauzi eragin; behera
bota, eraitsi.

Jauzi: (izen) salto. (aditz.) saltatu;
“Bizitasunez jalgi, erori, eraso”
(EH).

Jauzi egin: salto egin, bizitasunez. 
Jauzkor: erraz jauzten dena edo

jauzi egiten duena, haserreko-
rra. (Intxauspe bikari jeneral
ohia) etzelarik alta etsaiari
buruz batere jauzkorra, osoki
eztia zelarik eta bakezko gizo-
na, begietan hartua zuten.

Jauzteka: jauzika. 
Jauztekari: jauzika aritzen dena.
Jaz: iaz.
Jazko haizea: (lokuz.) deus axola

edo balio ez duen gauza. (zer-
baitez) (ala) jazko haizeaz bar-
din axola (/ axola bera / axola-

rik ez). (zerbaitez) Axolarik ez
jazko haizeaz baino gehiago.
Jazko haizeaz bezen guti axola:
axolarik batere ez.

Jazarkunde: erasoa, oldarra.
Jazarri: (aditza) eraso, oldartu. 
Jelostu: susmatu. alemanen juku-

tria zerbeit itsaspean ote za-
gon, jelosturik.

Jendaki: “Giza arraza edo talde
berezia” (EH). Ik. Jendeki.

Jende: jendea; pertsona. Jende
handi. Laneko jende. 

Jendeki: (izen) jendaki. ez min-
tzaiarik, ez eta jendekiarik
eskualduna eta eskuara bezen
iraunkorrik. Ik. Jendaki. (adi-
tzond.) jendetasunez. Nondik
jakinen dute haurrek, ez baka-
rrik girixtinoki, bainan jendeki
mintzatzen, ez bazaiote era-
kusten?

Jendetasun: “Adeitasuna, gizale-
gea” (EH); “Gizarte harrema-
netarako antze eta trebetasu-
na” (ibid.).

Jendetze: jende multzoa. jendetze
langilearentzat.

Jilet: txalekoa.
Jin: etorri.
Jite: (izen) etortze; izaera, joera;

irabazia. Gizona bere jitez ona
da; zuzena da. ikusi behar zue-
la kurtsa, zer jite, zer joaite
zuketen azindek eta aberek. 

Jo: pasatu, gainditu. hogoita bortz
urteko hori jo dutenak.

Joaite: joate; salmenta. Lanak
joaitea ukanik ere, ez balin
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badu joaitearen araberako
jitea; erran nahi dut: lan sal-
duaren saria ez badu nausiak
eskuratzen ahal. 

Joan: higitu; alde egin; (denbora)
igaro; eraman. ahuleziak azke-
nean ahal guziak joanik; (nor-
baiti, nor-nori) axola izan;
egon, egoki izan. Bakotxari
berea badoako.

Joan-jin: joan-etorria.
Joankor, Juankor: joateko joera

duena. Sos berria joankor da,
ihizia eta aingira iduri.

Jornal: eguneko saria, egunsaria.
Jornaldun langile: langile egunsa-

riduna.
Jornaltiar: jornaldun langilea,

egunsaridun langilea.
Josi (norbaiti / norbaitekin): esku

eman, atxiki.
Jostagailu: jostailua.
Jostagarri: jostarazten duena, atse-

gingarria. 
Jostakin: jostalaria, olgetazalea.
Jostatu: “Atsegin hartuz denbora

igaro” (EH); jolastu, olgetan
egin.

Josteta: (izen) jostatze; jolasa,
olgeta; txantxa; (izenond.) jos-
tatzen aritu.

Juare: joale. 
Judaskeria: saldukeria.
Jujatu: epaitu.
Juje: epailea.
Jukutria: jokaldi makurra.
Julufria: krabelina; (irudizko adie-

ran, emakumeei buruz) tresna;

Zer julufria! (adierazpidea):
tresna ederra! 

Juramentu: biraoa, ahopaldia.

K

Kabu: gogoa, indarra. Eleari ihar-
desteko kaburik ere etzuen. 

Kadera, Kadira: “Aulkia, jarleku
bizkardun besorik gabekoa”
(EH).

Kafia: habia, kofoina. kafia eta
ohantze tzar batzu.

Kakola: (izenond.) makurra, oke-
rra, bihurria, bihurdikatua.
Ateraldi kakolak.

Kakolakeria: “Egite edo esate
bihurria, moldakaitza edo bu-
rurik ez hankarik ez duena”
(EH).

Kalaka: “Berriketa, bereziki gogai-
karria dena” (EH); (izenond.)
kalakaria, berritsua, berriketan
jarduten duena.

Kalakari: berriketan jarduten due-
na, berritsua. 

Kalapita: errieta, aharra, iskanbila.
Kalerna: haize bortitza edo ekai-

tza. euri, haize eta harri kaler-
na izigarri hura.

Kalitu: (abere bat edo gizakia abe-
re balitz bezala) hil, akabatu. 

Kalonje: “Elizgizon karguduna,
katedral bateko biltzarreko
kide dena” (EH). 

Kalostra: monasterio baten bar-
nea. Apiriko edo kalostra az-
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pian sar ahala tinki elgarri
kontra zauden gizon lerden
gazte deliberatuenetarik batek
ihardesten dio.

Kanbiamendu: aldakuntza.
Kanibet: ganibeta, nabala, aiztoa.
Kankail: kankailua.
Kanore: ganora, funtsa. Kanore

gabeko: funtsgabekoa. gauza
makurra, kanore izpirik gabe-
koa. Kanorerik ez izan: itxura-
rik, ganorarik edo funtsik ez
izan: Dudazko sendagailu, ba
eta kanorerik ez duten batzu-
tara bardin. 

Kanpaña: hiria ez dena, nekazari-
tza edo abeltzaintza eremua;
baserria; landa, baserria edo
basetxeak dauden ingurua.
Horri esker dira nausitu, hirie-
tan bezala baserrietan, sozia-
list eta gorri-beltz nausitu dire-
nen hamarretarik bederatziak.

Kanpañetxe: kanpañan kokatua
den etxea. hiritik jinarazi zau-
den kanpañetxera.

Kanpañar: kanpañan bizi dena, ez
hirian; landatarra, baserrita-
rra. jende kanpañarra trumilka
hirietarat metatzen.

Kantika: eliz kanta.
Kantonier: bideak artatzen dituen

langilea. 
Kapelu: kapela, xapela. Ik. Xapel.
Kapote: soldado jantzia, kapa

modukoa. 
Kapusail: kapusaia “Euritik ba-

besteko soingaineko txanodu-

na” (EH). gizonak izigarriko
kapusail mamu luze batzuez.

Kar: garra.
Kara: itxura.
Karabinero: mugazaina.
Karako!: (haserrea edo nahigabea

adierazten duen interjekzio edo
lokuzio interjektiboa, hizketa-
formula gisa erabilia) karajo!

Karakoil izan: koldarra, beldurtia
izan. Ik. Bare izan.

Kargudun: funtzionarioa. Kargu-
dun deitzen ditugu goberna-
menduaren mutil diren guziak. 

Kario: karu, garesti.
Karkaila: algara, karkara. Irri kar-

kaila.
Karkula: kontuak, kalkuluak;

gogoetak.
Karrakatu: “Gauza gogor batez

gainalde bat indarrez igurtzi,
hura berdintzeko edo leuntze-
ko, edo bertan atxikia dagoena
kentzeko”; “Gainalde bat ka-
rrakaz igurtzi, murrizteko edo
leuntzeko” (EH), limatu.

Karrankari: karranka egiten due-
na, hots, antzara edo beleek
bezala krazka edo orgak, ateak
etab. bezala kirrinka.

Karraskan: oldarrean, indarrez,
bizi-bizi; hots idorra atereaz
(leher egin, erori ondoren).
etsaia karraskan ororen po-
rroskatzen ari delarik!

Karreian: garraioan.
Karrika: kalea.
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Karrosa: zalgurdia; “Antzinako
zaldi orga, lau gurpilekoa,
dotorea eta estalia” (EH).

Kartalazo: zabarra, axolagabea.
Kartalazokeria: zabarkeria, axola-

gabekeria.
Kasaila: kalapita, iskanbila.
Kasaka, Kazaka: kasaka “Jantzi

dotore eta berezi batzuen gai-
neko luzea” (EH).

Kasatu: haizatu, iraitzi, fueratu. 
Kaserna: kuartela.
Kask: kolpe edo txokearen hotsa.
Kaska: kolpea, ukaldia.
Kasko: burua, gaina.
Kaskoin: Ipar Euskal Herriko biz-

tanle kanpotarrak, erdaldunak.
Katixima: kristau dotrina.
Kausitu: aurkitu.
Kazeta: aldizka (egunero, astero,

…) agertzen den argitalpena.
Ik. Gazeta.

Kazeta-egile: kazeta egiten duena,
bereziki kazetan idazten due-
na, kazetaria.

Kazetari: kazetaritza lanbide due-
na.

Kazeteria: kazetak, kazeten mul-
tzoa (gaitzespenez maiz).

Kazketa: kasketa, burua.
Keinu egin: jestu egin.
Kenka: “Egoera estu, herstura”

(EH). 
Keso: temosoa, burugogorra. beren

enperadore kesoa (Alemaniako
Guillaume)

Keta: (hitz elkartuetan bigarren
hitz edo atzizkia) multzoa, ko-

puru handia; (postposizioa)
bila. Diruketa pollita. —Zer-
tan? —Boz-keta.

Kexu izan: haserre edo nahigabe-
turik izan.

Keza, kesa: kaxa, kutxa. Han dago
kezan dirua.

Kilika izan (norbaitek zerbaiten):
ardura edo axola izan. haurrak
etxean dituen bati burua erdiz
erdi arrail, edo tripak egin, ez
dire kilika. 

Kilikadura: kilikatzearen ondo-
riozko egoera.

Kilikatu (da-du aditza): (zerbaitek
norbait) ernatu, akuilatu. 

Kintal: “Pisu neurria, ehun libra-
ren baliokidea” (EH).

Kintze: Pilota jokoko tantoa.
Kitzikatu: zirikatu, ernatu, akuila-

tu.
Kixkil: doilor. Kixkilkeria: doilor-

keria.
Klikatu: edan.
Kofesor: aitorlea.
Kokoriko: “Nor bere orkatilen gai-

nean eseririk” (EH), kukubil-
ko, kululumuxu.

Kolpatu: jo; zauritu.
Komis: azpiko edo meneko langi-

lea. badoa bere botigara. Han
komisei, (…).

Komisionari: mandataria, komi-
sionista. bere hiritik Baionara-
ko joan-jina egiten zuena,
komisionari bezala.

Kondatu (norbaiten gainean, fr.
compter sur): norbaiten lagun-
tzan babestu.
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Kondenamendu: kondenazioa.
Kondizione: kondizioa.
Kondu: kontu; kopuru; arreta,

ardura. hogoi ohointza ttipi
bederen bere konduan zituen
gizun bat.

Konfrario: anaidia; (fraide) kon-
gregazioa.

Konkolotx: konkallo, konkatx,
arrelepo, arreburro (bizk.).
Haugi, igan hakiat bizkarrera,
konkolotx.

Konkur: lehiaketa, norgehiagoka.
Konkurrentzia: lehia.
Konparazione: esaterako, adibi-

dez. Postaz, konparazione,
letra bat igor baladi,…

Kontseilari: Kontseiluko menbro
edo partaide. Ik. Kontseilu.

Kontseilu: (politika eta adminis-
trazioan) arazoez eztabaida-
tzen eta aholku ematen duen
pertsona bilkura bat. (Departa-
mentuko) Kontseilu Jenerala.
Herriko Kontseilua. Arrondiza-
menduko Kontseilua.

Konzurta egin: aholkua eskatu.
Koñita igorri (norbaiti): (norbait)

kanpora bota.
Koblari, koplari: koblak (bertsoak,

neurtitzak) ontzen dituena.
Kolpekari: makilaz edo, kolpeka

ari dena. Bota kolpekariei bu-
rutik behera gaztigu garrazki.

Kontrolur: ikuskatzailea.
Kontzurta egin: aholku eskatu.
Kopla(k): bertsoa(k); neurtitzak.
Kopeta izan: aurpegi gogorra izan.

Kordokan: koloka edo zalantzan.
Kordokatu (nor aditza): koloka

edo zalantzan jarri.
Kornado: kornadu “Kobrezko diru

zaharra, balio gutxikoa” (EH). 
Koropilo: korapiloa; (irudizko

adieran) estuasun egoera.
Korreitu: makur dagoena zuzendu.

Lanak dituzte soinaren eskasa
ezin gordez, ezin korreituz
gain-behera hartzen dituen
kasaka luze batekin.

Kosinersa: andre sukaldaria.
Koska: (izenond.) txoroa. Ero koska.
Koskari: koskaka edo talkak joaz

ari dena. Behi koskari.
Kotsatu: kutsatu.
Kotsu: kutsua, kutsadura. 
Kotsudun: kutsudun, kutsatu(a).
Kozina: eltzekaria; janaria.
Kozinari: sukaldaria. sukaldeko

lanetan ari diren kozinari eta
oro.

Kozinergo: sukaldaritza. ja adin
bateko gizona, kozinergoan ari.

Krak: (onomat.) bat-batean.
Gaixtagin bat agertzen bada
ere…krak...han berean lepotik
lotzeko. 

Krask: bat-batean apurtzen edo
higitzen den zerbaiten hots ido-
rra, karraska. Krask! Horra
non ximixta bezala hedatzen
den berria.

Kreit: sinesgarritasuna.
Krik, krik-krak: (onomat.) bere-

hala.
Krima: krimena.
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Kukulauka: izkutaka, gordeka.
Kukuruku egin: (lokuz.) nagusi

dela aldarrikatu.
Kukurusta: gandorra, gangarra.
Kukutu: ezkutatu, estali.
Kuraia, kuraie: adorea, kemena.
Kur-kur-kur: irriaren hots-hitza.
Kurritu: ibili.
Kurtu: gurtu, makurtu.
Kurubilkatu: kiribildu. 
Ku(ru)txalapil handia: (lokuz.)

gorabehera handia. Kurutxala-
pil bat handia baita hor, langi-
learentzat, legeari obedituz ala
desobedituz.

Kurutzatu: trukatu. Zu joanen
zira gure etxerat epaile, ni
zurerat; (…) Nere bi mutikoak
enekin ekarriko daitzut hots
emaiterat; emazteak eta alaba
jinxeak, oro kurutzatuko ditu-
gu kenka gaixtoetan.

Kurutzefika: Jesukristo gurutzil-
tzatuaren irudia. Gurutzefika
(HB).

Kusku: “Zenbait landaretan, frui-
tua, haziak edo kidekoak gor-
detzen dituen estalkia” (EH).

Kuxkuilatu: kizkur. panpotta han-
di bat, ile hori kuxkuilatuekin?

L

Labatz. Laratza. labatzetik dilingo
baitzen bertz bat.

Laborantza: nekazaritza.
Laborari: nekazaria.

Lagungo: sozietatea, elkartea. 
Laket: gogoko. Laket izan: gogoko

izan. soldadogoa laket zitzeie-
lakotz ere araiz

Laketgarri: atsegin.
Laketu: (norbaiti) atsegin izan.
Lan: beharra; enplegua.
Laneko heineratu: lanerako onera-

tu, lanerako gaitu (egun Hego-
aldean alta hartu bezala).

Lan-etxe: enpresa.
Lan-gabezia: lanik egin ezina.
Langile: nekazalea, nekatzen

dena, lan egiten duena; lan
asko egiten duena.

Langile astekari: asteka ari den eta
ordaindua den langilea.

Langile egunkari: egunka ari den
eta ordaindua den langilea,
langile jornaltiarra. Ik. Egun-
kari langile.

Langiletze: langile multzoa, langi-
leria. Xoratua jalgi zen hango
langiletzea eta tresneria (...)
ikusirik.

Lano: hodeia, lainoa.
Lanjer: arriskua.
Lanjeros: arriskugarria.
Lansari: soldata.
Laño: laua, tolesgabea.
Lañoki: lañotasunez, tolesturarik

gabe.
Lapar: laharra, sasia. estaltzen du

lur higitu hura ongi hostoz eta
laparrez.

Lapindegi: untxitegia. 
Larderia: “Beldurra edo begirunea

sortarazten duen nagusitasu-
na” (EH); mehatxua.
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Larderiatu: larderia sortarazi. Ik.
Larderia.

Larre joan: landugabe utzi.
Larri: “Tamaina, pisu, gorabehe-

ra, garrantzi handikoa” (EH).
(anton. Xehe). “Ondoez edo
kezka bizia sortzen duena,
estua, hertsia” (EH).

(norbaiten) Larruaren barnean:
(lokuz.) pertsona (norbait).
Bere larruaren barnean ez dau-
ke, Beren larruaren barnean ez
dauzke: leher egin du / dute
ezin egonez, haserreturik dago
/ daude.

Larruak atxik ahala (hantu /
bete): (lokuz.) asko, ugari,
larruak hartu edo koka ahala.

Larru (bizi)a hunkitu (norbaiti):
(lokuz.) (zerbaitek) (norbait)
ukitu, atzeman, hartu.

Larrutu: “(Norbaiti) ondasunetan
edo izen onean kalte handia
egin” (EH).

Lasterkari: korrikalaria.
Latsari: bokatari, bokata edo lixi-

ba egiten duena. Hiru emazte
latsari ureko untzi batetarik
ari zirenak boketa xuritzen.

Latsa-harri: bokata egiten den
harria.

Laudatzaile: goreslea.
Lau hatzetarik pindar (/ su) su

erion (dario / dariotela /…):
(lokuz.) gogotik eta trebeki
lanean (ari).

Lausengatu: balakatu, losintxatu.
Lausengu: balakua, losintxa.

Lauzkatu: “Orga edo golde bati
uztartzen zaion idi parea bitu;
bi idi edo zaldi baino gehiago
uztartu”; “Lagundu” (EH).

Lazakeria: lazokeria.
Lazgarri: laztu egiten duen zer-

bait.
Lazo: axolagabea, laxoa (gaitzes-

penez esana).
Legar: zerga.
Legea ekarri: legea egin.
Lehen mintzaldi: artikulu nagusia

(Hiriart-Urrutik emaniko ize-
na). Ik. Mintzaldi.

Lehen solasaldi: lehen mintzaldia
edo artikulu nagusia. (Hiriart-
Urrutik emaniko izena).

Leher egin: lehertu; guztiz nekatu. 
Leher egin dezadala baietz!: hiztu-

nak, baieztapen baten zinezko-
tasuna adierazteko hizketa-for-
mula. 

Leher eta zapart: (lokuz.) kosta
ahala kosta.

Leherra: ugari.
Lehertu: “Barneko indarrak eragi-

nik edo barneko mamia irteten
dela ireki; indarrez eta gehiene-
tan zarataz hautsi, pitzatuz edo
zatiak jaurtikiaz.” (EH);
“Zapaldu, zapatu”(ibid.).

Lehia: grina, nahi bizia, interesa.
Leihor: (izen) “Itsasoak estaltzen

ez duen Lurraren zatia, lurra
(itsaso-ren aurrez aurre)”
(EH).

Leihor-hiri: portu-hiria.
Leinuru: izpia.
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L(e)izafin: listafina “Zernahi gau-
zatatik onura ateratzen duen
pertsona” (EH); ziztatzaile,
pozointsu, alfer bizkarkin,
zurruburrukeriazalea. 

Leizor: liztor, erlabio; (irudizko
adieran) ziztatzaile, pozointsu,
alfer bizkarkin, zurruburruke-
riazalea. Ik. L(e)izafin.

Lekora (posposizioa: -tik lekora):
kanpora. bizi huntarik lekora
bertzerik ez baliz bezala?

Lekuak hustu: tokia hustu.
Lekutu: lekoratu, urrundu.
Lepoa eman (norbaitek): (lokuz.)

jokatu, apustu egin.
Lepotik lotu: (lokuz.) hersturan

ezarri.
Leriatu: zabuan kulunkatu; gozatu

(?). ongi leriatzen ere karrosa
ederretan.

Lerraka: irristaka.
Lerrakor: lerratzeko edo irristatze-

ko joera duena.
Lerratu: irristatu. 
Lerroan eman: erredaktatu. herri

guzietako berriak jin arau bil;
eta lerroan eman.

Lerzo: (izena) lertzo, lohia.
Letra: eskutitza, gutuna.
Leze(aren zola)ra (erori /

joan/…): (lokuz.) gainbehera,
haitzulora (joan / erori /…).

Libera: Frantziako ohiko dirua
(frankoa); libra, pisu neurria.

Libertimendu: josteta, olgeta.
Libro: libre.
Liburugei: liburu izatekoa dena.

Limar: apur. Zentzu limarrik due-
nak, ez izanik ere baxelier.

Linjeria: etxeko garbitasunerako
arropak (oihal, mihise, za-
mau…). 

Lizafin: (pertsonez) ziztatzaile,
pozointsu, alfer bizkarkin,
zurruburrukeriazalea.

Lizkadun: lika, liska edo gai lika-
tsua duena (adib. txoriak,
euliak etab. harrapatzeko era-
bilia). lizkadun ziri edo untzi.

Lo egon: lotan; geldirik, “nabari
daiteken jardunik gabe” (EH).

Lo kixkaño bat: loaldi bat.
Lohi: (izen) lokatz, istil; (ize-

nond.) zikin; (moralki) lizun.
Lohikeria: lizunkeria.
Lokia, Lotkia: heldulekua.
Lore: (irudizko adieran) emaku-

mea. Andre gazte bat omen da
ezkondu nahi errabiatua; bai-
nan bertze asko lore bezala,
deus gabea.

Loria: poza, atsegin handia. Loria
izan: atsegin handia izan.

Loriatu: (norbait zerbaitez) harro-
tu; atsegin handia hartu.

Lotsa: beldurra.
Lotsatu: beldurtu.
Lotu: (zerbaiti, norbaiti) heldu,

oratu; ekin.
Luis: “Frantziako diru zahar

urrezkoa” (EH). 
Lumero: alea; agerraldia.
Lur-sagar: patata.
Luzamen: luzapena.
Luzara: luzaro(an).
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M

Madama: andrea. 
Madameria: andre multzoa, andre-

ak (gaitzespenez?). Segurtame-
na jakin behar zutela, badoazi
madama handi guziak lerroan,
ikustera. Lehenbiziko saltzale,
hein oneko xapelik baizik
etzuen harek han omen du
berriz hiriko Madameria guzia.

Maileratzaile: mailegatzaile.
Maileru: mailegu.
Maina: arta, ardura, txera.
Mainatu: gozo-gozo erabili, ongi

esan.
Maingu: errena.
Mainu: bainua.
Mainu-etxe: bainu-etxea.
Makila bi buruetarik (atxiki / edu-

ki): (lokuz.) bi aldeak eduki.
Makila bi buruetarik atxikiza-
le: bi aldeak edukitzen dituena.
Makilaren buru batean: alde
batean. 

(norbaitek bere) Makila xuritu:
(lokuz.) bere buruaren jabe
izan; bere autoritateari edo
karguari dagokion eginbeharra
bete (?), behar bezala agintzen
jakin (?).

Makiñun: abere-saltzailea, tratan-
tea (bizk.).

Makiñunkeria: azpi-jokoa, ama-
rrua, iruzurra. Zenbat mila eta
mila boz ez dagozi bildurik
makiñunkeria horri esker

Makur: (izenond.) zuzena ez dena;
(izen) auzia, liskarra; kaltea,
matxura.

Makurtu: matxuratu.
Maltso: mantsoa, otzana.
Malur: kaltea; zorigaitza. 30 edo

40 milaren malura.
Maluruski: zorigaitzez.
Manatu: manu eman, agindu.
Mandil: (izenond.) bandila, basa-

lapurra, frikuna.
Mandileria: (egileak framazoneria-

ri buruz erabilia) bandilak,
basalapurrak, frikunak.

Mandrin: (izenond.) mandrila,
mandraina, alferra.

Mandrineria: mandrinen multzoa
(egileak framazonei buruz era-
bili hitza). Ik. Mandrin.

Manpulis: gizonezkoen lehengo
jantzi zahar bat, soinean edo
gerritik gora janzten zena. 

Mantalet: soina eta besoak estal-
tzen dituen jantzia, andrezkoe-
na.

Manu: (izen) agindua.
Marimutiko: Marimutila “Mutilen

itxura eta keinuak dituen ema-
kumezkoa” (EH).

Marka: seinalea, ezaugarria. Kuru-
tzeak eta erlisionearen marka
guziak.

Marraza: marrauza, sukaldeko
aizto handia, harakinarena.
Hartzen du eiherazainak kani-
bet marraza handi bat.

Marro: aharia.
Marruma: orroa, marrua. 
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Marxandiza: salerosgaia. Boz bil-
tzeko marxandiza bat bezala
zerabilaten.

Matalaza: koltxoia, lastaira.
Matela: mazela, masaila, matraila.
Mediku operatzale: mediku opera-

zio-egilea.
Mehe egin: ostiraletan haragirik ez

jan. (anton. Gizen egin).
Mekanika: makina.
Menbro: partaidea (erakunde

batean). Arrondizamenduko
Kontseiluko menbro.

Mendekio: mendekua.
Ments: eskasia, gabezia, falta; hu-

tsa, akatsa.
Mentura: “Zoria, ustekabean edo

arrazoi jakinik gabe gertatzen
denaren alegiazko zergatikoa;
ustekabeko gertaria.” (EH);
aukera. 

Menturatu: ausartu, arriskatu.
Menturaz: agian.
Mera: auzapeza, alkatea.
Meria: auzapezgoa, alkatetza.
Meza ixil: kantatu gabeko meza.
Mezulari espres: mandatua bere-

hala egiten duen mandataria. 
Mihi begiratua (izan): (lokuz.)

zuhurra (izan) (hitz egiterako-
an) (anton. Mihi luzea / arina
izan).

Mihise: maindirea, izara.
Miko: apur, pixka bat. sineste

mikorik duenarentzat
Milika: (adizlag.) miazkatuz.
Milikatu: miazkatu.

Min: (izenond.) bizia; (gau, uda,
negu) bete, erdi; elgarren be-
har mina. Gau minean. Negu
minean.

Min-hartu (du aditza): zauritu,
kolpatu.

Minbera: erraz min hartzen duena.
solas minbera.

Minduru: erostaria, hiletaria. 
Minixtro moltsero: Ekonomiako

ministroa. Ik. Moltsero.
Minixtro nausi (lehena): lehen

ministroa.
Minixtrogoa: ministro kargua eta

lanbidea.
Minota: minutua.
Minoteria: eihera, arto edo gari

aleak xehatzen dituen lan-
etxea.

Mintzai: hizkuntza.
Mintzaire: hizkuntza.
Mintzaldi: hitzaldia; hitzaldia ba-

litz bezala eratutako idazlana.
Ik. Lehen mintzaldia, Lehen
solasaldia. 

Mintzo: berbeta.”Mintzaiaren ha-
tsa, bizia, mintzoa da” (E
1224), hots, “Une langue ne
respire et ne vive pas que par la
parole” (E 1218).

Mintzo izan: mintzatu, hitz egin.
Mintu: (izenond.) ahogozo mina

edo garratza duena.
Miñun: pollita, xarmanta. Cons-

tans, Berdolyren adiskide mi-
ñuna.

Mirail: ispilua.
Mirakulu: miraria. 
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Mirakulu izan: harrigarri izan. Ez
baita mirakulu!. Esan edo
adierazi nahi denaren hitz
indargarria. Estonagarri dena,
hau da: nola mirakulu, (…).

Misionest: misioak ematen ibiltzen
den elizgizona. ez uzteko, ahal
badute Hazparneko misiones-
tak berak ere gure elizetan pre-
dikatzera.

Moien: baliabidea, modua, bitarte-
koa. zibilizatzeko moienik
hoberena.

Mokanes: musuzapia.
Mokar: mokorra (?), moldakaitza

(?), deformea (?).
Moko: hegaztien ahoa; “Giza ahoa,

eta bereziki mihia” (EH).
Mokoka: liskarrean. 
Mokokaldi: errierta, liskarra.
Molde: era, modua.
Moldetegi: inprimategia.
Moldeko (bere /… moldeko):

moduko. bere moldeko gizon
bat zen, beti bakarrik zagona.

Moldez: moduz, era egokian. Ain-
tzinean erdi urririk zoazin gau-
zak orai askitto moldez saltzen
ditugu.

Moldegaizkeria: trakeskeria.
Moltsa: boltsa (adib. diru-boltsa).
Moltsero: (diru) dirua biltzen eta

kudeatzen duena. 
Montra, Muntra: erlojua.
Mortual(a): ondoriotasun zerga.

Norbeit hiltzen denean, nor ere
uzten baitu ondoko, hunek
mortuala behar du pagatu.

Moto: mototsa; gandorra, kuku-
rusta; (irudizko adieran) ha-
rrotasuna. motoa makurtu zi-
tzaion gure Mariari.

Mozkin: (izen) irabazia. 
Mozkindu: murriztu.
Mozkor arrail: erabat mozkorra.
Muble: altzaria.
Mukurru: mukuru “Neurriaren

ertzetatik gora beterik, gainez-
ka” (EH); (betea) “Neurri be-
tearen gainetiko gehigarria”
(ibid.).

Mundu: jende multzo handia. kur-
sa handi batetara mundua bil-
dua zelarik.

Munta izan: axola izan. Eliza
guziak aurdik eta zola iraulirik
ere bardin munta duke, behin
erlisionea haurren bihotzetik
kenduz geroz.

Murde: jauna (< Monsieur de).
Murde Etxeberri, gure jaun
deputatua.

Murdukatu: murduskatu “Hiz-
kuntzez mintzatuz, lardaskatu”
(EH), alegia mintzatuz zerbait
esan edo ahoskatu. Eta ba-
tzuek, alegia otoitzean, zerbeit
murruskatzen badautzute ere,
errexki ohartuko zare heien
otoitza ez dela ezpainez barna-
godanik heldu.

Murruskatu: ik. Murduskatu.
Musika (/ soinu) bera (ukan /…?):

(lokuz.) beti lelo bera (ukan
/…?).
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Musika (entzun), (norbaiten)
Musikari beharri eman: (lo-
kuz.) iseka (entzun). 

Mustupilako: muturrekoa. Mustu-
pilakoa hartu / eman: muturre-
koa hartu / eman.

Mutil: sehia, morroia, nagusiaren
azpikoa.

Muturrera eman: (lokuz.) aurpegi-
ratu, sudurrera eman (/ bota).

Muturzuri: (irudizko adieran) miz-
kina.

Mutxitu: lizundu, urdindu. Ik.
Mutzi.

Mutzi: (izenond.) mutxitu (gai-
tzespen kutsuz). Paper hori,
mutzi, zahar, zikin bat. Ik.
Mutxitu.

N

Nahasi: (izenond.) nahaspilatua,
garbia ez dena. Kazeta nahasi. 

Nahasmendu: nahastea.
Nahi izan: gura izan; behar izan.

Gauzek, aitzina joaiteko, nahi
dute harrabots guti. Onartu.
Nahi dut ez dela zorigaitz hau
orotakoa. Nahi badu (bazuen
/…) eta ez: nahi eta nahi ez. 

Nahikari: nahia, desira; guraria.
Nardagarri: higuingarria, nazka-

garria.
Nardatu: higuindu, nazkatu.
Nasaiki: ugaritasunez, ausarki.
Naski: noski, beharbada, ziur aski;

“Baieztatzen edo ezeztatzen

dena ezaguntzat edo begien
bistakotzat hartzen dela adie-
razteko hitza”, jakina. Naski
eta segur ere. Naski eta segur
ere anitzi handi idurituko zaio-
te gure errana.

Nausi: (izen) jabea, ugazaba;
burua edo arduraduna.

Nausitasun: nagusi denak duen
lehentasuna; nagusi denaren
agintea, eskua, boterea.

Naza: “Errotara ura eramateko
erretena edo ubidea” (EH),
antapara; urmaela, urtegia.

Negal: negela, larruazaleko erita-
suna. Eria omen zen aspaldi,
negal biziak iretsia zaukala
diote; azkenean larrua ezpalka
erortzen zitzaiola.

Negozio: irabazpidea. 
Negozioko etxe: enpresa.
Nehon ez egon (3. perts.: dauke,

dauzke): (lokuz.) onik ez du,
ezin egonez lehertzekotan da.

Nehor: inor.
Nekatzaile: nekazalea “Esku-lan-

gilea; batez ere nekazaria,
laboraria” (EH).

Nigarringarri: (izenond.) negarga-
rria, deitoragarria.

Noiz nola: (noiz) nola den. Zor
baten egiteak, on ala kalte
gehiago ekartzen ote du? —
Noiz nola.

Noiztenka: noizbehinka.
Nonbeit hor (/ han): agian, ziur

asko. Biga balire, nonbeit hor
nindoake, onak irabaz dezan.
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Bainan bat baizik ez denaz
geroz, ez duke laguntza beha-
rrik. Behintzat, gutxienez,
denik ere. Nonbeit hor oraino
geldirik uzten bazituzte.

Nonbeitik: nonbait, dirudienez,
antza denez. (de Lesseps) Non-
beitik hura beti aberats bizi eta
aberats hil.

Nonbre: (jende) kopuru. 
Norat haize harat itzul errex: (ize-

nond) (pertsona) aldakor. boz-
emaile norat haize harat itzul
errexekin.

Nor-gira-gu: (izenond.) harropu-
tza, urguluntzia.

Ñ

Ñapur: besteren eremuetara sar-
tzen dena. bi gatu ñapur.

Ñiñi: panpina.

O

Oastian: Oraistian, oroxtion, oxti-
xon, arestian. Ik. Oixtian. 

Odola gatzarazi: (lokuz.) izuarazi,
beldurtu eragin. 

Odolak jauzi egin (norbaiti):
(lokuz.) bat-batean zerbait
biziro sentitu; biziro haserretu.

Odolean erosi: (lokuz.) garesti
ordaindu.

Ofiziale: langileak, arrunki eskula-
netik bizi direnak. Ofizialeak,

esku lan zerbeitetarik bizi dire-
nak, bainan ez beren gain;
bertzen azpiko bizi direnak.
Hala nola zurgin, hargin, ila-
gin, harotz, zapatain eta bertze
holako jornaltiar edo egunkari,
nausi baten azpiko direnak.

Ogi: garia; ogia. 
Ogi baino gasna gehiago (hitze-

man): (lokuz.) ahal baino
gehiago, gehiegi, ezinezkoa
(hitzeman).

Ohako: sehaska
Ohantze: habia, kabia.
Ohiko: lehenagokoa.
Ohoin: lapurra.
Ohointza: lapurreta.
Oihu: deia, deiadarra. Oihu egin:

dei egin. 
Oilo busti: (irudizko adieran)

(pertsona) beldurtia, koldarra. 
Oilo koloka: oilo loka. 
Oilo saldan (bizi): (lokuz.) ondo

janda (bizi). ehun urtetaraino
alfer bizitzekoa…oilo saldan.

Oixtian, Oxtian, Oxtixon: orais-
tian, arestian, duela gutxi.
Oxtiko X: duela gutxiko X.

Okaztagarri: higuingarria. 
Okitu: (izenondoa, gehiegikeria

adierazten duena) oso. (Zahar
/ aberats) okitu: oso (zahar /
aberats).

Oldar: “Zerbaitetaranzko higidura
bizia; erasoa” (EH).

Oldartu: eraso egin.
Omonier: kapilaua.
Omore: umore.
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On: ona (anton. Txarra, Gaiztoa);
probetxuzkoa; ugari, anitz.
oren gaixto onik iraganarazi
diola etsaiari. 

Onbrela: euritakoa. Uri ala ateri,
onbrelarekin beharko naski
ibili hemendik harat gizon
eskualdunak.

On-gaitzak: abantailak eta desa-
bantailak.

On izan: gauza izan. Zuhaur zure-
az egiteko on bazira, igor letra
bat. 

On bazaio (/ bazaiote) eta ez
bazaio (/ bazaiote): nahi eta
nahi ez.

Onbrela: euritakoa.
Ondikotz: zorigaitzez, zoritxarrez,

damurik.
Ondo: (hitz elkartuetan bigarren

hitza) arbola; ohi; ondorengoa.
Haitzondo, gaztenondo. gero
amerikano-ondo jartzeko.
Edan-ondo onak. 

Ondoil: orpo.
Ondoko: ondorengoa.
Ondoko-gei: norbaiten ordain jar-

tzekoa dena.
Ondorio: ondorea; emaitza. senda-

gailu baten ondorio handiez
mila espantu.

Ondu: mesede egin. nausi-langile-
en artean gerla piztuz, nehor ez
dutela ontzen.

On egin: arduratu, jabetu, berma-
tu. Osoki errumesa denean
familia, herriak egiten du on
orduan gastuez.

Onetsi: onartu.
Ongi: (izena) ona. Ongi anitz egi-

nik bere bizian.
Ongi etorri (egin / eman). Ongi

etorri emaitearekin, erran du
goraki: Gizon maiteak (…).

Ongi joan elkarrekin: elkarrekin
ongi konpondu. 

Onkailu: ongailua, “Janariak on-
tzeko gaia” (EH); ongarria.

Ontasun: ondasunak. Harriak
larrutu ditu ontasun gehienak
Etxexurian. 

Ontsa: ongi, ondo.
Ontsala, ontsalaz: gauzak ongi egi-

teko. ontsala, behar zuketen
orok ixil-ixila onetsi.

Ontu: ondu, hobetu. Zenbeitentzat
bizitzea ontua ditake; ez ote da
aldiz bertze batzuentzat lehen
baino dorpeago bilakatua?

Oñoña : fr. bonbon (Lhande). Zer
ekarri duxu, ama? Ama, ene
oñoñak. 

Oraino: gainera, ere.
Oraitik harat: oraindanik.
Ordain: ordezkaria.
Ordaingoa: ordezkaritza. Konsu-

lak deitzen dire gobernamendu
batek herri arrotzetan dituen
bere ordaingoako gizonak.

Ordean: ordea.
Ordoki: “Eremu laua, berdina”

(EH), ordeka.
Ordre: ordena (politikan): etziote-

la nahi gobernamenduari gerla
egin, bainan ba bakarrik ordre
onaren kontrako lege tzarreri.
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Ordukotz, Ordukotzat: ordu(ra)ko.
Ore-aska: orea edo masa egiten

den aska.
Oren: ordua.
Orga: gurdia. Esku-orga, eskorga:

esku-karroa.
Ori, Orizu: aizu; tori. 
Orizue: aizue.
Oro: guztia. Oro hartuz (/ ikusiz

/…): oro har, bana bertze. Ez
bada egun berean, oro hartuz,
bana bertze, urtearen buru
batetik bertzera, gehienik sal-
duko duenak du bilduko sosik
gehiena. oro hartuz bana bert-
ze, oro ikusiz, on bezenbat
gaitz, edo gehiago darraikola
lege horri, jendetze langilea-
rentzat.

Oro bat (izan / egin /…): elkartu,
elkar hartu. Oro bat izan. Orok
bat egin. iduri elgarrekin makur,
eta gaizkiko beti oro bat.

Orobat: berdin. 
Oroen buru(an): funtserat eta,

azken batean.
Oroz batean: orobat.
Oroit: (izen) oroitzapen. (ene /

gure /…) oroitean: (ene / gure)
oroimenean. 

Oroit izan (naiz): oroitu, gogoratu.
Orotan: orokorki, bana bertze.

noizetik noizera urrats handi
batzu eginez, bertzetan ttipi-
xago, bainan orotan beti aitzi-
natuz (…).

Orotakoa: orokorra. Orotako sola-
sa da. Orotakoa dugu.

Oroz batean: aldi berean.
Ortzi: oinaztarria. ortzia erori da.
Osagarri: osasuna.
Osasundegi: osasun-lekua, bizitegi

osasuntsua. Mintzo dire hiriz
kanpo, langile bizitegi batzu,
merke eta goxo, aski handi eta
garbi, osasundegiño batzu ezin
gehiago laketak, egiteaz.

Oso: (izenond.) zatirik falta ez
zaiona; (aditzond.) atalik
ments ez duelarik. (de Lesseps)
Bertzeek aldiz uste dute burua
oso zuela, bainan (…) zen bai-
no haurtuago eta eriago egiten
zutela. Libertatea oso gelditzen
baita.

Osoki: guztiz. osoki pagano.
Ostaler: ostatu-jabea. 
Ostalergoa: ostaler edo ostalarien

lanbide eta irabazpidea. ostale-
rek ostalergoatik.

Ostatu: taberna. 
Ostatukari: ostatuzale. kasik iduri

ostatuen aldea ginaukala, eta
gizon ostatukariena.

Oste: multzoa. Jende oste.
Ostiko(a) eman: ostikada eman;

(irudizko adieran) ez errespe-
tatu. 

Ostoil: (izenond) (irudizko adie-
ran) aldakorra.

Otetxa: otatxa, ote hondo errea.
Oto: automobila.
Otoi!: (oihu-hiz) mesedez!, arren!
Otoitz: errezua; erregua, eskaria.

petizione bat otoitz bat bezala,
sinatu orok.
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Otoiztu: erregutu.
Otsoa artzain: (esaera) etsaia

(gorri-beltzak) onen (kontser-
badore edo katolikoen) begira-
le edo zaintzaile.

Otsoaren ahotik hezur bat ere on:
(esaera) ”Etsaiak, xuhurrak
edo zordunak ematen dizuna,
gauza ttipia izanik ere, oneste-
ko da.”(G. Garate, Atsotitzak.
Refranes. Proverbes. Proverbia,
11.115).

Ozka: maila, hein, gradu. Hozka.
Ozpina, ozpine: (izenond.) higuin-

garria, (oihu-hitz) madarika-
tua!. Zoazi hemendik, gizon
ozpina!

P

Padera: zartagina. gaztena erre-
tzeko tresna beltz, itsusi bezen
maitagarri hura…padera.

Palto: berokia, abrigoa.
Panpotta: neska ttikia, panpoxa,

andrakoa.
Papo: “Hegaztien heste-gorriaren

zabalunea; bertan gelditzen da
janaria errotara igaro aurre-
tik.” (EH). 

Par (guzi)a(k) pasatu (/ iragan):
(lokuz.) marra (guzti)ak ira-
gan; nahikunde (guztiak) bete.

Parada: aukera.
Parasola, Paisola: guardasola,

aterkia.
Pariatu: jokatu, apustu egin.

Pario: apustua.
Parrasta: (hitz elkartuetan) mul-

tzoa. behi andana parrasta bat.
Partzuer: partaide.
Pasaiant: bidaiaria. hondatu da

Ternovako itsasoetan munduko
untzi handiena, hamabortz
ehun pasaiantekin.

Paso!: hiztunak amore ematen
duela adierazteko hizketa-for-
mula edo esamoldea.

Pastenagre: azenarioa. Aza eta
pastenagre.

Pastikagarri: gogoa kentzeko mo-
dukoa.

Pastikatu: gogoa kendu.
Patanta, Patenta: patentea.
Patar: aldapa, aldatza. Patarrari

gora / behera.
Pausatu: atseden hartu; (diruaz

mintzatuz) jarri nonbait.
Pausu: atsedena.
Pazkatu: ik. Bazkatu.
Pazot, Pazote: haga; postea: ma-

hasti pazot. telegrafako burdin
hariak beren pazotekin lurre-
rat eman.

Peaxatu: petatxatu, adabakia eza-
rri.

Pedeiku: predikua, sermoia.
Pegesa: huskeria.
Pegeseria: huskeria. gatu hil baten

buztana balio ez duen pegese-
ria.

Peil: arriskua. Eztuzu (/ eztuzue /
eztuk /…) peilik!: hizketa-for-
mula, hiztunak, esandakoa
baieztatzeko edo indartzeko
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erabilia. Ez dago bildurrik!
tzarrerako jaidura duena ez da
bere hartarik itzuliko; ez eta
bere hartarik higituko ere one-
ko alderat. Eztuzue peilik!

Pellokeria: kaikukeria, zozokeria.
Penatu: nekatu, oinazetu; nahiga-

betu. lanetik ezin biziz ja pena-
tuak direnek orok.

Pentsu izan: pentsatu. Pentsu
duzue, zer estatuan ziren, giza-
gaixoak!

Pentze: belardia, zelaia.
Perekatu: Leunki, emeki ukitu.

Ferekatu (HB). 
Pereku: laztana, igurtzia.
Perrek: (izenond.) deus balio ez

duena; (aditzond) deus. hobe-
renak…ala perrekenak? perrek
ez duela balio.

Perroket: loroa.
Perruka: alegiazko ilea, ileordea. 
Pertoli: (izenond.) zozoa, ergela.

Hitz pertoli hori erran duen
gizona. Prefetaren galde perto-
lia.

Pertolikeria: zozokeria, ergelkeria.
Ez da hemenxet begien aitzine-
an dutan kazeta nahasiak ez
derasan pertolikeriarik.

Perzetor: zerga-biltzailea.
Pesta: jaia; poztasuna. Zer pesta!:

poza adierazten duen esamol-
dea.

Petizione: eskaria.
Peza: zatia. Lur peza. Diru peza.

Oihal peza. Kanoi peza.
Pezoin: hesi.

Piaia: bidaia.
Pikabuztan: xanfarina, buruarina.

(D’Abartiaguez) Eta pikabuz-
tan horrek ardietsiko duela,
hori bano gehiagokoek ezin
ardietsi dutena!

Piko: “Esaldi mingarria edo ziri-
kagarria, ateraldi bizia” (EH). 

Piltzar: (izen) pilda, trapua. (ize-
nond.) zarpaila arlotea. Judu
piltzar.

Pindar: txinparta.
Pinpoilka: jauzika; itzulipurdika.
Pipa bat tabako (ez) (balio):

(lokuz.) deus ez (balio). ez du
balio pipa bat tabako.

Piru: hari. Piru ahuleko (gizona /
jendea/…): (lokuz.) batarekin
eta bestearekin ongi moldatzen
dena. Piru gaixto: (lokuz.) erro
gaizto. Piru zaileko (jendea
/…): (lokuz.) azkarra, iraute
luzekoa. Piru batek eduki (nor-
baiten zerbait: bizia /…): (lo-
kuz.) hari baten egon (bizk.).

Piruriketan: firurika. Ik. Firurika.
Pirrikitan: lerran; abiadan, abia-

dura handiz. pirrikitan beheiti
abiatuz geroz.

Pistolet: pistola.
Pits: ik. Fits.
Pixkor: bizkor.
Pizatu: neurtu, haztatu. deus piza-

tu gabe nolanahi mintzo diren
batzuek diote (…). Odol hotze-
an gauzak pizatzen dituztenak.

Pizu izan: pisatu.
Plaza: enparantza; jolastokia: le-

kua, tokia; nonbaiten leku bat
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izateko txartela. ez gal billeta,
beharko bailitake bertzenaz
plaza osoa berriz pagatu.

Plegu: ohitura, aztura.
Polizier: polizia, poliziako bat.
Pondu: gaia, solasa. hemen mintzo

giren pondu horren gainean.
Ponet: txapela. Ik. Bonet. 
Populu: jendea, herria. Populua-

ren ona. Populurik ez da lurra-
ren gainean (…).

Porro: apur. intres porrorik eta
ardit baten irabazirik gabe

Postillun, Postillon: zalgurdi- edo
karrosa-gidaria. 

Potret: argazkia.
Potro: mozkorraldi. potro ederrik

karreiatzen zuten egun hetan.
Pottoka: “Zaldi txikia, bereziki

erdi basa” (EH); mozkorraldia.
Pottoka hezi (lokuz. edo irudi
gisa ere erabilia): zaldi ttikia
hezi; gorputza hezi. penitentzia
egiteko; erran nahi baita, no-
lazpeit apurtto bat guri sofria-
razteko; badakizue? Pottokaren
hezteko. Ez da hezten pottoka
bakarrik lausenguz, perekatuz;
nahi dituen jauzi eta burbutzi-
ka guzien egiterat utziz

Poxi: apur. beren ontasun poxiari
sekulako edo behingo zimikoa
eginik. Ik. Pozi.

Poxolatu: oztopatu.
Poxolu: eragozpena, traba, ozto-

poa.
Pozi: puska edo zati handia. sos

pozi baten irabazteko. Ik. Poxi.

Prefet: Frantziako Estatuaren or-
dezkari nagusia departamendu
bakoitzean. 

Premu: seme nagusia.
Presatu: presa duena. lan presa-

tuago bat jabe balakigu.
Preseski: hain zuzen.
Presondegi: kartzela.
Prestuz eman: prestamuz, maile-

guz.
Presuner: presoa.
Prezetura: zergak biltzen diren

tokia (?). zergak ttipituko dire
deputatuen ahoan; emendatu-
ko perzeturan. Ik. Perzetor.

Prima: diru-saria; lehiaketa.
Primantza: ondoriotasuna, oinor-

dekotza.
Protestazione: protesta.
Prozeberbala (egin): agintari edo

autoritate batek, norbaiten
egintza bat, ondorio juridikoak
izan ditzakeena, egiaztatu,
salatu eta epaibidean jartzea.
Prozeberbala egin diote kaze-
tari.

Prozedura: auzia. prozedura edo
auzi anitz.

Pu (zikin)!: usain txarra dagoela
adierazteko oihu-hitz edo esa-
moldea.

Pullo: astakumea.
Punpalahara (erori /…): harrabots

eginez erori. punpalahara,
erroz gora erori nintzan.

Punitu: zigortu.
Punpalako: punpa egitearen ondo-

riozko kolpea. Hamar minix-
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troen ustegaeko punpalakoak
bezen harrabots handia.

Purruskeria: puska xehea. hemen-
go purruskeriez goragoko batzu.

Puska: zatia; materiala; objektuak.
Untziak han, puskaz eta gizo-
nez beterik.

Puskateria, Pusketeria: puska mul-
tzoa, materiala. bagonetan de-
ramagu, harma, zaku, gerlako
diren pusketeria guziekin.

Putiko: mutila. Putiko gazte bipil
batzu mutu eta lo egonen ez
direnak.

Putiko ona da ba…!: (lokuz.)
(gizakiez) Zer tresna!; Zer per-
tsona arriskugarria, maltzu-
rra…!. (ironiaz). Zer putikoak!
(ironiaz).

Puttiko: (adierazk.) putikoa; (eu-
femismoa) mozkor(r)(aldi)a.
(Nere) puttikoa: logalea. La-
nak nintuen begiak berak ide-
kirik ezin atxikiz. Azkenean,
nere puttikoa ezin garaituz bi
belaunez bat bertzeari jo, eta
eskuz besoer zimikoka. 

Putrun: laxoa, alferra. 
Putrunkeria: alferkeria, lazokeria.
Puxkila: puska txikia.

S

Sabeleko mina (bertzen / norbai-
ten sabeleko mina): (lokuz.)
(norbaiten) arrangura, atseka-
bea, problema. Bertzen sabele-
ko minaz axola guti.

Sabre: sablea, ezpata.
Sahets: saihetsa, alboa.
Sainga(z): zaunka. 
Sakatu: ziria sartu, atzipetu.
Saki: “Lanabes edo arma ebaki-

tzaile batek eginiko zauria”
(EH).

Salbai: basa.
Salbe: harea, ondarra.
Salboin: xaboia.
Saltsa bezain (/ bezala) apaindua:

gain-gainetik apaindua.
Saltsa mehe (egin): (lokuz.) iraba-

zi handirik ez (egin); nahaske-
ria handirik ez (sortu).

Salun: saloia, aretoa.
Samats: etxe aurreko ongarria,

bereziki landare hondakinez
egina; barrioa, ongarria eduki-
tzeko korralea.

Samin: (izenond.) garratza; atse-
kabea ematen duena; gogorra.
ezti ala gorri samin, modérés,
radicaux

Samur: haserre. 
Samurtu: haserretu.
Sangraldi: sangratzea, odol atera-

tzea. beren moltsari sangraldi
bat ona emaiteko dutela.

Sanjatu: aldatu, kanbiatu. Lehen
40 minotetan batzu alde hun-
tarik ari, bertzeak bertzetik;
gero, aldez sanja, partidaren
erditan.

Sar-jalgi: sartu-irtena.
Sari: “Egin den lanaren, egintza

onaren edo zerbitzuaren, edo
irabazi den norgehiagoketaren
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ordainzat hartzen den ondasu-
na” (EH). (hitz elkartuetan, 2.
osagai) Egunsari: eguneko sa-
ria, jornala.

Sarraski: “Hilkintza, gizaki askori
bizia kentzea”(EH); zauri sa-
kona.

Sarri: aurki, laster.
Sast: “Gauzaki zorrotz bat beste

batean sartzearen onomato-
peia” (EH).

Segurik: segurki, seguru.
Segurki: noski.
Sehi: zerbitzaria. urrikalgarri da

emaztea. Den hoberenetik ere,
senarraren sehi da eta sehi bai-
no areagoko: esklabo.

Semenario: apaizgaitegia, apaiz-
mintegia, seminarioa.

Sendagailu: sendagaia, erreme-
dioa.

Serora: monja.
Sineste: sinesmena, fedea.
Sista: ziztatzea, sastada.
Sistako: ziztatze-ukaldia. 
Sobera: gehiegi.
Soberakin: aski denaz gainerakoa.
So egin: begiratu, behatu.
Soka lepotik (norbaitek) (eman /

ezar/…): (lokuz.) hersturan
(ipini / ezarri).

Sokorri: laguntza.
Solas: hizketa; gai; hitz(ak). Sola-

sean: hizketan.
Solas egin: hitz egin, mintzatu.
Soldadogo(a): soldadutza.
Soma: (diru) kopurua.
Soraio: ezaxola, ardura gabekoa;

sentiberatasunik gabekoa.

Soraiotu: ezaxola, ardura gabekoa
edo sentiberatasunik gabekoa
bilakatu.

Sorde(i)s: okerra, gaiztoa, txarra.
gaixtaginik sordeisenak.

Sor-eztei: haurra sortu dela eta,
ospatzeko janaldia. sor-eztei,
komunione-eztei, ezkont-eztei,
hil-eztei. Ez da gehiago ezteirik
baizik. Bazkari, afari batzu…
nolakoak!

Sorgin: aztia.
Sorgingoa: sorginaren edo aztiaren

lanbidea; sorginaren antzea,
magia. Ezta sorgingoa, eta biz-
kitartean, zueri ez niri etzi-
tzaukun gogoratuko.

Sori: zilegi. Sori izan: haizu izan,
zilegi izan.

Sor-mintzaia: sortzetik mintzatzen
den hizkuntza.

Soropil: soroa, belardia; soroko
belarra.

Sortze: jaiotza. Sortze handitakoa:
etxe onekoa edo etorkiz gizar-
te-maila gorakoa.

Su: gogo-berotasuna. Su (izan /
ukan); gogo beroa (izan). (Fut-
ball delakoaz) Bainan joko
bortitz horrentzat su dutenak,
aberats ala ez, harrotzen ditu
joko horrek.

Sudurra sartu: (lokuz.) eskua /
ukondoa sartu egitekoren bate-
an.

Sudurrera eman (/ aurdik / bota):
(lokuz.) egotzi, aurpegiratu,
muturrera eman.
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(norbaitek) Sudurretik ( / ko-
kotsetik / gakotzetik) erabili:
bestek bere gogara (norbait)
erabili. 
(norbait) Sudurretik ibili: (lo-
kuz.) (norbait) besteren eskuko
izan. 

Sudur-hixtu: (lokuz.) haserrea,
kolera.

Suerte: mota.
Sukar ustel: “Eritasun kutsakorra,

Eberth-en baziloak eragina,
etengabeko sukarra, buru na-
hasmenduak eta txegoste arazo
larriak dakartzana” (EH).

Sumetitu: obeditu, men egin. lege-
ari sumetitu.

Supazter, Subazter: sutondoa.
Super: handia, handitasunezkoa,

ederra. Elizan zeremonia supe-
rra izan da.

Suprefet: prefetaren azpiko kargu-
duna, arrondisamendu baten
administrazio burua dena”
(EH). 

Sustatu: bultzatu. Elgar ezagut,
argi, susta.

T

Tanuntza: tanuztatze-lana. Tanu
“Landareetikako gaia, larruak
ontzeko eta apaintzeko erabil-
tzen dena” (EH). tanuntzan
ere baliatzen dutela, larrua
den gutienik erre gabe duela-
kotz apaintzen. 

Tapatu: estali, ahoa hetsi.
Tarrapatan: lasterka, arrapaladan.
Tatsa: tasa. Hori omen da gazti-

guaren tatsa, gisa hortako hu-
tsetan. 

Tegi: abereak aterpetzeko barne
edo leku itxi eta estalia.

Tema: “Gogor eta amore eman
gabe eusten zaion uste edo iri-
tzia; asmo, erabaki… bati
gogor eta amore eman gabe
eusten dioenaren jarrera edo
jokabidea” (EH).

Tematu: teman gogortu, setatu. Ik.
Tema.

Tenor, Tenore: denbora. 
Tetele: “Ergela, inozoa. Ongi ahos-

katzeko eragozpenak dituena.”
(EH). ele tetele. begia tetele
bezen mihia motel.

Tilet bat: (lokuz.) deus, tuntik.
Tilet bat ahotik (ez) jali: tuntik
erran.

Tindatu: pintatu, margotu.
Tindatzale: pintorea.
Tinta-minta: esamesa (?). guarda

eta karabinero, ez kontraban-
da, ba kontrabanda, tintamin-
ta guzieri lotuak. 

Tipust-tapast(ean): berehala.
tipust-tapastean aberasturik. 

Tirahala: zein gehiagoka. eskual-
dunekin tirahala kantuz.

Tira hor!: (hizketa-formula, mes-
fidantza edo ez sinestea adie-
razten duena) Tira, tira!, Bue-
no, bueno!

Tirrit!: hiztunak bere ezespena,
mespretxuz eta erdi haserre,
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adierazteko erabiltzen duen
hitza; deus. Tirrit egin: deus
(ez) egin. Ik. Ttirritt!

Titulikatu: balakatu, losintxatu;
zakuan sartu. (Alsace eta
Lorraine) Alamanek ez dute
jakin heien titulikatzen, heieri
nolazbeit Frantziaren ahan-
tzarazten.

To!: “Gizonezkoei edo animalia
arrei deitzeko erabiltzen den
hitza” (EH); “harridura, mi-
respena…adierazteko hitza”
(EH).

Toberamustra: ikusgarri edo an-
tzerki mota bat, gazteriak
antolatua, jende batzuk jorra-
tzeko asmoz, bereziki gizon
alargun bat berrezkontzen
delarik edo zahar bat neska
gazte batekin ezkontzen dela-
rik. Baxenabarreko ohitura
zahar honek antzerkia, bertso-
lariak eta dantza dauzka,
aldizkatuz. norbeit berrezkon-
tzen denean, gazteriak egiten
dio harrabots; dela tuta, dela
tzintzarrots, dela toberamus-
tra. Ik. Tzintzarrotsa.

Tokilo: “Moldakaitza, jendetasu-
nik gabekoa” (EH).

Tokia hustu: lekuak hustu, leku
batetik alde egin. 

Tonto: ernea edo bizkorra ez dena,
zerbait egiteko hurriki aritzen
dena. Tontoak ernei hurbil
egon; erneek tontoei begi.

Tornu: txanda.

Tornurat jin: aurreko jokaera edo
egoerara; (norbait / zerbait)
(bere /.. .) onera jin. jin dira
tornurat.

Torratu: igortzi. 
Toxa: tabako orria.
Trahitu: traditu, saldu.
Train, Trein: tren.
Trenkatu: hautsi, ebaki; (auzi,

eztabaida bat) erabaki. 
Trenpu: sasoia.
Tresna: (pertsona) amorragarria,

gogaikarria. 
Trikatu: gelditu.
Tronpatu: engainatu, atzipetu.
Troxatu: troxetan edo oihalean bil-

du.
Trufa: iseka, burla. 
Trufa baino musika gehiago:

(lokuz.) txantxetan baino
gehiago burlaz, isekaz.

Trufaren ondotik ausiki: (lokuz.)
iseka.

Trufatu: trufa egin, iseka egin;
arbuiatu, erdeinatu.

Trumilka: erruz, ugari.
Trunko: enbor; (irudizko adieran)

ergel. 
Ttattolatu:: liluratu, zakuan sartu.

Langilearen ttatolatzeko, llillu-
ratzeko.

Ttirritt!: Tirriten forma adierazko-
rra. Izena, berrehun. Izana?
Tirrit!

Ttunpalahara!: Tunpalahararen
forma adierazkorra. Ik. Tunpa-
lahara.
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Tturrindu: dirurik gabe utzi. esku-
gain pixka bat dutenak ttu-
rrindu-eta, gero, nori lot?

Ttuttur(ra): ttunttur, ttutturru,
mendi gaintto. Jatsutik eta
Beorlegi ttutturraraino.

Txar: akats bat duena; erkina.
Zenbat haur txar herresta,
herbail ez da heldu gutartean
mundurat, jin orduko joanak,
ahulegiz!

Tzar: gaiztoa, txarra, okerra. 
Tzarkeria: gaiztakeria.
Tu: listua, txistua. 
Tu egin begietara: (lokuz.) iseka

egin.
Tu bat (ez) (balio), Tu bat baino

gutiago (ez) (izan): (lokuz.) oso
guti (balio / izan).

Tu egin: txistua bota.
Tuku-tuku (joan /…): emeki-eme-

ki.
Tunpalahara: zanpalahara, erortze-

kolpearen onomatopeia. Gaua-
ren erdian lastozko suño bat
iduriko du zenbeit egunez; eta
gero, tunpalahara, ixilduko dire.

Tuta: turuta. Tuta jo: bozina jo.
tuta jo beribil gidariek joiten
duten tresna berarekin.

Tutulu: zozoa, adimen gutxikoa,
ergela. 

Tutulukeria: adimen gutxikoaren
egintza. laneko tokia bera jau-
zarazi balezo ere nausiari lan-
gile baten tutulukeriak edo ez-
azolkeriak, nausia dagola oro-
taz berme.

Tzar: txarra (moralki), gaiztoa.
Tzintzarrotsa: alargun bat berrez-

kontzen delarik, herriko gazte-
riak, haren etxetik hurbil eta
gauaz gehienetan, antolaturiko
zintzarri-hots eta mehatxuak
oihukatzea, toberamustra an-
tolatuko dutela hitzemanez,
baldin eta galdeginiko ardoa
pagatzen ez bazaie. Baxenaba-
rren galarrotsa deitzen da. Ik.
Toberamustra.

U

Udare: fruitua; madaria.
Uhalde: uholdea.
Uhar: euri-erauntsia. euri-uharrak
Uhasin: uholdea, uriola. (uhausin,

Lhande, Dict.).
Ukaitza: ondasuna.
Ukaldi: kolpea.
Ukarei: ukaraia, eskumuturra. 
Ukitu: ik. Hunkitu.
Uko egin, Uku egin: “Ukatu; zer-

baiti ezezkoa eman” (EH).
Zerbait egiten jarraitzera uka-
tu. Uko egin lanari: greba egin.
(lasterkariez) Gehienek, zango-
ak larruturik edo hatsa eskas-
turik, uku egin dute.

Ukomilo: ukabila.
Uli: eulia. 
Untuts: (aditza) oinutsik jarri;

(aditzond.) oinutsik, ortozik.
Untzi: itsasontzia; gauzaki barne-

duna, isurkariak eta beste gau-
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za batzuk (dirua, urrea, bo-
zak,…) edukitzeko edo biltze-
ko erabiltzen dena. Ik. Boz-
untzi, Diruntzi, Urre-untzi.

Untzi-bide: ik. Ur-bide. Panama-
ko untzi-bide handi hura.

Untzi-husle: itsasontzia husten
duten langileak, docker (inge-
lesezko hitza) deituak.

Untzi-nausi: itsasontziaren jabea.
Ur: ibaia. Mississipi derizan ur

batek. Ik. Ur-handi.
Urak bide egin: (lokuz.) denbora

iragan eta gauzak aldatu;
aspaldiko kontua (izan)

Urak hartu: bainuak hartu.
(Canovas) Santa Ageda deitu
toki batera joanik han zagon,
uren hartzen.

Uraren gainean su erion: (lokuz.)
su eta gar jardun.

(Itsas-) Ur-bide: ubidea, kanala.
Panamako itsas-ur. Ur-bidea-
rentzat lurraren zilatzeko
dirua metaka bil. Ik. Untzi-
bide.

Ur-handi: uhaitza, ibai handia. la
Nive ur-handia. mendi artetik
heldu den ur-laster batek han
duelakotz bat egiten ur-han-
diarekin. Ur handiari behera
aurdiki (/ igorri): (lok.) alferrik
galdu.

Urari (/ handiari) behera (/ ur
handirat) (igorri / aurdiki):
(lokuz.) higuinduta errefusatu;
antzarak ferratzera bidali.

Ur-hegi: ur-bazterra, ibaiertza.

Urde: (izenond.) zikina, lizuna.
Urdeki (mintzatu): zerri bat
bezala edo zikin (mintzatu).
Urdeki mintzatzea da, bainan
garbiki. (...). / Hunek aitortzen
du egia; bertzek ukatzen.

Urdekeria: zikinkeria, lizunkeria. 
Urgulu: harrokeria.
Urguluntzi: (pertsona) urgulutsua,

harroa. emazte urguluntzi
pekazin.

Uri: euria.
Ur jalgitze: uhaldea.
Urka-bilurra: urkatzeko soka.

urka-bilurra lepotik emana
baiteie komentueri, soka-laste-
rra ministroak nahi arau tin-
katzeko gisan.

Uros: zoriontsu.
Urpezko untzi: itsaspeko ontzia.
Urrats: pausua; jokabidea, proze-

dura. Urrats publikoetan. Poli-
tika delakoari doazkon urra-
tsetan.

Urre-untzi: urrea bil eta gordetze-
ko ontzia. 

Urrikari: urrikalgarri, errukarri.
Ez ditugu gure buruak gehienik
urrikari. Urrikari ditugu boz-
emaileak.

Urriki: (izena) errukia; pena.
Dugun urriki bakarra da beti
ez baititugu nahi gintuzken
irakurgarri on guziak ezartzen
ahal Almanaka ttikian. 

Urrikitu: errukitu, damutu. Ez
zauku urrikituko orai arte
bezala, beti eskualde hori atxi-
kitzen badugu. 
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Urririk: debalde, dohainik.
Urtaraz: urtu, urtarazi. burdin eta

harriak eta oro urtaraz ditzaz-
ken heineraino bero.

Urtats: urteberri eguna.
Urtearen bi buruak (ezin) elgarre-

taratu: (lokuz.) nahigabea pa-
satu, bizibidez edo diruz (ezin)
heldu(z). zonbat ez da, urtea-
ren bi buruak ezin elgarretara-
tuz debrua ikusten dutenik?

Urtu: ur bihurtu; uretan desegin;
desegin. jelosiaz urtua. ahalge
urtua.

Usaia: usadioa, ohitura.
Uspel: ubela, zauria.
Uspelkatu: (partizip.) ubeldua,

zauritua; mailatua. gorputz
guzia ja uspelkatua zuen.

Uste: “Zerbaiti buruz, itxura edo
aztarnen arabera izaten den
iritzia” (EH); itxaropena. (hiz-
keta-formula) Uste nuke!: bai
horixe!.

Ustekari: ustekizuna, itxaropena.
onerako itxura, ustekari, espe-
rantza.

Usteldura: (politikan) usteltzearen
(eskandaluak etab.) ondorioz-
ko egoera. ikusten dute beren
begiz hor zauria, usteldura
dariola, (…).

Utzite: donazioa. Murde Lormand
deitu giristino handi batek
utzite batzu aberatsak egin
zituela bai katedraleari bai
semenarioer. 

Uzkaili: irauli, azpikoz gora jarri.

Uzkipitxer (joan / izan /…):
(lokuz.) bizkarkin.

Uzkur: “Atsegina ez den egoera
batean halako nagitasuna edo
atzera eragiteko gogoa agertzen
duena” (EH), herabe. Ik. hera-
be.

Uzkurtasun: “Atsegina ez den ego-
era batean atzera egiteko go-
goa” (EH).

Uztar: ostikoa, ostikada. 

X

Xahar: (adierazk.) Pertsona edo
gauza zaharra; ahitua.

Xahu: (izenond.) garbia. 
(norbait) Xahu izan (niz / gira

/…): (lokuz.) galdua izan.
Xahu gira, Kadet. Nausiak hil
daroku gure behia!

Xahutu: garbitu; (ondasunez
mintzatuz) ahitu, hondatu,
suntsitu. Frantzia guzia xahu-
tu, odol kolpe batez bezala.

Xakurrei bota: (lokuz.) alferrik
galdu.

Xakurrentzat ere ez izan on (nor-
bait): (lokuz.) zeharo begitan
hartua izan (?), gaiztotzat har-
tua izan (?); deus onik ez izan
(?). 

Xamar: zamarra “Beste jantzien
gainean jartzen den jaka
moduko lodia edo azpikotua”
(EH). Xamardun: zamarra
janzten duena.
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Xanfarin: “buruarina, eroska, ga-
noragabea” (EH).

Xantilun: erakusburua, lagina.
Xapel: ginbaila, kapela, kapelua.

Ik. Kapelu.
Xapeldun: xapelaz jantzia; (irudiz-

ko adieran) gizarte- edo jakin-
tza-maila gorako jendea (anton.
Bonetun).

Xar: (izenond.) kalitate txarrekoa.
Pentze gizenean ihi eta iratze
guti ikusiko duzu, elorri gutia-
go oraino. Pentze xarrean aldiz
orotarik bata bertzeari gaindi-
ka.

Xarbo: zarboa “Ibai arraina, gai-
neko ezpainaren ertzean lau bi-
zar dituena, jateko ona” (EH).

Xarlatan: hitzontzia.
Xarrenak amur: hizketa-formula,

erronka edo eupada botatze-
koa.

Xauxun: (izenond.) lotsagabea (?).
Xauxunkeria: lotsagabekeria.
Xede: helburua, asmoa.
Xehakatu: xehatu, suntsitu, fundi-

tu.
Xehatu: “Puska xehetan zatitu,

desegin, birrindu” (EH); xehe-
tasunez azaldu, zehazki azaldu.
Bertze aldi batez xeha dezake-
gu, nor den edo nortsu diren
eskumikoz joak.

Xehe: “Tamaina, gorabehera, ga-
rrantzi txikikoa” (EH). (anton.
Larri). “Xehetasunez egina edo
emana” (EH). Xeheki: xehetasu-
nez. Goazin xehekiago mintza.

Xehetasun: argitasunak (xeheki
emanak). “Zerbaiten berri
jakiten laguntzen duten alde
xeheetako bakoitza” (EH).
Xehetasunetarat jautsi. Jauts
giten xehetasunetarat. Nori
eman boza?

Xifritu: “Kezkatu, larritu, bere
onetik atera” (EH).

Xigortu: “Zerbait, kolore arrea
hartu arte, surtan eduki” (EH);
(irudizko adieran) Xigortua
(egon): jakin nahiarik (egon).
Ba, gizona, ba; bainan erdi
zaite hortik; xigortua nago
hemen; zer ote dukezun.

Xikana: joko maltzurra. Bi joko
edo xikana omen zituen abe-
rasteko hautak. Ik. Zikana. 

Xilo: ziloa, zuloa.
Ximen: (izen) arta; (izenond.)

artatsua.
Xingola: “Oihal edo ehunezko

zerrenda luze eta mehea.”
(EH), zinta.

Xinple: (izenond.) ulerterraza.
Lege bat da biziki xinplea, bi
hitzez konpreni ditakena.

Xinpletu: buru-ahalmena galdu.
burutik xinpletua zen.

Xirribika: arrabita, biolinaren an-
tzeko musika tresna.

Xirxikatu: urratu, hautsi. Untziak
bere barnekoekin zart egin du,
xehatu, xirxikatu dire oro.

Xirxil: (izenondo) “xirtxil: 4. per-
sonne méprisable, capable
d’actions méchantes, peu sûre,
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à craindre dans ses relations”
(Lhande, Dict.), zirtzil. neska
xirxil batzuen ondotik.

Xitxi: (adierazk.) zitzia, haragia.
Xixtatu: ziztatu.
Xixtu: txistua.
Xo!: ixo!, ixilik!
Xoil: soil; (aditzond.) soilki. Xoil-

ki: soilki, soilik, bakarrik.
Xokolet: txokolatea.
Xoragarri: liluragarri.
Xoratu: (adierazk.?) txoratu,

ganorarik gabe jokatu; oso
pozik jarri; liluratu. Framazo-
nak aldiz xoratuak zauden
eskandala baten emaiteko
parada ona ukaiteaz. xoratu-
rik gaudela jaun hoien adoran!

Xoria bipildu: kontu edo arazo bat
jorratu edo aztertu. zaude, adix-
kidea; hortaz eginen dugu solas
egun zortzi (…). Egun banuke
bertze xoririk bipiltzeko. 

Xori guziak miru (izan): (lokuz.)
denak lapur direla uste izan,
besteen beldur izan (oiloak edo
txitak miruaren bezala).

Xorta: tanto, tanta (txikia). Ik.
Zorta. 

Xorte: zozketa, adib. soldaduskara
joateko; suertea, zozketa. Xor-
tea tiratu: zotz egin, zozketatu.
ez zoazin soldado, xortean
erortzen zirenak baizik; xorte
egunetan lumero ona ateratzen
zutenak xoratzen baitziren
osoki.

Xotin: zotina.

Xotx: zotza
Xoxoa bipildu (/ lumatu): (lokuz.)

jende inozoa edo sineskorra
atzipetu. Xoxoen bipiltzaleak
(/ lumatzaleak).

Xuhur: dirua aurrezten duena;
zikoitza. Apez hek xuhurkixago
edo handizkixago, norbeitek
beharko ditu hazi, beztitu, eri-
tasunetan artatu.

Xuri: (politika) III. Errepublikan
kontserbadoreen aldea zeuka-
(te)na(k) (bonapartista, erre-
getiar, liberal, errepublikano
xuri…). (anton. Gorri). Ik.
Gorri.

Xuritu: garbitu; solas edo auzi bati
buruz azalpenak eman. Egun
zortzi xurituko dugu ateraldi
hori.

Xuriketa: bokata; (irudizko adie-
ran, politikan) gauza zikinen
garbitzea, garbiketa.

Xut: zut, zutik.
Xutik (doan / dagon) gezurra (/

astokeria / zorokeria / ele
kakola /…): (lokuz.) gezur
biribila (?).

Xutik egon: (lokuz.) geldirik, gor
eta gogor (?), soraio (?).

Xutik joan: (lokuz.) abian jarri /
abiarazi.

Xuxen: zuzen, zehatz. Xuxen
jakin: zuzen jakin, zehatz
jakin.

Xuxenaldi: zuzenketa. Eskuara
horrek, frantses usain…halako
bat bazuela iduriturik, xuxe-
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nalditto bat eman ginion: “oro-
taz onaren” orde ezarri ginuen
“orok ontzat” ezagutua.

Z

Zabal: (izenond.) irekia, tolestura-
rik gabekoa; (aditzond.) zabal-
zabala: itzulikarik gabe. zabal-
zabala, barneak emaiten de-
raukun bezala hemen erraite-
ko, ez goazi batere horren kon-
tra.

Zafraldi: astinaldia, jipoia. 
Zafrako: kolpea, ukaldia. zafrako

bat eman zautak buztanaz..
Zafratu: zehatu, jo, astindu, jipoi-

tu. 
Zahar-berrikatu: eraberritu, errebe-

rritu. Radicaux-socialistes dire-
lakoetan (…) zahar-berrikaturik
puska bat, oraiko huntan.

Zaharo: haga, makila mehea;
akuilua; (irudizko adieran)
hagakada, zigorkada. 

Zahi: “Eho ondoren irinarekin
nahasirik gertatzen den ale azal
xehatua” (EH). bihi, ogi edo
zahi.

Zaia: gona.
Zain: nerbioa; zaindaria. Hirizain.
Zainetan odolik: bizi(rik), in-

dar(ik). Zainetan odolik ez
ukan, Zainik ez odolik ez ukan:
indarrik edo kemenik ez izan.

Zainetakoa: kirioetako eritasuna.
Apeza ikustearekin erranen

zinuen zainetakoa lotzen zi-
tzaiola; zalapartan eta oihuka
hasten zen. 

Zakuan sartu: (lokuz.) atzipetu.
Zakur: (izenond.) maltzurra.
Zakur errabiatu: (lokuz.) etsai

amorratua edo zakur errabia-
tua bezala jokatzen dena.

Zakurraren buztana: (lokuz.) axo-
la edo balio gutxiko zerbait.
(zerbaitez) (ala) Zakurraren
buztanaz axola bera: axola gu-
txi. “Ba, nahi ditugu” eta gero
gure nahiaz ala zakurraren
buztanaz axola bera. Ik. Asto-
aren buztana. Gatuaren buzta-
na.

Zakurkeria: maltzurkeria.
Zalaparta: iskanbila, zarata.
Zaldare: zaldalea “(Abereen) baz-

ka, janaria, bereziki lehorra”
(EH), pentsua.

Zaldi-laster: zaldiak lasterkatzen
diren lehiaketa. oro badoazi
zaldi-laster direlakoetara. 

Zaldi-lasterkari: zaldi lasterkan
parte hartzen dutenak. jaun
presidenta zaldi-lasterkarien
tokirat heltzerakoan.

Zalditik astora: (lokuz.) gero eta
beherago.

Zalu: (aditzond.) laster.
Zalutasun: lastertasuna, abiadura.
Zango: oina, hanka.
Zangoa eduki (nonbaiten): (lo-

kuz.) eutsi (zerbaiti), babestu
(?).

(Bi) Zangoak aitzinean joan:
(lokuz.) xuxen joan.
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Zango bat bertzearen gainean
(alfer bizi / egon /…): (lokuz.)
lan egin beharrik gabe lasaita-
sunez, trankil (bizi / egon /…).

Zango bat sartu: (lokuz.) barne
izan.

Zangoen azpian eman: zanpatu.
Zango sagar: aztal, aztal-sagar,

aztal-zorro. “Aztal: Orkatilatik
belaunera don zango zatia,
bereziki atzeko alde mamitsua”
(EH).

Zank: bat-bateko kolpearen ono-
matopeia; tinkoren kide den
onomatopeia. etzadin gehiago
trein bat higi nehorat, ez aitzi-
nerat, ez gibelerat; oro zank,
hanxe lokarturik, erran dena,
geldi ziten. zank, misionestari
ahora so.

Zankako: zank kolpe bat (ema-
tea).

Zanpur: aizkora, pikotx eta beste
tresna batzuez lan egiten due-
na. Zanpurrak beren aizkora
eta tresna guziekin ekarriak
baitzituzten.

Zantzail: laxoa, nasaia (bizk.),
alproja. judusa zantzail. 

Zapatain: oskigilea.
Zapatu: zapaldu.
Zapela: kapela. beren lasto zape-

lak soinean.
Zapeta: zapata.
Zapetain: zapatagilea, oskigilea.
Zaretaraka: saskikadaka.
Zar: txarra (moralki) Buru ona

duenak ukan dezake barne ona

eta ukan dezake barne zarra.
Kazeta zar. 

Zart: bat-batean, kolpe batez, zer-
bait gertatu edo egin (objektu
bat hautsi, erabaki, esan…).

Zart egin: zartatu, pitzatu, arraka-
latu. Untziak bere barnekoekin
zart egin du; xehatu, xirxikatu
dire oro.

Zauriaren gainean pikoa: (esaera)
toki minberenean kolpea edo
mina are gehiago emendatu.
(Pikoa: ebakia). Are gutiago
dugu nahi, zauriaren gainera
piko, hilaren etxekoen bihotz-
mina erreberritu. 

Zentzu: “Ongia eta gaizkia bereiz-
teko ahalmena; bereziki, zuzen,
zuhur edo egoki aritzen dena-
ren, arinkeriarik gabe dihar-
duenaren nolakotasuna” (EH);
konortea. Zentzua oso izan:
zuzen, zuhur eta egoki jokatze-
ko ahalmena izan. zentzua
xuxen eta oso dutenen gontze-
tarik jaliarazteko.

Zartu: txartu.
Zato: zatoz!
Zedarri: mugarria.
Zehatu: zigortu.
Zehe: “Arra, zabalduriko eskuko

hatz lodi eta txikienaren arteko
bitartea” (EH).

Zehe bat (luzeko) sudur (bat)ekin
(gelditu / utzi /…): (lokuz.)
harri eta zuhur (gelditu / utzi
/…).
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Zeihartu: zeharka joan, ez bide
zuzenez.

Zenator, Zenatur: senadore. 
Zenaturgoa: senadore kargua.
Zergetako diruntzi: zergetako di-

rua biltzen eta gordetzen den
ontzia. Gobernamenduaren gain,
erran nahi zergetako dirun-
tziaren gain karga guzia.

Zer: gauza, izakia, kontua. Zer eta
zer: hainbat eta hainbat gauza.
Edozoin zer saldu nahi duenak
sal beza.

Zer erran nahi du…?: (adieraz-
moldea) zer axola dio…? Zer
erran nahi du, baldin onak
badire?

Zer irinetarik or(h)atu: (lokuz.)
zer egin, beste norbaiten gogo-
ko izateko.

Zer izanen bada eta ez bada: dena
dela, nolanahi ere.

Zerranga: (maiz hitz elkartuetan
2. osagaia) zerrenda.

Zertako?: zergatik?
Zetabean pasatu: (lokuz.) zein

onartuko diren eta zein ez era-
baki.

Zezen-gudu: zezenketa.
Zezenkari: toreroa.
Zezen-kurtsa: zezenketa, zezen-

lasterra.
Zigorrada: zigorkada. (Jainkoak)

(…) igortzen deiezkitza zigo-
rradak azota-aldian, erakuste-
ko hura dela nausi.

Zikana: joko maltzurra, jukutria,
zimardika. Ik. Xikana. asko

gisetara baititake huts egin
alabainan, zikanaz, ala uste-
gabean,

Zikanatu: joko maltzurra egin.
nausiak langileari nolazpeit:
paga mozkinduz, lana xuhur-
tuz, jan-edanetan zikanatuz.

Zikaneria: (gaitzespenez) joko
maltzurrak. legezko zikaneria
guziak oro bazterrerat utzirik.

Zikoitz: zekena.
Zilatu: zerbait ezkutukoa agerian

utzi, aurkitu, asmatu.
Ziliporta: zipriztina. (politika)

ustelduraren ondorioz norbai-
ten gainera erortzen den zipriz-
tina. Zer ziliporta!: zer ziprizti-
na!

Zilo: zuloa.
Zimiko: atximurra, atximurkada;

(irudizko adieran) zati bat
kentzea, ostutea, kaltea edo
mina. Zimiko egin: atximurka
egin; (irudizko adieran) zati
bat kendu, kalte edo min egin;
zirrara egin (bihotzean). beren
ontasun poxiari sekulako edo
behingo zimikoa eginik.

Zinak eta minak: estuasunak.
Zingar: xingarra, urdaia.
Zinkako: kolpea, ukaldia. sarri

maiatzeko boz hoitan egin gi-
nezake orotan zinkako bat ona.

Zinkurina: kexua, auhena, erosta,
illeta.

Ziri: ergel, zozo. Gu, ziri batzu
bezala, guziak bardin ziri,
nehork deus egin gabe?



707

Ziri bat (ez) (higitu: (lokuz.) deus
egin.

Zirikeria: zozokeria. Delako kaze-
ta nahasian irakurtu ditugun
zirikeria zirienetarik bat hemen
aipatu gabe ez nauke.

Zirkonskripzione: hautes-eskual-
dea. 

Zirtzil: balio hutsalekoa. Ik. Xirxil.
Ziztu: txistu.
Zohitu: (aditza) zoritu, umotu,

heldu; (izenond.) umotua, hel-
dua.

Zola: hondoa; behealdea, oinarria
(anton. Gaina). Bazter guziak
zolatik gaineraino nahasiak.

Zor-(h)antu: zorrez hanpatua,
puztua. Edale guziak ez dire
bardin zor(h)antu, nehork ezin
asezko zahagi.

Zorduru: zorduna.
Zor-hartze: zorra hartu, berme

jarri. zor-hartze eta guziez ber-
me jartzen zela gezurra ziolarik.

Zorta: xortaren handigarria. Ik.
Xorta. 

Zotz: makilatxoa. 
Zotz bat (ez) higitu: (lokuz.)

(ezezko perpausetan usuenik)
deus egin.

Zozietate: lagungoa, batza. Bertze-
naz deus hanbat ez litake

zozietatea, baizik adimendurik
gabeko abere batzuen bilkura
bat.

Zuhail: zuraila, zurixka.
Zuhurtzia: zuhurtasuna.
Zuri: (gizakia) faltsua, losintxaria.

Ik. Ele zuri, Mutur-zuri. 
Zurruburru: (izen) nahasmena;

esames nahaspilatsua; (ize-
nond.) nahasia, nahaspilatsu;
askotarikoa. ateraldi nahasi
zurruburru. Beren lege zurru-
burruekin!

Zurruburrukeria: nahasmena.
Zuzen, Zuzenak (pl.): eskubidea

(objektiboa); eginbideari
darraizko zuzenak. Zer ere
behar baitut egin, haren egite-
ko ahala eta eskua edo zuzena
badutala ageri da. Ik. Esku.
Zuzen esku: justizia izateko
eskubidea. Ohointzen den han-
diena (…) ebastea dituen
guziak, den gutieneko zuzen
eskurik gabe.

Zuzen kontra: zuzen edo eskubi-
dearen kontra. debeku zuzen-
kontrako horri, urtatsetik hu-
nat obeditzen ez duten apezak.

Zuzendun: eskubideduna.
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Pertsona-, kazeta-, alderdi-izen
garrantzitsu zenbait

Action libérale (ALP): politika
mugimendua, kristau kutsu-
koa. 1903an Action libérale eta
erregetiarren bilkurak heda-
tzen dira departamenduko hiri
nagusi zenbaitetan (Pabe,
Baiona, Miarritze...). Eskual-
dunak kanpaina egin zuen
haren alde. Ik. “Action Libéra-
le” artikulua (1903).

d’Arcangues, Nicolas. Baionan
sortua (1858), militar ohia,
Milafrangan bizi zen. Uztari-
tzeko arrondizamenduko Kon-
tseilari jenerala hiru aldiz.
Eskualdun Ona (1904-1907)
eta Eskualdunaren nagusieta-
rik bat. 

Berdoly, Martial Henry (1844-
1905). Abokatua, Mauleko
suprefet izana, gorrien diputa-
tu hautagaia: Harispek gaindi-
tua (1885) eta gero L. Etxebe-
rrik (1889, 1890); bi aldiz
diputatu (1893, 1898), ondo-
tik senadore (1900). Réveil
Basque kazeta hasi zuen
(1896).

Combes, Émile (1835-1921).
Apaizgai ohia, Le Pétit Père
deitua. Ministro nagusia (1902-
1905), Barne- eta Kultu-minis-
troa. Radikala. Bere burua
nabarmenarazi zuen Elkarteen
Legean (Loi d’Association,

1901), breizhera eta euskara-
ren debekuan eta Erromareki-
ko harremanen etenean (1904)

Diharasarri, Laurent (1848-
1902). Saran sortua, Baionako
katredaleko bikario (1871-
1886), Kanboko erretor izen-
datua (1886), Orzaizeko erre-
tora (1890-1902). Euskal
idazlea. Diputatu-hautagaia,
1893ko bozetan Morroxkoren
kontra aurkeztu zen, galduz.

Etxeberri, Luis (1853-1907).
Eskualdunaren sortzailea.
Baionan sortua, aurki Donaza-
harrera bizitzera joana. Parisen
eskolatua, zuzenbidean dokto-
rea “Euskaldunen arteko ondo-
riotasun-ohiturez” tesiarekin.
Le Play soziologoaren “Écono-
mie Sociale” eskolari atxikia.
Garazi aldeko laborari elkarte-
ak lagundu zituen. Euskaldu-
nen usadioak eta eskubideak
ere defendatu zituen Pariseko
administrazioaren kontra. His-
toria gaietan jakintsua zen eta
artikulu, liburu edo liburuska
batzuk argitara zituen. Maule-
ko eskualdeko (arrondizamen-
duko) deputatu izendatua
1889ko hauteskundeetan, be-
rriz jalgi zen 1890ean. 1893-
koetan Berdolyk garaitu zuen.
Bonapartetiarra eta katoliko
sutsua, Rallièment zelako poli-
tikaren aurkakoa zen.
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Ferry, Jules (1832-1893) irakas-
kuntzako ministro izan zen bi
aldiz (1879, 1882). 1880ko
lege batek frera eta serora
eskolemaileak eskoletatik kan-
po ezarri zituen. Ik. “Bat gutia-
go” (1893).

Guichenné, Léon. Xurien diputa-
tu jalgi zen 1905, 1906, 1910
eta 1914ko hauteskundeetan. 

Ibarnegarai, Jean. Diputatua:
1914an lehenbizikoz, orotara
25 urtez harik eta Pétain-ek
Vichyn eratu gobernuan Fami-
lia eta Gazteriaren ministro
izendatu zuen arte (1940).

Legrand, Jules. Miarritzekoa.
Diputatua 1902 eta 1906an.

Pradet-Baladé. Donapaleoko di-
putatua. 

Réveil Basque: Berdolyk 1886an
sorturiko errepublikar kazeta
elebiduna, haren kontra sortu
baitzen Escualduna.

Sécond: Mauleko suprefeta (1903
ing.).

Saint-Martin Harriage Morrox-
ko. Hazpandarra. Diputatu jal-
gia 1893 eta 1902ko hautes-
kundeetan.

Zola, Èmile (1840-1902). Fran-
tses idazle eta kazetaria. Ik.
“Zola zikina” artikulua (1895).

Politika- eta administrazio-
erakunde eta karguen izenak

Arrondizamendu: departamendu
eta kantonamenduen arteko
administrazio-eskualde edo
zirkunskripzioa. Suprefetura
dago arrondizamendu bakoi-
tzean eta suprefeta du buru.
Baiona eta Maule ziren arron-
dizamenduak. Baionako arron-
dizamenduak bi (hautes-)
eskualde edo zirkunskripzio
zituen eta horietako bakoitzean
diputatu bana hautatzen zen.
Baionako lehen eskualde edo
zirkunskripzioak Baiona hiria
hartzen zuen. Bigarrenak, on-
doko kantonamenduak: Bida-
xune, Ezpeleta (Kanbo, Sara),
Hazparne, Labastida eta Doni-
bane Lohitzunekoa. Mauleko
arrondizamenduak berriz, ho-
nako kantonamendu hauek:
Iholdi, Baigorri, Donapaleu,
Maule, Atarratze, Donibane
Garazi.

Arrondizamenduko Kontseilu:
jende bilkura, suprefetari ahol-
ku eman eta laguntzeko eratua.
Suprefetaren etxean biltzen zen
eta herri edo hirietako arazo,
auzi eta zeregin nagusiak izan
ohi zituen solasgai.

Axuant: auzapezaren ordain edo
ordezkoa.

Auzapez: mera, herriko alkatea.
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Departamendu: Frantziako Esta-
tuaren administrazioa, lurralde-
ka, departamentuetan banatzen
zen. Departamentuak prefeta
zuen buru. Ipar Euskal Herria
Biarnorekin batera ezarria zu-
ten garai hartan, Departement
des Basses Pyrénnées izeneko-
an, hiriburua Pabe zuela. 

Departamenduko Kontseilu Je-
neral: jende bilkura, prefeta
laguntzeko edo hari aholku
emateko eratua. Paben biltzen
zen, prefeta buruzagi zuela.
Departamenduko Kontseilari
jeneral bat ere bazen.

Deputatu: Legebiltzarreko hautes-
kundeetan hautatua dena. De-
putatuen Ganbara osatzen zu-
ten diputatuek. Lau urtetik lau
urtera eta oro bet-betan Fran-
tzia guztian hautatzen ziren.

Errepublikako presidenta: zazpi
urterako hautatua zen.

Eskualde. Hots, hautes-eskualde
edo zirkunskripzioa. Frantzia
(edo zein-nahi herrialde) lu-
rralde edo administrazio alde-
tik banatuta dagoen eskualde
bakoitza. Ik. Zirkonskripzio-
ne. 

Kantonamendu: (Frantzian) a-
rrondizamendua banatzen den
lurralde edo eskualdea. Es-
kualdeetako herri edo hiriek
eta inguruko herriek osatzen
zuten kantonamendua; eskual-
deko herri nagusiak edo hiriak

ematen zion izena. Euskal
Herriko kantonamenduak ik.
Arrondizamendu hitzean.
Kantonamenduko Kontseilua
ere bazen, Kantonamenduko
kontseilariek osatua.

Herriko Kontseilu: auzapeza la-
guntzen edo aholkatzen duen
bilkura.

Mera: herriko auzapeza. Ik. Au-
zapez.

Prefet: Frantziako estatuan de-
partamentuko buruzagia, Erre-
publikaren komisarioa

Suprefet: Prefetaren ordezkoa
arrondizamendu bakoitzean.

Zenator, Zenatur: Senatuko kide.
300 senadore ziren, bakoitza 9
urterako izendatua. Senadore-
ak ez ziren bat-batean berri-
tzen, aldizka baizik eta hiru
andanaka, aldian ehun; bat edo
bat hiltzen zenean haren ordai-
na behar zen izendatu.

Zenator-izendatzale: senadore
baten izendatzaile edo hautes-
le. Departamenduko hiribu-
ruan senadoreak izendatzen
dituztenak, bereziki herrietako
kontseiluak izendatu edo igo-
rritako hautesleak (frants.
délégués senatoriaux, pl.),
nahiz arrondizamenduko eta
kontseilu jeneraleko jaunek ere
botu eskubidea zuten norbait
senadore izendatzerakoan. 

Zirkonskripzione, zirkuzkrip-
zione. Ik. Eskualde.
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SUTONDOAN SORTA

11. Ebaristo Bustintza Kirikiño: Egunekoa
Aukeraketa eta hitzaurrea: Xabier Perea
Aurkezlan eta moldakuntza: Jesus Mª Agirre

12. Jose Manuel Etxeita: Josetxo
Moldakuntza eta sarrera: Adolfo Arejita

13. Estepan Urkiaga Lauaxeta: Azalpenak
Aukeraketa eta hitzaurrea: Jon Kortazar

14. G.C. della Croce – Bernardo Mª Garro Otxolua: Bertolda eta Bertoldin
Aurkezlana eta moldakuntza: Adolfo Arejita

15. Eusebio Erkiaga: Jaioko dira
Sarrera: Lino Akesolo

16. Evaristo Bustintza Kirikiño: Edo geuk edo iñok ez. Euskerearen alde
Sarrera eta hautapena: Xabier Perea
Moldakuntza: Xabier Perea, Adolfo Arejita

17. Mikel Zarate: Ipuin antzeko alegi mingotsak
Aurkezlana: Igone Etxebarria

18. Eusebio Erkiaga: Batetik bestera
Moldakuntza eta aurkezlana: Iñaki Sarriugarte

19. Txomin Agirre: Auñemendiko lorea
Moldakuntza eta sarrera: Rosa Mari Arano

10. Txomin Agirre: Kresala
Moldakuntza eta sarrera: Mirari Alberdi eta Jon Arretxe

11. Jose Manuel Etxeita: Jaioterri maitia
Aurkezlana eta moldakuntza: Iñaki Sarriugarte

12. Eusebio Erkiaga: Txurio Txoria
Aurkezlana: Igone Etxebarria
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13. Txomin Agirre: Garoa
Moldakuntza eta sarrera: Bingen Zupiria

14. Resurrección Mª Azkue: Latsibi
Moldakuntza eta sarrerak: Mirari Alberdi eta Karmele Olano 
Adolfo Arejita eta Luis Villasanteren hitzaurreak

15. Jean Barbier – Bernardo Mª Garro Otxolua: Ixtorio-Mixterio. Ipuin-
Mipuinak
Sarrera eta moldakuntza: Igone Etxebarria

16. Evaristo Bustintza Kirikiño: Guda Nagusia (1914-1918)
Testu-aukeraketa eta sarrera: Xabier Perea

17. Jose Antonio Oar-Arteta: Zaar-Barri
Sarrera: Segundo Oar-Arteta 

18. Xabier Goitia: Eusko umeak atzerrian
Eratzailea: Jaime Kerexeta

19. Eusebio Erkiaga: Arranegi
Sarrera eta moldakuntza: Iñaki Sarriugarte

20. Sorne Unzueta Utarsus: Idazlan guztiak
Testu-aukeraketa: Igone Etxebarria

21. Ipolito Larrakoetxea Legoaldi:  Grimm anaien berrogeita hamar ume
ipuin
Sarrera, oharrak eta moldaketa: Miren Atutxa

22. Eusebio Erkiaga: Berbalauaren kulunkan (Prosa lanak) I
Sarrera eta edizioa: Andres Urrutia

23. Eusebio Erkiaga: Berbalauaren kulunkan (Prosa lanak) II
Sarrera eta edizioa: Andres Urrutia

24. José Basterretxea Oskillaso: Euskaldunak Madrilen
Sarrera eta edizioa: Adolfo Arejita

25. Karmelo Etxenagusia, Gotzaina: Euskerea nire bizitzan
Testuaren ardura: Igone Etxebarria
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26.  Jean Hiriart-Urruti: Ni kazeta-egilea naiz. Artikulu, berri, istorio
Sarrera eta edizioa: Xabier Altzibar


