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SARREREA

Arterik ziran euskaldunen barri ondorik etorriei iragarriz
jatorku plazara Angel Ugarteburu adiskidea. Ikaran Nagusia
baserriko bizimoduan, umorezko jantzia bera da soina, baita oina
be, txatalik txatal MILLOITIK MUNDURA garoazana. 

Juduek hagadá leritxeken literaturako generoa jarten deusku
eskura, iraganaren irakurketa eguneratua izan leitekena, gaurkoa-
ren atzokoa, aurrekoaren atzekoa.

Ahozko testua idatzizkoa baino lehenago

Badira berrogei urte Angelen pasadizoak entzun nituala. Erro-
mako Monteverde Vecchio-n ginala ikastera joanik, Pedro Arriolari
—Fra Beniaminori—, Jose Antonio Aranbururi eta neuri kontetan
euskuzan Angelek halakoak. Ordurik gora izan ditut gogoan nahiz
ahoan Linda astoaren arre-isoak edo medikuak —txakurren bil-
dur— etxera deitzeko teilatura jaurti zituan harrien pasadizoa.

Aiko hemen dinodanaren agiria, Angelek 1969an neuri kon-
taukoa berak baino lehenago, 2004an, Euskaldunaren anekdotak
deritxon liburuan argitaratua: “Barkua popatik hartzen: Marki-
natik baino Lekeitiotik hurrago bizi dan Angelek —kontalari
apartak— esandakoa da gertaera hau. Liburua bere idatzita dau-
ka, halako pasadizo benetakoz beterik. Zenbat bider ez ete deu-
tsat ekin argitaratu dagiazan. Alperrik! Zer egingo jako, oiloa
lokatuta dagoanean ez leike habiatik atara.”
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“Orain, —dino Angelek, —heuk be ziria sartu deustak sarri
Juan Luis-eta— semea ezkondu danean, Axpen 2007ko San Juan
egunean, ehun eta piku orriko testua —hauxe liburu argitaratu barri
hau— erregalau neutsan ordenadorean atonduta, argazki eta guzti”. 

Horrenbestez, orain Milloitik mundura izenaz argitaratu dan
liburua, artean ahozko literatura izana da hainbeste hamarkada-
tan. Seguru asko, etorkizunean be ahoz ahoko bidea gertauko
jako ibilkorren, idazlumak idazluma mihinari berez berez egoki-
tzen jakon estiloko liburua da-eta.

Autobiografia

Ugartebururen liburu hau genero autobiografikoaren arlokoa
da. Idazleak bera protagonista dala atontzen ditu osotasuna diran
ehunen bat pasarte aukeratu. Honetan bat dator idazleekin, dinoa-
nean, norbere esperientzia dala sormeneko prozesuaren gunea.

Angel Ugarteburu liburu honetan

65 urteko gailurretik ume-denporea osotzen daben lehenengo
12 urteak idazten deuskuz; lekua eta denporea baserriak emonak
dira eta giroa sendikoek.

Gaur guraso zala dan arren, txiki denporan izaera urdurikoa,
jarrera bihurria erakusten deusku.

“—Lekeitiora— asto gainean, astotzara banatan joan ei ginan
bi anaia gazteenok eta besteren bat hankarkulu”.

“Plangintzarik izan balitz, nik neuk ez neukan jaiotzeko
aukera handirik; pentsa! Aitaren hamabosgarrena eta amaren
hamabigarrena nintzan-eta”.

“Gaur egun be, edozein motiborengaitik urduri edo nekatuta
nagoanean, gomuta horreek —jolas eta solas emonek— eta uraren
hotsak bihurtzen nabe neure onera”.

Umore ezten zorrotzeko agertzen jaku, zuhur-zuhurrez, harri-
garrizkoz: “Gaur Josek oilagorra ekarri dau. Gurean ez da izan inoiz
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ehizarako zaletasun handirik baina bada eskopeta bat. Zuzen azar-
tatzeko oker apuntau behar da; asko entrenatzea da kontua”. 

Gogoramen itzelari esker, ehunka argazki xelebre oparitzen
deuskuz: “—Txarria— gantxo zorrotza sama-samatik sartu eta
irrintza batek beteten eban etxe guztia. Gogorra egiten jakun.
Atara kontuak berari!”.

“Neba-arreba asko izan gara gurean. Danok batera ez gara
inoiz etxean suertau, batzuk jaio baino lehen, beste batzuk ezkon-
duta edo etxetik alde eginda egozalako”.

Angel Ugarteburu Meabebasterretxea bizitzan

Baleiteke irakurle zuhurrak loturak aurkitzea, edo etenak,
idazlearen eta idatziaren artean.

Herrigintza eta irakaskuntza

Angel Ugarteburu ezagutu dauanak —eta hamaika holako
badira— badaki harentzat herrigintza zana herri-giltza, hasiere-
tako Herri Gaztedin edo Baserri Gaztedin jardun ebanetik gora.

Bizi dan herrian bizi dala, Herri Gaztediko ardurea albo bate-
ra laga barik, Euskaltzaindiaren titulua aldean, gau eskolak emo-
ten topau geinke, bai Lekeition, baita Larran be Patxi Uribarren
gaztea bertan zan aldian; ahaztu barik Amuriza bertsolariaren
sparringa zala Seminarioko urteetan.

Irakaskuntzan, lurralde zabala beteko dau, Zornotzako Berrio-
txoa Akademian, Lekeitioko Enrique Antonen akademian —zeine-
tan Andres Urrutia euskaltzainburua ikasle izan eban—, Eibarko
ikastolan lehenengo, Elgoibarko ikastolan ostean, Institutuan
jarraian; azken honetan 25 urtez. Izanez, ganera, bertoko zuzendari
1993tik 1998ra eta arterago beste urte bitan Elgoibarko ikastolan.

“Neure burua irakasletzat euki dot, azkenera eta gehiago, ez
bakarrik nekiena transmititzen nekielako; konektatzeko errezta-
suna lortu nebalako”.
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“Gure gazteria ordukoagaz erkatuta, gogoan eta begien aurre-
an izan beharko geunke, gaurkoa —abereen irudia erabiliz— nahi
dan beste bedar daukanean, hausnar, tenplau bizi leitekela.
Oraingo gazte askori be etorri egin jake asko burrukan jardun
barik; bultzatu behar horretan guk, ostera, basamortua euki gen-
duan arlo guztietan, baina, beste alde batetik, ekintzaile poz han-
diagoa”.

Edozein kasutan, euskerak gure aldian baino aukera gehiago;
material eta baliabide piloa dauka eskura; konparatzerik be ez
dago.

Testuliburugilea

“Testugintzan 20 urte emon ditut, 1985etik 2005era”. Zen-
bat ikaslek erabili izan dituan Angelek-eta sorturiko liburu ia en-
tziklopediak; zenbat irakaslek eskertu halako materiala eskura
izatea!

“Irakaskuntza eta testugintza josi ahal izateko mundu bitan
ibili naz. Eguneko klaseak emon eta arratsalde beratan XIX. men-
deko literatura ikertzen eta erderazkoak aztertzen ze, izan biak
alkarren bidaide badira be, ez da gauza bera ikerlaria eta irakas-
lea. Bestalde, norberak unibertsitate mailatik gorako ikerketak be
burutu nahi izan arren, ez dot astirik euki”.

Idazlea

Zer esana franku dauka Ugarteburuk eta zelan esana gura
leuken bestean prestu. Emoi bor-borreko iturrikoa batzerakoan,
molde guztietako pegarrak eta terrinak. Atzenerako ezin hobeto
lortzen dau gertaera soilei kontaera apainez berba egin azotea.
Sarri-sarri, inoiz inork idatzi bako esaldi antologikoak sortuz:
“Neure oinotsen aurretik igesi noa”; jarraikoaren tankerako ber-
ba-jokoak asmaturik: “Bakotxa bere izenez ezagutzeraino estime-
tan genduzan: fulana, mengana, lumabakana…”.
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Erregistro asko eskura dituan idazlea da Angel, radar zolidu-
na, “Aquila non captat muscas” latinoa gura leienean praktika
leikena, umorezko lora bakanak lorontziratzeko trebetasunaz
ganera erne eragiteko gaitasun apartekoa: “Zer zentzun dauka
bakezale alkarte bateko lehendakaria bizitza guztirako Armando
Gerra izateak?”

Narrazinoaren dinamikaren harian, deskribapen ereduga-
rriak taiutzen ditu, bizkaiera literarioko antologietan lekua
eskatzen dabenak: “Lehenengo egunetik beretik errespetua sar-
tu eustien aurreko horman egozan ondo orraztutako gizon biren
argazkiek. Bata biboteduna. Biak serio-serio eta biak neuri begi-
ra. Francisco Franco eta Jose Antonio Primo de Rivera ei ziran”.
Aiko hemen adibidea darakuskuna zelan frankotarrek behin
konkistau euskuenean lurra, abiatu ziran kontzientziak okupa-
tzen, kasu honetan eskolaren bitartez umetxuen nortasun gurie-
tan suzko orbanak zintzelez josiz.

Liburuaren ildoan narrazinoa da ardatz, alkarrizketak gurpil,
baladak, bertsoak eta puntularien berba-jokoak akulu.

Umezaroa idazgai

Edozein idazleren ametsa da umezaroko edo gaztaroko
magia harrapaturik irakurleen esku jartzea, horreexek diralako
bizitzako unerik absolutuenak, norbera unibertsoagaz ia bat dan
sasoia. Halako esperientziak biztuteko, idazle batzuk bidaiak
antolatzen ditue. Angel Ugarteburuk ez dau igarten horretariko
beharrizanik, Ikaran Nagusia eta inguruak nahiko dira bidaiari
itzartuarentzat.

Liburuaren helburua

Angelek, lekukotasun gogoangarria lagaten deutso etorkizu-
nari bere buruaz, baserriko bizitzaz, etxekoez, aldi bateko Euskal
Herriaren garaipen edo galpideez.
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Irakurleon ikuspegitik, Angelek berak idatzi ez baleu holako
testu oretuan, gu anekdota solteakaz geratuko ginan, edo ditxola-
rien berba jokoakaz, edo perikopa bakanduekin ze, kontestualiza-
zinoa berak bestek ezin emon leikioe. Horrez ganera, zenbat pitxi
berbagorrizko ez ete jakun galduko? Era honetakoak: “Bai, biz-
kor ezkondu behar, lapikokua eguerdixa baino lehen jan dabe-
eta”, prisa antzean ezkondu behar izan ebana gogoan hartuta.

Liburu honetan bizitzaren alde epikoa baino gehiago ludikoa
arrantzatzen deusku kontu ahaztuen itsasotik, beti be, alde tragi-
koa bazterrera itxi barik: “Gero katakume pilo bat jaioten zan
batera antzean. Hareek bai politak! Baina ezin, bada, danak bizi-
rik mantendu. (…) Garia joteko hariaren gainean edo hormaren
kontra brastada bat emonda akabetan ebezan gehienak”.

Idazteko arrazoiak

Poza erakusten dau Ugarteburuk aldean darabilzan sentipe-
nak eta esperientziak etxekoen artean, lagunen artean eta irakur-
leen artean partekatzean. Ohartzen da, zein eder eretxiko leuskion
aitita-amamen bizitza idatzirik eukiteari, eta zer pozgarri jakon
amaren ama, Ursula Solozabal —Resurreccion Maria Azkuek
Munitibarren jasoko kantuen ekarlea— aitatuteari. Hainbesterai-
no, ze kantau be egiten deust alkarrizketan garala:

Eguen zuri, eguen baltz,
Oizko edurra baizen zuri,
kortako hedea baizen zal,
zal da zal, zal da zal. (bis)

Atzenean, konturatuko da irakurlea, irakurketako plazerra
zelan jatorkon idazlearen kontakerako gozamenetik.

Le style c’est l’homme

Angelek badaki hemengo istorioak bere-bereak izanik, bihotze-
ko taupaden erara kontau leikezana; badaki liburu ona izateko
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benetako izan behar dauana, hau da, norberarena dan ginoan kon-
tetakoa —inoiz fantasiari atea zabalduz— azken baten imitagatxa.
Horrexegaitik baieztatu geinke “Le style c’est l’homme” esaerea
jagokola liburuari. Angel Ugarteburuk estiloa dauka idazkeran,
dotorea da, bera da.

Angelek idazten dau lagun arteko barriketan jardungo baleu
lez, errez, atseginean, aurrez aurre, bizitzako eszenarik adierazga-
rrienetan atseden hartuz. 

Ugarteburu inguratzen dauan espazioak pertsonaia moldatu
egiten dau, baita pertsonaiak espazioa be. 

Azken baten, unibertso imaginario bete-betea lortzen da libu-
ruan.

Arbasoen geografia

Argituz goazenez, jaiotetxea da Ugartebururen sorrerarako
mitoa, literaturarako lehen iturria. Jatorriko lurretara bihurtuteak
era guztietako gomutapenak berbiztuten deutsoz. Gizakiok jaio
garen lurrari lotzen gatxakoz, gurasoenari, birramamarenari.
Angelek paisaia bakanen bat baino gehiago daroa zanetan.

Danean dala, hamabi urtera arteko umezarora itzultzea, nos-
talgian barruratutea da. Ikaran Nagusia baserriak dilindan ozena
laga deutso Ugarteburu Meabebasterretxeari. Hango lurraldeetara
joten dauanean, Angelek bere buruagaz egiten dau topo; berak
harmonizatzen ditu oilarraren kantua nahiz txoriena, astoaren
arrantzea zein ugaraxoak, trumoi hotsa edo zapoak, fonemez
baliatuta izakien alkarrizketak pertsonifikaturik: 

—“Hik jan dok aparirik?”
—“Nik ez, hipez?”

Aita abarkagilearen ondoan, ama artilezko kaltzetingilea dau
kopla sortzailea, kontu kontaria, kantaria: “eta basoak garbi: ain-
geruek dantzan egiteko modun”.
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Milloitik mundura edo mundutik Milloira

Biografia eta familiagrafia hartu arren abiapuntutzat, liburu
honetan inguru soziala nahiz geografikoa be begi aurrean dira une
guztietan. Zeozergaitik burutzen dau liburua esanik, “Guretzat
mundu txikia baina osoa izan da baserria. Globalizazinoaren era-
ginez, orain mundua baserri handi bat egitea falta”.

Zeozergaitik dino hasikeran Milloitik mundura edo mundutik
Milloira ze, Ikaran Nagusia mundu guztia dan umezaroan bertan
be, Ikaran Nagusikoak mundu zabalean dabilz: “Soldadutzako eta
erbesteko zenbat eta zenbat kontu gurean: Frantzia, Alemania, Ita-
lia, Venezuela, Australia eta Kanada…”.

Mussoliniren faxistak be etxean sartu jakez: “Gurean hartu
eban ostatu italiar konpainia batek. Italiarrek eta Extremadura-
koek osotutako talde mistoa ei zan. Jakina da italiar “flecha
negra” horreek, izan zirala Elgoibartik kostara arteko frontean
burrukatu ebenak”.

Ibilgailuak be baebilzan: “Nik ikusi nebazan lehenengo
kamioiak gasogenoz ibilten ziran”. “Ez pentsau edozer gauza
zanik Bilbora joatea. Ondarroako La Esperanza konpainiak auto-
bus zuri batzuk eukazan. (…) Pentsa, Londresen sobran gelditu-
tako autobusak ei ziran. Urietan ibilteko eginak ziran Leyland
hareek, ez mendi-bideetan”.

Erbestekoak be hurreratzen jakez: “Bisitari berezi bat izan
zan gurean gerrea hasi eben urtean. Amak kontetan ebanez, gure
lur-sailetatik hurrean dagoan Goikolaua kobazuloa aztertzen ibili
ziran hiru gizon edo; euren artean abade bat. Pentsetakoa da On
Joxe Migel Barandiaran, Aranzadi eta Eguren arkeologoak izango
zirala…”.

Testuko ardatza

Testuetako ardatza diran bizipenek eta sentimentuek dabe
azkenerako historia osoa gorpuztuten, kontakizunik garrantzitsue-
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nen artean, unerik intentsoenen artean haria lotuz. Antolaketa
horrek emoten deutso liburuari literaturako errelatotasuna. “Esko-
lako lagunek eta auzoko hartu-emonek be badaukie zerikusirik,
jakina etxeko gorabeherak dira, gehienak, kontaeraren harian jos-
tun”. “12 urtera arteko bizipen eta sentimentuak hartzen dabe
pisurik handiena” dinosku atarikoan. Bestalde, Astegiko alkarriz-
ketan onartu eustanez, “Badauka kontu honek honegaz loturarik?
Bai! bizipena dalako; sentimentuaren bizkar-hazurra daukie
gehiago, razonamentuarena baino”.

Gero, liburuaren amaieran, ondorioak jarriko deuskuz, histo-
ria osoa argitzen deuskuenak.

Zein irakurle motari zuzendua?

Angel Ugarteburuk, artean Luis Baraiazarrak Nire umetako
Meñaka liburuan lez, bizitzako periodo jakin baten egiten dau
jorran, eta egin be, berarentzat esanahi apartekoa eukirik, hurren-
gokoetaratutea merezidu daualako.

Iragan horren azterketa, baina, orainetik egiten dau, egin be
ezin lei besterik-eta, ze iragana oroimena da eta etorkizuna
asmoa.

Horretarako, formula oso emonkorrak darabilz, euren artean:
“Gogoratzen naz, zelan…”

Aukeratuko formatu literarioa

“Gaur etxaburuan behera pasau naz eta, dudatan egon nazan
arren, azkenean gelditzea erabagi dot. Askotan begiratu be ez dot
egiten kamino azpiko teilatura. Min egiten deust neure, geure
umetako mundu osoa sasi eta asun artean galtzen ikusteak”.
Badirudi, era honetara idazteko eskua daukanak eleberria be
berez baizen errez leukela idatziko. Ustea, ostera, erdi ustel ze,
nobelagilearen ikasketarik gatxena eta latzena izan daitekeelako,
esperientzia fikzino bihurtutea, edo hizketa aristotelikoan iragar-
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tera emonik, materiari forma emotea. Honetan beti gara ikasle.
Edola be, norbere buruaren ganean idaztea bide ona da idazkera
literarioaren munduan sartzeko. Horrez ganera, norbere burua
tarteko izanik, sinesgarritasunean irabazi leike —hemen egin egi-
ten dauan moduan— testuak berak be. 

Beti be, mundu errealetik arlo literariora igarokeran, jazoera
batzuk aukeratzen dira eta beste batzuk ilunpera bialdu. “Hemen
jasoak baizen interesgarriak diran beste historia eta istorio asko
izango ditue anai-arrebek”.

Orain artekoan iragarriak iragarri, ezin ahaztuko doguz
Ugartebururen testuan agertzen diran alkarrizketak antzerkiko
eskena moduan emonak, sarritan gatza eta piperra erakusten
dabenak, behin baino gehiagotan, batez be, hots-berbak edo hitz-
jokoak diran pasarteetan jatorrizko esakerak eurak jasoko dirala-
ko. Bizitzako teatroan danok gara antzezle, baina irakurleon zori
onerako, Ugarteburu lakoek gorde egin dabe antzerkiko irudia
ezeze gidoia be gogoan. Zergaitik, zelan gorde, ostera? “Barre egin
dalako. Kanpoan zagozanean, Erroman edo Seminarioan edo
lagun artean, umetako kontuak kontau egiten dozuz barre apur
bat egiteko, eta barre egiten dozu grazia daukielako; eta orain
horixe emon gura deutsazu irakurleari be”. Ataraldi graziadunak,
kontizu, narrazinoko basoa argitu egiten deutso, distirarik distira
baso batetik bestera eroanik.

Azken buruan, garrantzitsuena lortzen dauan helburua da ze,
Angelentzat egiazko izaneko egoereak irakurleari be egiazko
deritxo-eta.

Egia autortzeko, liburu guztian zehaztasunez erakusten jaku-
zan lekuak, usainak, soinuak, koloreak, laguntasun handia dira
benetakotasuna irabazteko.

Beste horrenbeste esan geinke ikuspuntua dala-eta; lehen
pertsonan idazten dau historia autobiografikorik gehienen antze-
ra: “Neure esperientzia eta ikuspuntua dira nagusi, ezinbestean;
izan be, nik neurea gogoratzen dot ondoen. Besteenak be neure
galbahetik eralgita emoten ditut”.
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Anekdotak kontatzerakoan darabilen tonuan sentimentuzko
ikutua nagusitzen jako urruntasunari, umoreak sarri jarrera asep-
tikoa itxuratzen badau be. Jokaera horregaz, bizia emoten deutse
istorioei ze, argi esanda, irakurleak ez dau jakin gura zer gertau
zan bakarrik, ezpada baita zer sentidu eban pertsonaiak egin eba-
na eginik; jakin gura dau gertaera jakin baten ondorioa pertso-
naiarengan.

Euskera naturala eta euskal kulturea

“Euskera naturala, bere gatz eta piperrarekin, horixe nahi
neban jaso”. Jasokeran, ganera, ahozkoaren oihartzuna begieta-
ratzeko kurtsibaz emoten deuskuz testu txatalak: “Holakoik esan
be! Hik esateko eztok asko!”. 

Ahozko berbetan badira konnotazino batzuk idazkeran jaso-
ten ez diranak, berbak, esaerak, hiztegietan eta gramatiketan
agertzen ez diranak. Angelek halakoak moltsoka eskintzen ditu.
“Umetan entzuten nebazan euskerazko pitxiak jasoten ahalegindu
naz; esaera bereziak, tresnen izenak, eta berben musika bera be
bai”: “Etxean atea jo izan balebe, aitak kenduko eustazan hazku-
rak”.

Pasadizoz pasadizo kateaturiko kontakizun luze hau euskara
batuan idatzirik irakurri neban lehenengoz, oraingo erara biga-
rrenean. Bitzuetan be, alkarrizketak lekuan lekuko euskera ere-
duan. Azkenean, oraingo eredua dot xamurren, doituen neurega-
natzen. Nahiz eta euskalkia euskara batuko eleberrigintzan tarte-
katzea jokabide finkatua dan —Txillardegi, Aingeru Epaltza,
Juan Luis Zabala— bizkaiera literarioan haria dala etxeko euske-
rea libururatzea, hurreko baizen esker oneko gertatzen da Angel
Ugartebururen tankerako bizkaieraren lurretako irakurlearentzat.

Lerroz lerro arakatuko bagendu euskera oparoan eskintzen
deuskun kulturea, harritzeraino helduko geintekez, konturaturik,
zenbat gaitan dan gure idazlea jantzia, zenbaterainokoan ez dan
guzurra baserriko kulturaren antologia geureganatzen deuskula:
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suge-sagarrak, tresnak, ohiturak, sinesmenak, janariak, flora,
fauna, eguneko nahiz gaueko har eta xomorro guztiak, eskolan
ezeze etxean be ikasten diranak, edo iruntzitara, etxean batez be,
eta arean eskolan: ahuntz erdera, kurrikan olgetea, lotarako erre-
zuak, basurde eta basajaunen historiak. Badauka lana hiztegigile-
ak nahiz kultura zaleak!

Irakurlearen aroa

Baleiteke irakurle gazteari zein nekazaritzatik kanpokoari
noizbehinkako pasarteren bat ilunabar suertatzea. Halako tran-
tzean, hiztegia baino bizimodua egingo jako arrotz. Aiko hor
Angelen beraren berbak: “—Mila erreal zer dozu, ba, mila erreal?
Guk pagatzen dogu, ba, berrogeta hamar ogerleko! Bota ei eutsan
Paulak presko-presko. Ez da harritzekoa izango gazteak erantzun
horren graziaz ez jabetzea: mila erreal eta berrogeta hamar oger-
leko, kopuru bera ziran pezetakaz moldetan ginanean!”.

Gaur egunean, Ikaran Nagusiko baserri bizitzaren nahiz eus-
kerearen autarkia —halan baieztatzea zilegi bajat— amaitu zane-
an, etxekoak kanpoan eta kanpokoak etxean bizi garanean, eus-
kaldunak beti lez euskera dau berea eta berbetak jakitea ohorea.

Hara, irakurle, liburu ederra euskaldunok etorkizuneko ate
ertzirinean kox-kox joteko adorea emoten deuskuna. 

Juan Luis Goikoetxea Arrieta
2008-07-09



MILLOITIK MUNDURA
Ume-denporako oihartzunak

Edo Mundutik Milloira. Izan be… sorle-
kutik abiatuta itxaropenez beterik mendien
beste aldera joan zan bidaiariak ondo ulertu
dau sorlekua bera dala orain mendien beste
aldean geratu jakon altxor preziatua.





25

ATARIKOA

65 urteko gailur honetatik begiratuta, nire bizitzako ibilbide-
an hiru aro ikusten ditut: Ume-denporea; etxetik kanpora ikasten
zein lanean egindako denporea eta, azkenik, irakaskintzan emon-
dako urteak.

Ume-denporea osotzen daben lehenengo 12 urteak, baserriko
bizimoduan emondakoak, izan dira, guztira jota, aberatsenak.
Guraso, anaia-arreba eta hurkoekin bizi izandako urte horreetako
gomutak ondo markauta geratu dira betiko. Halantxe nire baitan
be. Ume eta gaztetxo garan arteko bizipenek betiko markatzen
gaitue, gugaz irauten dabelako fresko-fresko, bizi garan artean.
Zementu bota barrian euliaren hanka-markea be hantxe gelditzen
da. Jakina da, elefanteak be ez dabela hanka markarik lagaten
zementu zaharrean. Holan bizi gara: aspaldikoak gogoan eta atzo-
koak ahaztuta.

Jubilau nazanean, aro barria hasteagaz batera, ekin deutsat,
astirik hartzen ez nebalako bazterrean itxita neukazan zirriborro-
ei hautsak kentzen. Gustura ibili naz. Hasieran, hirurogetaka
urtegaz bizikletan ibilten ikasi dauenaren antzera, gogor eta
zurrun, malgutasunik barik, hazurrei eutsi ezinik; baina idatzi
ahala, gero eta errezago, errekatxoan ur gardena lez, berezko irris-
tadan. Ez neban uste inongo presinorik barik, nasai-nasai, neure
martxan hainbeste gozauko nebanik. Lehenengo aroari heldu eta
bertan aurkitu dot nahikoa gai. Baserriko bizimoduaz ganera,
sasoi haretako istorio eta gertaera batzuk be ekarri ditut orriota-
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ra; neuk gogoan neukazanak zein anaia-arrebei entzunak, guzti-
guztiak idazteko ardurarik hartu barik. Asko baztertuta be, esan-
guratsuenak edo bizienak, distiratsuenak, lerrokatu ditut, neure
buruari beste munduko helbururik jarri barik. Gogoratzen doda-
na datorkidan moduan idatzi, lotu eta gero orrazia pasau. Berba
batek bestea dakar eta autu honek hurrengoa; azkenerako orri
asko pilotu dira ia konturatu barik.

Jazoera barregarrien distirak argitzen ditu, kriseilu batek gau
ilunean lez, gure kamarako zokondoetan edo gogoramenaren
basoetan itzal diran persona, gauza eta kontu asko. Holan ibili
naz, distiraz distira, bizipenak eta sentipenak argitzen eta honeek
gorputza hartu dabe azkenerako.

Bizitza berez da alde askodun poligonoa eta norbere ikuspun-
tua be ezbardina izan daiteke, idazten diharduzun unean dauka-
zun umorearen arabera. Pentsau hainbeste neba-arrebaren artean
zenbat ikuspegi ezbardin izan leitekean! Azaletik ibili naz, guztiok
antzera bizi izan doguzan gertaera arinak kontauz.

Neure esperientzia eta ikuspuntua dira nagusi, ezinbestean; izan
be, nik neurea gogoratzen dot ondoen. Besteenak be neure galbahe-
tik eralgita emoten ditut eta, horregaitik, baleiteke guztiz zehatzak
ez izatea. Bakotxaren bizipenak ezin ditu beste batek ezelan be
zeharo ondo adierazo. Arrisku hori hartuta idatzi dot. Hemen jaso-
ak baizen interesgarriak diran beste historia eta istorio asko izango
ditue anaia-arrebek, seguru nago. Etxean eta herrian bizitakoaz
ganera, soldadutzako eta erbesteko zenbat eta zenbat kontu gurean,
danak jasoten hasiko bagina: Frantzia, Alemania, Italia, Venezuela,
Australia eta Kanadako jazoera guztiak batzeko ez litzateke liburu
makala beharko. Bestelan, neure etxe eta ingurukoak azaltzean,
auzo eta herrikoak be hortxe dagoz, zuzen edo zeharka, sasoi bate-
ko bizimoduaren isla baino ez dalako hemen jasotakoa. Milloi,
Berriatua eta ingurukoen lekukotasun soil eta laburra baino ez.

Eskolako lagunek eta auzoko hartu-emonek be badaukie zer
ikusirik, baina etxeko gorabeherak dira, gehienbat, kontaeraren
harian jostun.
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Ikaran Nagusia baserria da lekua eta han familia aurrera ate-
ra eben Joxe Mari eta Agustina, gurasoena, meritua; hareek eta
neba-arreba guztiok osotua kontaketaren ardatza, holan deitzerik
badago; izan be, ardatza baino gehiago baserriko bizitzaren saltsa
baita hemen txastau daitekeena.

Ikuspuntua gorabehera, guztiok sartzen gara jokoan, familia-
ren historiatxoan. Buruari hazka egin eta berez urten dira guraso
eta neba-arrebok alkarregaz izandako bizipenak.

Eskolan be ikasleek gauza bera eskatzen eustien beti: Bizipe-
nak, bizipenak kontau! Horixe da, guztiok be, beste gauzen gane-
tik estimatzen doguna: bizi izandakoa adierazo, entzun nahiz ira-
kurtea. Halanda be, kontakizunak atxakia baino ez dira hizkun-
tzaren komunikazino biziaren freskotasuna berreskuratzeko.
Gustukoa badozue, gozatu; nik neuk ederto pasau dot.

Neure 12 urtera artekoak dira, gitxi gorabehera, hemen ira-
kurri eta erdi entzun zeinkezan oihartzun gehienak. Geroagoko
kontuak be tartekatzen dira, baina 12 urtera arteko bizipen eta
sentimentuek hartzen dabe pisurik handiena. Gazte eta heldu
sasoikoak idazten be ahaleginduko naz, akaso, egunen baten,
gozatzeko aukerarik emoten badeustie. Egon badago zeri heldu,
baina ez dot ezer agintzen.

Seme-alabei zor neutsezan umetako kontuok. Halantxe hartu
neban, semea ezkontzen zanerako bildumatxo bat egiteko eraba-
kia eta halantxe emon be, ezkondu zan egun berean. 

—Egunen baten guztiak edo gehienak idatzita emongo deua-
zat —esaten neutsan eta bete egin neban emondako berbea. 

Labayrukoekin hartu-emonetan ibili ta gero erabagi neban
egindakoari zabalkunde handiagoa emotea. Gaurko euskera
batuko estandarrean edo neukana, bizkaieraz jarriko ete neban
eskatu eustien, holan umetako hizkeratik hurrago ibiliko nin-
tzala-ta. Zuekin/zuokaz, ditut/dodaz, bietara entzuten eta egi-
ten genduan etxean eta ez naz, holako kasuetan, zurrunkerietan
ibili, ezer izatekotan hizkuntza, hartu-emonetarako beti prest,
ate-bentanak zabalik daukazan etxea da eta. Ez jat asko kostau
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egokitze lana, nik neuk be, egia esan, Bizkaiko euskeran,
hementxe darabildan honetan gitxi gorabehera, bizi eta entzu-
nak diralako istorio eta bizipenok. 

Umetan entzuten nebazan, entzuten genduzan, euskerazko
pitxiak jasoten ahalegindu naz; esaera bereziak, tresnen izenak,
eta berben musika bera be bai, nahiz eta hori lortzea zaila izan.
Behin behar horretan ibili eta gero, ez jatan bidezkoa begitantzen
ordenadorearen disko gogorrean gordetea edo etxekoei oparituz
konformatzea. Euskaldunok daukagun altxorrik ederrena, geure
hizkuntza, aberastu eta zabaltzeko grinak ekarri nau plazara.
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EGUNSENTIA

—Trapero, traperoooo!
—Zer da baaaa?
—Ekilibrioooo!
Zabaleko oilar zaharrak jo dau lehenengoa, ahots kraskatua

disimulau ezinik. Solobarrietako gazteagoak erantzun deutso,
oihartzuna izan balitz lez, baina gardenago. Ez da oihartzuna,
erantzuna baino: Hi bahaz, ni be banok. Zer nahi dok? Hiruga-
rrena be sartu da solasean: Bekoerrotako japoniar oilarra da, zoli
eta zorrotz, autua amaitu dauena. Eta holan egunean hainbat
bider, oilar bakotxa jaun eta jabe bere oilategian. 

Goiz alban egunaren pregoilariak dei egin izan ez baleu, ez
eban, beharbada, egunik zabalduko, ez eban eguzkiak begirik kis-
klatuko. Eta orduan zer? Zertarako da, izan be, eguzkia, nork ira-
garri ez badago, inork itzalik eskintzen ez badeutso? Oilarrek
autua hasi ez balebe, ez eban inork egunik iratzarriko, ez eta
eguzkiak bere bidea egingo; oiloak be otan geratuko ziran betiko
lotan.

Ez dira, baina, oilarrak gure bizitza neurtzen daben bakarrak.
Etxe azpiko artotzara hesteak hustutzera joan eta “kakatxin, kaka-
txin, kakatxin” burlaka daukat txori bat okaran arbolaren ganetik.
Izan be, ederto ikusten nau. Ezkutatzen ahalegindu naz baina
“kakatxin, kakatxin, kakatxin” barriro be, artapuntatik. Harrika
uxatu nahi izan dot, baina urrutixeagotik be bardin “kakatxin,
kakatxin, kakatxin”.
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Auzoko astarra badoa gure etxaburuko kaminoan gora, burua
jaso eta arrantza baten: —Lekeition egon diran diruaaaaaaaak,
danak, danak, danak, danak... eta ganeraaaaaa, zorru, zorru,
zorru (arrantzaldia amaitzean astoak ezpanekin egiten dauan dar-
dara da zorru hori). Badauka harro egoteko motiborik.

Beheko errekan ugaraxoen orkestra jardunean dabil, barre
algarada lez kar-kar-kar-kar. Ez dau etenik. Guk ulertzen ez
dogun mezuren bat izan behar dau hor, hain temati ekiteko.

Iluntzeagaz batera, ostera, zapoen alkarrizketa hasten da,
udako gau epel geldoetan, hormazulo batetik bestera:

—Hik jan dok aparirik?
—Nik ez, hipez?
—Nipez.
Beste hamaika kantu, txistu eta zurrumurru entzuten dira,

udako gau epelean, zeru izarratuaren azpian, harik eta egunsen-
tiak egunaren txanda hartzen dauan arte.

Holan bizi dogu mundua Ikaran errekan eta holan hartzen
dabe zentzuna hegaztien kantuek, behien marruek, astoen arran-
tzek, zomorro eta piztien oihu eta astrapala guztiek, trumoiaren
orroek, haizearen intziriek eta errekearen ibiliko murmurio nasai-
garriak be. Ez zan guzurra Txomin Agirrek Garoan esaten ebana.
Bizirik nago ni, baina baita inguruko izaki guztiak be; hareek
emoten deustie bizitzaren bizitasun guztia. Berriatuko Milloi
auzoko Ikaran Nagusia baserrian ekin deutsat abenturari. Ez da
neure aukera izan, bizitzaren grazia baino. 

Banoa ohera. Mozoloaren oihuak dira orain auzoan loaren
beilari.
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EKILIBRIO

Neu naz Ekilibrio. Personak zelakoak diran ikusita gero jarri
behar litzakie izena. Halan esaten eban adiskide batek. Izan be,
zer zentzun dauka ipurterre zital bati Plazido deitzeak edo bake-
zale alkarte bateko lehendakaria bizitza guztirako Armando Gerra
izateak? Nahasbiderako aukera, horra. 

Gurean bagenkian bakotxari zer izen komeni jakon. Zoritxa-
rrez, ezizen horreek haserre aldietan jarriak izaten ziran, alkar
iraintzeko edo: Gorotza, Katua, Itargixe, Buruhandi, Atzezimerre,
Bolin motz, Mokomardo, Taloparia… baegoan bakotxarentzat
bana, gitxienez; gustukorik bat bera be ez. Etxetik alde eginak eta
gazteena libretan ziran. 

Gazteena neskatxoa zan, besteok baino dexente gazteagoa.
Harentzat ziran mimo guztiak. Matrakan ibili beharrik ez eban
izan Mari Karmenek eta etxeko guztiok estimu bereziaz tratetan
genduan. Besteok sarri samar burrukan be eta gazteenok, hartze-
koak hartuta, zemaia hurrengo baterako eginda konformau
behar:

—Ikusiko dozu; haundixe hazten nazenin ederrak hartuko
dozuz. Mukiei zintz egin eta urrunetik burla.

Ni Ekilibrio nintzan eta ez oreka neukalako edo. Ekilibrio,
japoniar oilarraren kukurrukua da. Kantu zoliko oilar ziztrinaren
oihu zulatzailea. Halakoxe pestea naz, itxura danez: urduria, dana
ule eta belarri, kokota mehe eta ipurtarin bihurri hutsa, eskuetan
harriren bat hartuta beti be, edozeri nahiz edonori botateko prest:
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txakurrari, katuari, zinuka eta belarri burlaka jabiltan arrebeari,
hegaz dabilen txoriari edo kaminoan doan autoari. 

Goiko solotik kaminora sokilak nahiz sagarrak bota eta autoa
bete-betean joten ahalegintzen naz. Asmatzen dodanean, autoak
frenetan dauan ikusi eta gari azaoekin egindako mutxurio baten
barruan ezkutetan naz. 

Hurrengo baten, kamino azpiko intxaur arbolearen azpian
egurrak mozten nago eta, egur zati bat hartuta, goiko kaminora
bota dot. Bidean joian autoaren kristal apurtuen hotsa entzun dot
eta balaztaren soinua. 

Sabaiko lasto artean ezkutau dot neure burua, damututa, beti
damututa, baina egin eta gero. Maldizinoak entzun ditut, baina ez
da inor etxera etorri kontu eske. Eskerrak! Motorraren zaratea
urrundu da. Etxean atea jo izan balebe, aitak kenduko eustazan
hazkurak.

Gaur, kaminoan nengoala, kamioi bat, Egurenen Chevrolet
gorria, ikusi dot enborrez beteta. Badator. Eskuan sagar bat dau-
kat. Parera heldu danean danba bota deutsat ate-atera. Kamioia
gelditu eta txoferrak, Agustin txikiak, kristonak bota deustaz:

—Zergaitik bota dozu sagar hori? Belarrondoko bat nahi
dozu ala?

—Eskapa eiste!
—Eskapa esaten dozu, eskapa? Ostixa bat emongotsut baja-

tzen banaz.
Joan da azkenean eta hemen gelditu naz prakak bildurrez

bustita. Baina egia da, eskapau, eskutik iges egin deust, kontrolau
ezineko keinuan. Horregaitik deitzen deustie ekilibrio; txilibistro
edo bihurri, beste hitz batzuekaz esateko, erderaz daukan esa-
nahiaren kontrakoa, hain zuzen. Baina ez dot uste bereziki gaiz-
toa, zurkaiztua nintzanik: hainbeste neba-arrebaren artean neu be
aintzat hartu nengien egingo nebazan nik halakoak. Ni horretan
nago. 
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GERRAKO KONTUAK

Ni jaio nintzanerako igaroa zan gerra zibila, baina oihartzu-
nak niganaino ailegau ziran. Gerra aurretxoan mitinak egiten ei
ziran auzoetan be. Asterrikan guardia zibilek galarazo ei eben
holako bat. 

Pastor Urrusti izeneko batek, Urrusti baserriko semeak, pun-
tulari fama handi samarra eukan. Autuan ateraldi biziak egiten
abila ei zan, hariari haria lotuz. Behin errezuan ziharduala otoi-
tzaren amaierako puntuari honan erantzun eutsan:

—…Projimua norbere burua lez maitatzea. Amen.
—Baina hori ez da egiten hemen.
Hurrengo baten, Berriatuko erberatik Milloi aldera ei etorren

eta egarri, kontizu. Bolinenean sagardaoa eskatu eta aukera emon
eutsoen:

—Zelakue nahi dozu, garratza ala gozu?
—Garratza ala gozu, bardin egingo dau pozu. 
Milloiko mitin baten, Zozobentako balkoitik Zeletako Juani-

tok dinoanez, Pastor horrek esandako beste puntu bi ekarriko
ditut hona. Errepublikaren aldeko abertzale baten ikuspuntua
erakusten dabe:

Madril esaten dabe, Madril;
Ni handik aparte nabil,
Nahiago dot nik
Han bizi baino hemen hil.

***
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Hauxe Osolo mendixau
balitzake urrí
eta balitz neurí
errez irabaziko
neuke gerrí.

Egia esan, gurean ez eban inork gerrara joan beharrik izan,
aita edadez nagusia zalako eta semerik zaharrenak oraindino 18
urterik ez eukalako. Gerrako konturik be gitxi entzun neban.
Mitin kontu horreek eta oraintxe aitatuko ditudan pasadizo ba-
tzuk, besterik ez.

Hilariori entzunda dakit 1936ko urriaren 6tik 1937ko apiri-
laren 28ra arte iraun ebala Milloiko fronteak. Denpora horretan
sarritan joan zan anaia frontean egozan nagusiengana, etxetik
herrira joateko beharrezkoa zan salvoconductoa eskatzera. Milloi-
ko Eizmendin, holako baten ezagutu eban Arana y Goiri batailoi-
ko Arratia konpainiaren buru zan Primitivo Abad de Gorostiza,
muskiztarra, orain dala gitxi hil dana.

1937ko udabarrian, Milloiko frontea erretiratu eta gero, gure
baserriko etxaburuan behera, Lekeitio aldera pasau ziran gudari
taldeak eta hareen atzetik nazionalak, errekete, falangista eta
faxista. 

Gurean hartu eban ostatu italiar konpainia batek. Italiarrek
eta Extremadurakoek osotutako talde mistoa ei zan. Jakina da ita-
liar “flecha negra” horreek, Benito Mussoliniren faxistak, izan zira-
la Elgoibartik kostara arteko frontean burrukatu ebenak. Etxe
guztia, ezkaratzetik sabaietaraino, bete ei eben, bertan jan, bertan
lo eta etxe azpiko soloan instrukzinoa. Apirilaren 27 edo 28ko gaua
izango zan gurean egin ebena. Jan eta edan be bai etxeko genero-
tik: artoa, esnea, patatak, indiarrak, sagardaoa… Etxera buelteta-
ko gogoa ei euken hareek galanta, nik entzun izan dodanez. 

Kontuak zelan diran! Italiar soldadu hareek gurean egozane-
an jaio barri egoan arrebak, gero Italian egin ditu hainbeste urte
eta orain bertan bizi da, Novaratik hur ezkonduta.
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Soldadu hareek gurean egindako egonaldiarekin lotuta pare
bat pasadizo kontauko ditut, biak be kolore berekoak. Auskalo
zenbateraino diran historia edo istorio, baina nik halan jaso neba-
zan.

Gauez sabaian egin eben lo; lubakietako lur umel eta hotza-
ren tertzioko aukera! Lotan egoan halako soldado bati prakak
askatzeko gogo larria etorri ei jakon. Jagi eta etxe atzeko atetik
ilunetara urten eta, haztamuka, zokondo baten makurtu zan
bakotxak bakarrik egin beharreko hori egitera. Prakak jasoten
hasi zanean, ostera, ezin jaso; zerbaitek edo norbaitek eutsi egiten
eutsala sentidu eta guztiz larritu zan. Geldi hantxe, eskuak gora
jasota. Goizaldeko argitasunaren lehen printzek erakutsi ei eutso-
en kateaturik eukan etsai bildurgarria lahar baten arantzea zala.

Egunez be izango eben etxe-azpiko arto-sailak ongarritzeko
astia. Artoa oraindik txiki samarra eta ondo makurtu beharra ei
egoan ezkutuko eginkizunetarako. Kontua da, hesteak libratzera
joan zan beste bati, prisaka makurtu behar horretan, gardulatza
tokau jakola pare-parean. Kideak begira, algaraka, eta bera
makurtu ezinik, gardulatzaren zemaia latza zan eta. —Ma, cosa
fai? Mascalzone! (Zer egiten dok, baina, bihurri horrek?) barrez-
ka lagunak, ikusten ebena sinistu ezinik.
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SOLDADUTZA ETA ERBESTEA

Gerra amaitu barritan, Afrikan, Tanger inguruko Xauen herrian
egin behar izan eban zerbitzu militarra anaia nagusiak. Gaixorik
ekarri eben etxera: miseria, bero bildurgarria eta ur edangarririk ez,
gaixotasunak, etxetik urrun… Gomutapen txarrak, labur esateko. 

Gerora Venezuelan egin ebazan hamar bat urte kamioilari.
Caracasen, Pescaderia Vizcaina izeneko denda batekoen etxean
hartu eban ostatu luzaro, hara idazten geuntsan eta. Kalearen ize-
na siniestro samarra begitantzen jatan: Muerto a Peláez. Gaixorik
bueltau zan handik be gure anaia. Maiorazko geratu zan baserrian
eta besteok handik aldeta gengozanean hil zan istripuz. Haizeak
botatako pinu baten sustraiak geratu ziran pendizean apo-apoan,
lur eta guzti, eta haxe libratzen ziharduanean, azpian harrapau
eban moltsoak, uste barik. 

—Beharrean zehatzegia zalako izan eban ezbeharra —dino
Hilariok.

Ez izur ez iruzur, zinez ona, leiala eta eskuzabala zan Julian,
baina osasunak ez eutsan lagundu, Afrikan soldadutzan gaixotu
eta gero. Hil ondoren idatzi neutsan bertso honek jasoten dau
istripu harek eragin euskun samina:

Udabarriko atarian ta
zeure gogoko lanean
ustekabean hartu zinduan
lurrak bere magalean;
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halabeharrez aldendu zara
pozen bizi zinanean
zorion hutsa izango al dozu
betiko atsedenean:
danok gogoan zaitugu eta
gugaz oroitu, Julian.

Soldadutza kontuak baino lehen izan ziran eztegu bi gurean.
Lehen ezkontzako arreba zahar biak etxean ezkondu ziran, usadio
zaharrean. Bietan, atzeko salan, korta ganeko areto zabalean zerbi-
tu ei eben bazkari ederra, Martzel Zozobenta soinu jotzaile zala.
Mirenek dinoanez, soinu ederra eroan eban arreoa eroian burdiak
kaminoan gora eta basobidean gero, Urrustiraino. Buztarri-zapa
barri-barriak, borla gorri eta guzti, behiak be manta ederrez estal-
duta eta ardi-narru zuri harro-harroa buztarriaren ganean. Ez zan
ezkutuan egitekoa arreo-garraio hori; horregaitik, burdiaren arda-
tzean kerexa egurrezko ziria sartzen ei zan, zarata zoliagoa egiteko. 

Bigarren mutila, Hilario, ni umegorri nintzala joan zan solda-
dutzara. Amak, ez dakit nongo noren bidez oilaskoren bat be bial-
du ei eutsan militarren bati, semearentzat destino on bat lortzeko.
Zaragoza aldean Mozorrifarreko kuarteletan egon zan, berak
bertsotan idatzi ebanez: 

Toki honetan aurkitzen gara
zilbotak ondo hustuta,
Montsarrifako astakortetan
etxiaz total ahaztuta;
Lehenengotatik ipini euskuezan
kaxkarrak ondo moztuta,
modu honetan nor egongo da
soldadutziagaz poztuta.

Hurrengo bertso honetan, kartaz jasotako notizia bat aitatzen
dau; Oletan izandako bertso ekitaldi bat, hatan be. Markina alde-
ko Altza izeneko bertsolari batez dihardu:



Altza hori be Oleta aldean
jente askok dau ikusi,
milagrua zan ordubetean
pottian ez bazan jausi;
egon banintzan alboko aldean
hark kantauko eban itsusi;
txapel haundia eskuan hartuta
laster joango zan ihesi.

Handik Candanchú aldeko Riosetara bialdu eben. Bigarren
mundu gerratea amaitu barri zan. Muga aldean urduritasuna nagu-
si. Gau baten, beste askok be halan egin ebela-ta, beragaz guardian
egoan lagun bategaz mugaz beste aldera egin eban pauso, armak
bertan lagata. 
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Alemaniako Raperath herria, Sarre eskualdea, 1948ko udan. Makurtuta
lehenengoa ezkerretik Hilario, baina badira beste euskaldun bi hor: Oletako
Etxetxu baserriko Egurrola anaiak; ondoan daukan txapelduna bata eta goi-
ko ilaran lehenengo dagoana bestea. Frantziako gobernuaren aginduetara
Alemanian baso-lanetan ibili ziran sasoia.
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Beste aldean be ez zan giro. Oloroetik hurrean, Gurseko kon-
tzentrazino esparruan egon beharra izan eban, soldadutzatik alde
egindako eta hemengo aldetik joandako igeslariekin batera. Han-
goa bete ebanean, Baionara eta han nor ikusiko, eta Milloiko fron-
tean ezagutu eban Primitivo Abad bera. Harek egin eutsan lekua
Gamarteko Mendia baserrian. 

Gero, Frantziako gobernuaren aginduz, Alemanian ibili zan,
beste askogaz batera, baso-lanetan: Renaniako Saarbruken uritik
urrunera barik, Morbach herriaren inguruetan. Gerrako gastuak
kitatzeko, Frantziak Alemaniari kendu eutsan ordaina.

Handik sei hilebetera Gamartera, barriro be. Hamar urte han,
eta sei, herri bereko beste baserri baten. Azken biak, Donazaharren.

Gogoan ditut orduko helbideak, neuk be sarritan idazten neu-
tsan eta. Lehen bi honeek, hasteko:

Maison Mendia
Gamarte par Mongelos

B.P. France

Chez Uhartea
Gamarte par Mongelos

B.P. France

Beste hau, azken urteetan:

Maison Zubiatea
Saint Jean Le Vieux

B.P. France.

Aitak eta amak birritan be egin eutsoen bisita, pasaportea
aterateko tramiteak egin eta gero. Orduan ez zan erraza izaten
hori. Astebetez edo falta izan ziran estranjeriara egindako bisita
hareetan. Ze, estranjeriara biajea zan Euskal Herriko beste punta
haretara joatea, gero! 1950eko kontuak dira honeek. 

Amak soineko marroi tantadun bat eroan eban soinean, jan-
tzi ilunak etxean itxita. Handik bueltan nasai somatzen genduzan
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gurasoak, semea etxetik urrun baina ondo egoala ikusi eben eta:
baserri ederrean, familia kristauan, ondo ikusia eta estimaua…
Hango jatorduetako otoitzak be aitatzen zituen. Apur bat ezbardin,
baina ulertzeko moduan: “Onetsia zu emazte guztien artean…”
guk “bedeinkatua zu andra guztien artean” esaten genduana.

Lurdesera joateko aprobetxau eben biajeetako bat. Trenean
jarterakoan edo albotik pasetan ziranean, lekua eskatzeko ber-
ban-berban “pagdon, pagdon” esaten ebela eta holako kontuak
eukezan hizpide. Gu, bitartean, hantxe, hareen ezpanetatik zin-
tzilik.

Soldadutzatik ez eze, handik, iparraldetik be bialdu eban
anaiak bertsoz egindako karta bat, Matiasek etxetik egindako
koplei erantzunez. Gernikan monja dagoan arreba Rosarioren
gogoramen onari esker jaso ditut, aurrekoak eta ondorengo hone-
ek be:

Bertso ederrak zuek eginak
kartan ditut nik ikusi,
Matias horrek jarriak dira
eta ez dagoz itsusi;
modu hortako kopla ederrak
txaloak ditu merezi:
itsuak diran herri horretan
tuertua da nagusi.

Errespuestia karta horreri
emoten diot gogotik,
modu hortako euskaldun kantak
maite ditut bihotzetik.
Eskerrik asko, Matias jauna
egin dozuzan koplagaitik,
zuen anaiak agurtzen zaitu
gaur Gamarteko herritik.
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Bat-batean be egiten ei eban,
tabernetan eta. Halantxe ezagutu
ebazan Mattin bertsolari ospetsua
eta hemendik alde egindako Erre-
xil be.

Hiru anaia eta koinata bat be
joan jakozan bisitan 1960 inguruan. Hendaian egin eben bat eta
hantxe bazkaldu alkarregaz, kontu zahar eta barriak astinduz.

Seminarioan nengoala idazten neutsan kartaren bat edo bes-
te anaiari eta Don Pablo Bilbao Aristegi, literaturako irakaslea,
horretaz konturatu egin zan. “Zelan, ba, anaia bat Frantzian?”
Arretaz entzun eban historia. Zehetasun guztiak apuntau ebazan
eta handik lasterrera deitu eustan, giza maila finekoa zala eraku-
tsiz. Baeukala berak lagun bat, hain zuzen une haretan Baionan
kontsula zana, eta anaiari esateko agertzeko handik, papelak
harek egingo eutsazala eta. Halantxe egin be. Asko luzatu barik
zabaldu eutsan etxera itzultzeko bidea. Esker onekoa izatea zorra
da eta halantxe autortzen dot gizalegez eta jator portau zala Don
Pablo. Joan be egin ginan anaia eta biok eskerrak emotera Bilbo-
ra, Colon de Larreategi kaleko haren etxera. Italian ebilen nire
arrebeagaitik be sarritan itauntzen eustan Don Pablok. Arrebea
orduan bizi zan helbidea be gogoan daukat: Madona degli ulivi,
Catania. Persona bakotxagaz arreta berezia eukan D. Pablok,
kanpotik begiratuta lehorra emoten eban arren.

Hilario eta Tomas zutunik eta Matias eta
Eduardo makurtuta. Hendaia, 1960.



MARINAN

Anaia nagusi biek soldadutzagaz izandako esperientzia ez zan
ernegarria izan; ernegagarria, izatekotan be. Beste hiru seme eto-
zan, hurrenez hurren soldadutzara joan beharko ebenak. Lekei-
tioko Comandancia de Marinan berba eginda eskuratu eban
hurrengoak itsasorako destinoa. Lehorretik egindako zerbitzuak
disgustua ekarri baeban, ia itsasotik barri hobeak etorten ziran.
Lekeitioko lagunak be han izango ebazan, ganera. Gogoratzen dot
uger egiten jakitea zala itsasoan zerbitzeko lehenengo premina. 

Halantxe joan zan Matias Ferrolera. Handik Santanderrera.
Destino ona lortu eban beretzat eta baita haren atzetik joan ziran
beste bi anaientzako be: Basterreche komandantearen zerbitzari
edo errepostero izan zan eta suerte bera izan eben hurrengo biek
be, segidakoak ziran eta. 

Itsasoak zori ona ekarri eutsien. Amak Lekeitioko komandan-
tziara egindako bisitak be izango eban eraginik, nik uste. Kontua
da soldadutzatik mejorauta eta errekuerdo ederragaz bueltau
zirala. Narruzko bota pare eder bana be ekarri zituen. Horreexek
izan ziran gure aitarentzat oparirik ederrena, gustura janzten eba-
zan eta. Gustura eta luzaro. Bizitza guztirako beste bota.

Matiasek soldadutzatik kartaz bialdutako bertsook erakusten
deuskue bizimodu haren izpiren bat edo beste:

Aspaldi hontan dedikatzen naz
bertsotxu batzuk etaten,

42
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benta publiko ipini nahi dot
euskal herrietan saltzen.

Ni bertsolari nintzanik ere
inork ez zuen pentsatzen;
hasita dago jente guztia

sorpresa handi bat hartzen.

Neure herriko mutil gaztiei
nik gura neuke kontatu,

marinan ondo serbiduteko
egin zaiteze apuntatu,

marina hontan apuntatziaz
ez zaitez inoz damutu:

hemen ondotxo ibiliko za(ra)
eiten bazara portatu.

Egunen baten egingo jatzu
pelar patatas tokatu,

kaboren baten ostikadia
hartu nahiz ta ez gustatu;
Zeure artean esango dozu:

Nora jat niri tokatu?
baina lau edo bost egun barru

dana eingo jatzu ahaztu.

Beteranuak eingo zaitue
noizipeinin abusatu,

horren esanei kasuik ein gabe
han zer egin zeuk pentsatu,
soldadutza ondo serbiduteko

berba hauxe egidazu:
Zeure bizitza alegre erun
ta inogaz ez akordatu.



Zu bategaz akordatu,
Jaungoikoari errezatu:

gero beraren laguntasunaz
destino eder bat hartu.

Soldadutzako kartak erderaz idatziak izaten ziran, baina
Hilariok eta Matiasek aurkitu eben adierazo beharrekoa euskeraz
esateko bidea, Euskal Herrian beste askok lez. Eskutitz soil batek
ez eban bertso honeek lortu daben iraupenik izango. Asmau eben
seinale.

Bertsoak jarteko gaitasunik ez eukan edo horretarako baino
alperragoa zan gure auzoko Agustintxuren karta baten barri be
gogoan hartu genduan; horraitino, bere laburrean esanguratsua
da eta:

—Querida madre: Yo bien, tú bien, mándame cien. 
Horixe da berba gitxitan asko esatea.

44
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MUGAK HAUTSIZ

1950 baino aurreragoko kontuak izan dira honeek. Solda-
dutzara joan ziran azken hiru anaien ondoren arreba pilo bat eto-
rren erreskadan; bost neska. Neskek ez eben soldadutzarik egiten
eta, alde horretatik, bakea gurasoentzat. Ezin dot, baina, esan
barik laga barru-barrutik sentitzen dodana eta etxeko guztiok
dakiguna: beste etxe askotan be halan izango zan, baina gurean
andrazkoen eginkizuna handia izan da. Etxeko martxan amari
lagundu eta sailean be hantxe, gizonezkoen pare, beharrari
muzin egin barik. Ez doguz emakumeok sekula behar bestean
goraipatuko.

Eskolara joan eta gero neskametza izan zan seitik hiruk egin
eben zerbitzua; soldadutza baizen latza, gogorragoa be bai segu-
ruen. Etxetik urrunera joan barik egin ebela, horixe aldea. Miren
Ondarroako ezagun batzuen etxera neskame joan zan, artean 10
urte baino ez eukanean. Gomuta onik ez. Eskolara bialduko ebe-
la agindu, baina horixe be bete ez, kontizu.

Etxaburutik egin eban agurra gogoan eta begietan daukat
oraindino, ume-ume nintzan arren. Hamar urtegaz nagusi lez ibili
behar, beste bost umeago diranean. Gogorra egin jakon hain gazte-
rik alde egin beharra. Gero Bilboko aberats batzuen etxean be egon
zan kriada. Batzuetan Bilbon, hurrengoan Negurin eta uda partean
Madril aldeko mendi-herrietan be bai: Cercedilla, Camorritos.
Gogoan ditut handik bialtzen ebazan postalak. Kontu asko ekarten
eban etxean esateko. 
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Beste biek, etxetik hurrean egin eben zerbitzua. Bizimodua
ikasteko gogoan bialtzen ebazan amak, horretan ez dot dudarik,
bera be umetan ibilia zan eta. Arrebak kriada egozan etxeetara
joateko konfiantza izaten genduan umeok. Geu be etxeko eta han-
go umeen lagun. 

Juli Milloi baserrian (auzuneari izena emoten deutsan etxean)
egon zanean, Tomasek eta biok bustialdi galanta hartu genduan
bat-bateko euri zaparradak uste barik atrapauta. Nora joango
ginan, bada! Arreba egoan etxera. Hantxe gero, harik eta erropak
sikatu arte.

Elena Oletan egon zan aldi baten. Lekeitiora bidean ama egu-
nero ikusteko aukera eukan, behintzat. Baita lagun barriak egite-
koa be. Geroago Donostian be egin eban egonaldi bat eta hangoe-
kin Errioxako Albeldara joaten zan.

Egiari zor, lehen be esan dot, amari eta neboi asko lagundu eus-
kuen etxeko neskek, solo eta basoetako lanaz aparte etxean zeregin
ugari sortzen zan eta. Andrazkoak falta diranean igarten da premi-
na hori ondoen. Omenaldi txiki hau egin nahi deutsiet lerrootan,
baina badakit euren lankide izatea dala zuzenena, zorra da eta. 

Neska sailaren ondoren ni eta nire anaia. Zerrenda amaitze-
ko, beste neska bat. Konpainia oso bat izatera iritsi ginan etxean
bertan. Gogoan daukat bi anaiok, oraindik umemoko, geure arte-
an erabilten genduan autua, egunen baten geuk be egin beharre-
ko zerbitzuaz: 

—Soldautzie, lekutan egongo da soldautzie! Hemendik
Otsondolapera mile bider bai. 

—Ze mille bider! Mille-mille bider be bai.
Leku bat zan guretzat soldadutza, mendi haren atzean urruti

egoan herriren bat eta harantz begiratzen genduan, geure burua
anaienak lako uniformea eta botak jantzita ikusiaz, begiak han
zeru-ertzean galduta.

Santa Eufemia, han urrunean; Ikarre, etxearen aurrez aurre-
koa eta Susteta mendia ziran gure munduaren eguneroko muga.
Santa Eufemiara joaten gerotxoago hasi ginan, 8 urte egin ostean
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edo. Ikarren (Ikaran-agerre) sarriago izaten ginan, gure baso ba-
tzuk han egozalako. Iratan joaten ginan hara, nagusiei trabarik ez
egiteko beste izan ginanetik. Susteta mendiaren azpian egoan
Otsondolapean be sarri samar ibilten ginan. Behiak larrara atera
be bai hara, askotan. 

Domeka arratsalde batekoa dot gogoan. Anaia eta biok
Otsondolape aldera jo genduan eta han ordurako hutsik egoan
Otsondola baserria barrutik ikusten ibili ginan: kortea, behien
askak, ezkaratza, gela izandako hormak, lastamarragea bazter
baten… Horman kareagaz egindako letrak eta zenbaki batzuk be
bai, eta bazterrean Ama Birjinearen koadro bat, hautsez eta ama-
raunez beteta, neuri begira. –Inor ez dagoanean nori begiratzen
ete deutso? Hotzikarea eragin eustan giro harek. Edonoiz edonor
agertu eitekeala emoten eban, hormek etxekoen berbak gordeten
zituela oraindik. Haizeak txistu tristea egiten eban, ganera, nega-
rrez lez, etxe hutsaren zirrikituetan.

Gero, Susteta mendira igon eta handik beste mendi asko iku-
si genduzan, soldadutze egon eitekean alde haretara. 

Gure baserria han behean txiki-txiki. Elbitzez beteta ezagutu
genduan beti mendi hori. Arratsalde haretan haizeak gogor jo
eban eta une batzuetan bildurtu be egin ginan. Elbitz artean
etzunda eutsi geuntsen haize zakarraren putzei. Gero, makurka
eta arrastaka haizearen kontralekuan babestu ginan.

Hurrengo baten, Ikarre izeneko mendiaren ganean. Ertz
baten txarea eta hatxa dira nagusi. Handik ederto ikusten da
Amoroto eta hurrerago Atxubixarte izeneko baserria. Horixe da
aita Santi Onaindiaren jaiotetxea. 

Bakarrik nago hatx baten ganean jarrita eta hara non
konturatzen nazan neuri begira, aurrez aurre, musker bat dagoa-
la. Etxean entzunda neukan musker batek aurpegira salto egin
ezkero, ez zala askatzen zazpi herriko zazpi kanpanots entzun
artean. Sinistu ala ez, jagi ederra egin neban handik ospa egiteko.
Bestea be sasi artera ezkutau zan. Amorotoko kanpaiak entzun
nebazan, txarakan behera jo nebanean.
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MALTZUR BAT ETXEAN

Hilario Gamarten zan artean, gizon batek, kristalezko begi
bat eukana bera, jo eban atea gurean. Gure anaia egoan baserri-
ko ugazabaren anaia zala eta iges egin beharra izan ebala, zigo-
rraren bildurrez, bere ardurapeko atxilotu batzuk alde egin eutsie-
lako. Gernikan dodan arreba Rosariok dinoanez, Batiste Etxepare
izenez aurkeztu eban bere burua; euskera be Iparraldekoen antze-
koa edo egiten ahalegintzen ei zan; baina baeitekean ha gizona ez
izatea ez Batiste ez Etxepare. 

Gure neskatoak auzoko Balentinengana etorri barriaren albis-
teagaz joan ziranean, —Ba ete da, gero! bota ei eban honek eta,
horrenbestez, dudearen harra sartu. 

Dana dala, Hilario ezagutzen ebaneko zehetasunak be emoten
ebazan eta, ontzat hartu genduzan haren azalpenak.

Holako kontuekin datorrena etxekotzat hartu behar. Errege
baten pare euki genduan, onetik jan, ohe garbian lo eta arreta
handiz zerbitzatuz, egun batzuetan; baina susmopean, beti be.
Sagardaoa edan bai harek gogotik! Zurrut surpetik!

Anaiari karta bat be idatzi geuntsan, ustezko bere lagunaren
kontuak aitatuz. Bat-batean, alde egiteko prisa erakutsi eban.
Diru apur bat eskatu euskun. Madrilera joan nahi eban, han
mediku ospetsu zan Etxepare doktorea anaia ebala eta, biajea
ordaintzeko dirua behar ebala. Mila pezeta eskatu eta bostehun
emon. 1946an dirua zan, gero, hori! 
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Ordurako susmoak hartuta gengozan eta zorra kitatzeko
bideak be arakatu genduzan. 

Matiasek lagundu eutsan Lekeitioraino. Han autobusa hartu
behar ebala eta bizikleta txoko jakin baten lagata, bajoialakoa
egin eutsan. Autobuseraino lagundu eta gero, Matias bizikleta
bigaz bueltau zan etxera, berea eta bestearena. Kito, bostehun
pezetako zorra.

Handik laster hartu genduan Gamartetik anaiaren erantzuna:
ez egiteko hari kasurik, etxetik bialtzeko eta holako kontuekin.
Milloin frontea egon zanean ezagutu eban mozkor ganorabako bat
zala ha gizona eta ez Etxepare, Baztarrika baino. Ezer emoten ez
deskuidatzeko, gero! Ederto sartu euskun ziria, maltzurrak hala-
koak!

Ordurako guardiek atxilotuta euken, lehen be haren atzetik
ibiliko ziran eta. Bizikleta ez eban berea, lagunen bati eskatua
baino. Honek itzultzeko eskatu eutsanean, bizikletaren arrastoan
bueltau zan gurera, salatariagaz eta guardiazibil biren erdian. 

—Es ésta su bicicleta? 
—Sí, ésa es —erantzun eban jabeak. Aitak eta anaiek, harek

egindako iruzurraren barri emon eutsien guardiei.
—Devuélvales el dinero! —agindu eutsoen. 
—No tengo nada; me lo he gastado —besteak. 
Emondako belarrondokoagaz aidean joan zan kristalezko

begia.
—No tiene el dinero. ¿Qué quieren que le hagamos? 
Burla egin izanaren amorrua zeharo baretu barik, baina sasi

artean bere kristalezko begiaren bila ebilen gizonaz apur bat erru-
kituta:

—Aquí termina la funtsion; por nosotros, que se marche a su
casa —erantzun eutsen aitak. Gerokorik ez dakigu. 



TERNUA

Soldadutza amaitu eta gero, non edo non beharren hasi behar
eta, arrasteroetan ibili zan Matias Lekeition. Ternuara be joan zan
makailaotan. Pasaiako enpresaren bat izango zan, han itsasoratu
zan eta. Ez dakit handik kartarik edo idatzi eban. Ez naz akorde-
tan. 

Itzulerako irudia daukat, bizi-bizi. Zeharo argalduta bueltau
zan eta burua beste leku baten baleuka lez egoten zan etorri barri-
tan. Han pasautako hotzak eta nekeak izan ebazan geroago autu-
rako. 

Erdiak be ez ebazan esango, kontu txarrak lapikoan gordete-
koa zan eta. Hilebete luzeak egoten zirala lehorreratu barik, gau
eta egun sirena joten, behelainoak edo, Bizkaiko kostaldean esa-
ten dan lez, zarrazoiak itsu bihurtzen ebazan itsaso hotz hareetan,
izozmendi edo beste itsasontzi baten kontra noiz tope egingo bil-
dur ikaraz. Icebergak hurre-hurretik pasatzen zirala ikusten eben,
ikusi be, argitxoago egoanetan. Surreko mukiak be izoztu egiten
jakezan hotzaren hotzaz, kontizu. Soldadutzakoak baino kontu
latzagoak ziran Ternuakoak. Ez zan gehiago enbarkau. Neke
gehiegi, irabazten zanerako.

50
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ESKOLAN

Eskolako edozenbat kontu izango ditut berbakizun hurrengo
lerroetan. Han dago oraintxe be gure auzoko eskolea, gaur egun
auzoko alkarte-etxe bihurturik. Escuela de barriada da Vizcaya.
Bizkaia´ren auzo ikastola irakur eitekean horman. 

Arreba nagusien eskutik joan ginan gazteenok, nasai samar,
gelako ia lauren bat etxekook osotzen genduan eta. Sarritan en-
tzun deutsagu, baina, anaia zaharrago bati, Joseri, adarra jo be
egin eutsiela eskolara sartzeko egunean:

—Ezin lei edozelan sartu, txotxo! Gu sartu eta gero zuk eup!
egin behar dozu eta maistriek atie zabaldu arte zain egon.

Esan eta egin, halantxe jardun ei eban eup eta eup, harik eta
maistrea konturatu eta barrura sartzeko esan arte. Gelako betera-
noak barrez lehertzen, hori bai! Batez be Pedro Ibarreta. Maistre-
ak asmau eban, horrenbestez, noren ideia izan zan. Belauniko
egon behar Pedrok alditxo batez gelaren txokoan.

Euskereak eta euskal kantuek baeben euren lekutxoa nire
anaia nagusiak eskolaume ziraneko urte hareetan. Ni 1948an hasi
nintzan eta ordurako ez egoan euskeraz arnasa hartzeko aukera-
rik be, eskola orduetan behintzat.

Lehenengo egunetik beretik errespetua sartu eustien aurreko
horman egozan ondo orraztutako gizon biren argazkiek. Bata
biboteduna. Biak serio-serio eta biak neuri begira. Francisco
Franco eta José Antonio Primo de Rivera ei ziran. Argazki bien
erdian kurutzea. Azpian arbela eta eskuma aldean kristalezko ate-
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ak eukazan armairu bat, liburuz, mapaz, ikas-jokoz eta abarrez
beteta. Gela handia eta ondo argiztatua zan, ezkerralde guztia
leihoek beteten eben eta. Burdinazko estufa be hantxe egoan, txi-
minia leihoaren zulo batetik kanpora. 

Binaka jarten ginan eta hiru lerro beteten genduzala esango
neuke, familia gehienetan lau edo bost baginan eta. Ganera, nes-
ka eta mutilak alkarregaz gengozan eta 6-14 urte bitartekoak
danok batera. Hogeta hamarretik berrogei bitartean izango ginan
aldi baten.

Eskola ordua hasteko, atzeko txokoan dagoan banderea har-
tzen dau, bere haga eta guzti, nagusietariko batek eta kanpora
ateraten dau. Horretarako apropos egina dagoan burdinbegian
sartu eta listo. Haizerik dabilen ala ez jakiteko aukerako aproba. 

Gero, eskolako terrazan, maistrearen esanetara bi edo hiru
lerrotan jarten gara eta eskumako eskua aurrekoaren sorbaldea-
ren pareraino jaso eta, banderari begira, kantuan hasten gara
“Cara al sol con la camisa nueva, que tú bordaste en rojo ayer…” 

Entzunez-entzunez ikasi genduzan kantuok. Baina danetarik
entzuten zan: “Caracol con las antenas fuera” edo “Caracual con
la camisa fuera, que tú robaste dos ayer” eta abar. Beste hau kan-
tatzea be ohikoa zan: “Por Dios, por la patria y el rey lucharon
nuestros padres”. “Por Dios con la pata del buey” kantetan eban
nire atzean batek, ez dakit apropos ala halantxe zalakoan.

—¡Que se os oiga! ¡Cantad fuerte! —eta guk eztarri betean,
alboko zelaian larrean ebilzan behiak be izutzeraino. 

Salbuespen batzuk be izan ziran. Arratia aldeko adiskide baten
gurasoak maisu-maistrak ziran Bizkaiko herritxo baten, biak euskal-
dunak eta euskalzaleak. Hareek be irakatsi egin behar kantu patrio-
tikoak, inspektorea etorrita nabarmen ez geratzeko. Ez ei zituen kan-
poan eta oihuka kantetan, barruan eta suabe-suabe baino:

—Ia, orain asto-arrantzarik egin barik, polito-polito, alkarri
entzunez. 

Argi daukat maistra guztiek ez ebela ahalegin bardina jarten
banderearen zeremonia patriotiko horretan. Urteak aurrera joan
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ahala, gero eta gitxiago. 1950 baino aurretik, edonoz agertu eite-
kean inspektorea. Gero, mehatzago. Nire akorduan behin etorri
zala esango neuke eta bertan, zarata handirik atera barik.

Milloikoa auzo-eskola zan eta edozenbat urtetan auzoko
emakume batek bete eban maistra lana: Martzelak. Baeukan
horrek bentajaren bat: ondo ezagutzen ginduzan bai gu eta bai
etxekoak. 

Herriko beste maistra bigaz be akordetan naz: Mertxe eta
Agustina. Gero, ez dakit ziur zergaitik, kanpotarrak hasi ziran.
Honeek bai, honeek eginkizun politikoa argi erakusten eben. Ia
danak Gaztela aldekoak ziran edo, hemen bizi baziran, erdaldu-
nen alabak. 

Halakoa zan nire azken maistrea. Irakasten ona, dana esan
behar da. Bilbotik etorten zan eta auzoko etxe baten egoten zan
apopilo aste osoan, Aixerdiko tabernan. 

Erdera ikastera joaten ginan eta ezin, bada, euskerarik egin!
Guk be ezagutu genduan zoritxarreko eraztuna edo karretea, ez
dot zehatz gogoratzen zer prenda zan. Alkar tentetan ibilten
ginan, euskeraz eragin eta gero hari karretea lagateko. Zigortua-
ren kontura izaten zan egunaren azkenean eskobea pasatzea. Bar-
dintsuak izaten ziran, ia beti. Ez gelako bizkorrenak, gero!

Eskolara bidean izandako gorabeheren artean ezkutuan gor-
detekotan neukan kontu bat be bada, baina eurek ekarri deuste
gogora eta jarri egingo dot. Elena eta Juanita arrebekin joaten
ginan anaia gazteago biok, Tomas eta ni. Bazkaldu eta gero, amak
ekarritako naranja eder bana eskuetan dogula goaz. Arrebek jan
ditue eurenak eta gu tentetan dihardue:

—Tomas bai dala bihotz oneko mutille! Hori kapaz da laran-
jia jan barik geuri emoteko be!

—Anjel be ez pentsau txarra danik. Bixek dira horrek zein
baino zein hobiek.

Jokaldiaren amaiera asmatzea ez da gatxa. Tontolapikoak gu!
Emon ez baina bide bazterrean laga bai laranjok, batek hemen eta
besteak harago eskuzabaltasunaren lehian, arreben pozerako.
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Tomasek lagaten eban lehenengo, sentibera hutsa zan eta; nik be,
amorru galantagaz, laga egin behar.

Errekreo orduetan geure kontura ibilten ginan. Orduan eus-
keraz berez-berez: Kurika eta atzenga olgetan ginan; neskak
txintxirrikan eta txikotean saltoka be bai. Gero, sasoi bakotxean
olgeta edo joko batzuk besteen ganetik nabarmentzen ziran: Bat-
batean tronpeagaz agertzen zan bat eta beste gehienok be halan-
txe, danok agindu bati erantzun bageuntsa lez. Hurrengoan indar-
probak, eta abar. Gure eskolea ez zan horretan berezia izango,
ezer unibertsalik badago umeen olgeten hizkuntza da eta. 

Bertso eta koplen tradizinoak eraginda edo, euskaldun askok
daukagu puntulari izateko joera: jarduna, errimadun berbekin
errematatzekoa, hain zuzen. Eskolatik kanpoko zelaian eta esko-
lara bidean entzuten ziran etxean eta jaietan jasotako aireak. Bat-
batean asmauak be asko. Gogoan ditudan honeetan bietan ikus-
ten da, adibidez, joera hori (ikaskide biren arteko jarduna da):

—Mari!
—Isilik egon hadi!
—Joanito!
—Isilik egoteko!
Edo adar joten jarritako koplatxoa (Jesus Mari Errekanekoak

kantetan ebala esango neuke):
—Maritxu zalakuen
Astuen hankie
Itxaizu apur baten
Ein daigun bakie.

Erdi euskeraz eta erdi erderazko alkarrizketa zirikatzaile
honek be gauza bera adierazoten dau:

—¿Qué haces tú, prakestu ( praka estu)?
—¿Qué haces ahí, praka nasai?
Eskolako jolasorduak ezeze haserrealdiak be izaten ziran;

holan, inoz, etxerakoan goitarrek eta behetarrek harrika amaitzen
genduan eguna, “behetarrak makalak” eta “goitarrak ustelak”
alkarri oihukatuz.
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Batak besteari ezizenak ipinten be errimeak ginan. Okotsa
urten samarra eukan bati ur bedeinkatu ontzia, hortz-haginak
tarte handiekin eukazan beste bati arto zuritzeko makina… gitxi
geratzen ziran ezizen barik. Holako bat oso ondo gogoratzen dot:
uzker-lapikoa. Besteei jarten oso zalea zan bati jarri eutsien nes-
kek. Ez zan motibo barik izango. 

Adin berekoak nebazan Matias Aixerdiko, Luzio Zabaleko eta
Tomastxu Ibarretako. Jose Malax, Jose Mari Solobarritxe…
zahartxoagoak ziran. Nire anaiaren lagunekin talde handi sama-
rra osotzen genduan: Aixerdiko Jose, Elizburuko Jose Luis eta
Sabin, Ibarretako Jesus Mari eta Pedro, Jesus Mari Errekaneko eta
Bitoriano Urrustiko iloba (Mariaren semea), Laka Goiko Jose
Antonio eta Juan Luis. Gaztetxoagoak ziran Ikaranetako Eugenio,
Milagros, Isabel eta Jose Mari. Izendatu barik, laga be egingo
nebazan batzuk ziurrenik. Domeka arratsaldeetako ekinaldietan,
bolaketan, indar probetan eta beste modu askoko jokoetan pasa-
tzen genduan eguna. Aixerdiko Matias gaixotu be egin zan eta
luzaro samar egon zan eskolara barik. Bisitan joan gintxakozan
koadrila bat. Gaixorik ohean egote hori larria begitantzen jakun
orduan.

Eskolako lagunekin bizi izandako momentuen artean, ondo-
rengoak nabarmenduko neukez, distira bereziz geratu diralako
nire akorduan:

Santa Ageda eskean urteteko asmotan Miñaala (minerala)
deitzen geuntsan harrobian egin genduan ekinaldi bat edo beste.
Geroago aitatuko dot barriro be.

Sasi-koipetsu egiteko Elizburu aldean talde haundi bat alkar-
tu ginanekoa. Basoan egin genduan, eguraldi polita lagun.
Orduan neska eta mutil ginan eta talde handi samarra. Gai hori-
xe hartuta egin neban eskolarako idazlan bat.

Ibarretatik Urrustira bideko bazter baten Ama Birjinaren iru-
di bat be jarri eben. Gogoan daukadanez, sasoi baten domeka
arratsaldeetan ez genduan hara hutsik egiten, errosarioa erreza-
tzera. Esaten ebenez, eskola-ume batek (ez dakit ziur nork) aur-
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kitu eban Ama Birjinearen irudia bidean bertan eta hori nahikoa
motibo izan zan santutegitxo bat hantxe ipinteko. Loraz apaindu-
ta ezagutu genduan luzaro. Izango dira historia hori nik baino
zehetasun gehiagoz ezagutzen dabenak. Modan egozan orduan
Lourdes eta Fatimako mirariak.

Gu baino gaztetxoago ziran Eugenio Ikarango eta Jabier Al-
tzaneko ezin ditut aitatu barik laga. Eskolatik urten eta gero sarri-
tan izaten ziran bien arteko burrukak eta besteok hantxe ingu-
ruan, emon Eugenio eta eutsi Jabier. Debaldeko ikuskizuna ezin,
ba, galdu.

Jazkereaz be akordetan naz. Nahikoa meritu eukan amak etxe-
ko guztiak garbi eta ondo jantzita bialtzen. Halantxe etxe gehiene-
tan. Euria zanetan erabilteko koloreetako pesiglas hareek inbidia
emoten euskuen. Seme-alaba bakarreko edo biko etxeetakoek,
dozena erditik gora ginanokin alderatuz, abantaila euken holako
jazkera modernoak erabilteko. Gomazko botinek be zerbitzu ederra
egiten eben, basatzetan sarri samar ibilten ginan eta. Aitak etxean
egindako narruzko abarkekin galtzerdiak zopa-zopa eginda gera-
tzen ziran eguraldi euritsuetan. Gero azkordinak sarri-sarri.

Janaren kontuan be izaten ziran burlak, motiboren batek
haserre giroa sortzen baeban:

—Labaina baino zorrotzagoa daukak kokota! Goseak hillak
zuenean!

Eguerdi oste baten, ezpanak arrautza-marka eta guzti ebaza-
la etorri zan ikaskide haren piura zelan ahaztu? Ondo bazkaldu-
ta etorrela adierazoteko, apropos garbitu barik lagata.

—Zenbat denpora egin dok ezpanok arrautza gorringoagaz
pintetan? —zirikatu genduan. Gaiztoak gu. 

Bederatzi urte inguru neukazala, maistreagaz halako senti-
mentuzko erlazino bat be izan neban. Maitemindua ez baina, etxe
ingurutik pasetan zanean, modan egoan Bilboko kanta ezagun bat
kantau be bai nik: “Quisiera que me enterraran en medio del Are-
nal, para que las bilbainitas me pisaran al pasar”. Uriburura,
Bilbora, joateko aukera emon euskun bati baino gehiagori.
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Gerra aurretik egindakoa zan, baina, gure auzoko eskola. Noz
edo noz euskera be kontuan hartutako eskola izan behar eban,
horman jarritakoei kasu egiten badeutsiegu: Bizkaia´ren auzo
ikastola.

Alde horretatik, guk baino giro normalagoa izan eben gure
aurretik eskolan ibili ziran arreba eta anaia nagusiek. Hareek eus-
kerazko kantak be ikasten zituen, guganaino be oihartzunak hel-
du ziran eta. Aurreragoko maistraren bategaz ikasiak ziran, gerra
aurretik. Hilariok esaten dauanez, Laura Alberdi izeneko maistra
nafar bat izan eben, Huitzikoa. Haregaz euskerazko kantu asko,
kontizu. Hona adibide batzuk:

Ola! Ola!
Tximinitik gora
Keia dariola
Ola! Ola!
Erreka pol-pola
etxe parian
arbola lexarra
zelai erdian
lara la la
lara la la
danak txiki-txikiak
txikiak dira.

Beste hau be polita da:

Ai, Peru, Peru!
zu beti alperra (bis),
sarri izango dozu
alkondara zarra,
alkondara zarra eta
praketan zulo bi,
eta txapela, barriz,
belarri ondotik.
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Baserriko mutilen
kontsolagarria:
kolkoan arto zati
ikaragarria.

Beste kantu asko be entzuten ziran gurean, 1930etik 1936ra
bitartean maistra izan ziranek irakatsita: “Basatxoritxu moko
luziak”, “Ardao gorri naparra”, “Bautista Basterretxe”…

Kukuaren kontuak aitatzen dituen beste hau be gustuko gen-
duan:

Horra hor goiko 
harestitxo baten
Kukuak umeak 
egin jozak aurten
Kukuak ein da 
txamilotxak jan
Haxe bere kukuaren 
zoritxarra zan

Beste hau be sarritan entzun geuntsan amari, berak umetan
ikasitakotik:

Ez dala gauza erreza
ama guzurtatzen:

kirikiri kendu
dana jakiten du

kirikiriki
zelan badaki,

“kirikiriki kokoko
hatz txikiak esateutso”

Isilmandatuan edo zeredozer ezkutau nahirik genbilzanean
kantetan eban irribarrez. Jakin harek!

Gabon-kantak be bai batzuk, hurrengo adibide honek era-
kusten dabenez.
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Belengo portalian,
askatxu batian,
jaio da gure Josu
ganadu artian.

Milloiko eskola, 1934. 
Gorengo iladan ezkerretik eskumara: Nikolas eta Sebero Arano anaiak; Laura
Alberdi maistra, Andoni Bollar, Martzial Gojenola, Nikolas Laka, argitu barik
geratu dan txiki bat eta Katalina Eizagirre. 
Hurrengo iladan: Angeles Olaso, Pilar Kaltzakorta, argitu ez den hirugarren bat,
Joxpinixi Kaltzakorta, Aurora Olaso, Maria Josefa Retolaza, Fernanda Kaltza-
korta, Marcela Eizagirre (gero gure maistra izan zana), Jacinta Gandiaga, Anto-
nia Sangroniz, Leandro Maguregi eta Jose Kaltzakorta. 
Beherago: Inazio Eizagirre, Hilario Ugarteburu.
Hurrengo iladan: Juanito Astiazaran, Luis Laka, Juan Kaltzakorta, Cecilio Goje-
nola, Ramon Argintxona, Inazio Kaltzakorta, Maria Olaso, Felisa Eizagirre,
Juliana Sololuze, Florentina Eizagirre, Bizenta Gojenola, Cecilia Gojenola eta
Rosario Gandiaga.
Aurrerengo iladan: Jose Ugarteburu, Simon Eizagirre, Francisco Gojenola, Anto-
nio Argintxona eta Matias Ugarteburu. 
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Astua eta idia
daukaz inguruan
arnasaz berotzeko
hoztutzen danian.

Alegratu gaitezen
gaurko gabarekin
gure Josu onaren
etorrerarekin.

Abendu Santu honetan
Kristoren jaiotxian
kontentuaren alde
guztiok poz gaitian,
Miren ta Josu
Josu eta Mirena
Miren ta Josu

Jaiotxian ahoskatzen genduan, halan zalakoan. Maistra erdal-
dunak irakatsi izanaren seinale. Maistrearen ahoskera bera be
errepikatu egin behar, okerra izan arren.

Gerra baino urte batzuk lehenago izan zan doña Julia izene-
ko maistra bat be, Primo de Riveraren diktadura sasoian. Gure
etxeko sala eta geletako hormetan argazki eta oroigarri asko zin-
tzilikatu ebazan gure amak. Bakotxarentzat bat izanda be, asko
izan. 

Hantxe egoan arreba zaharrenak Milloiko eskolan lortutako
ohorezko matrikula: “Premio extraordinario al mérito de Maria
Ugarteburu” Inspektoreak eta Julia Caperochipi izeneko maistre-
ak sinatzen eben. Errenteriarra ei zan maistra hori. Mariaren ala-
bei, neure ilobei, emon neutsien eta hareek izango dabe oroiga-
rria.

Ez dot nire gomutan Maria zanaren kontu handirik, baina
pare bat gauza aitatuko ditut, behintzat. Bere irudia gure ezka-
ratzean ikusten dot oraindik, izurdun gona harekin eta buruko
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uleak goian batuta, zutunik eta amak prestautako kafesnea har-
tzen, errotatik etxera bueltan prisa antzean, han baeukazan lau
seme-alaba eta. Persona argiaren eta berbaldunaren irudia gorde
dot. Beste seme bi be izan ebazan eta azkena izan ondoren gaixo-
tu egin zan, biriketako gatxaz.

Santa Marinan gaixorik egoala karta bat idatzi eutsan Juliri,
Amoroton izandako bataioaren kontuak gogoratuz. Gerrako gora-
beherak tarteko, Juli Amorotora eroan eben bataiatzera. Bai, ita-
liar soldaduak gurean egon ziranean sei hilebete eukazan arrebak.
Ahizta eta neba nagusiak, Maria eta Julian, izan ebazan aitabitxi
eta amabitxi. 

Kontua da, abadearen aurrean neska txikiari zer izen jarri 
pentsetan luzarotxo egon eta harek, halako baten, zera esan eu-
tsiela:

—Ez emon horrenbeste buelta. Bardin da Lapiko jarrita be.
Horixe zan Mariak Juliri, umorez betetako karta haretan,

gogoratzen eutsana.
Bigarren arreba nagusia, lehenengo ezkontzakoa hau be,

Maria Dominga izan zan. Baserrian bertan egin ei ziran bi arreba
nagusien eztegu-bazkariak, lehengo ohitura zaharrean. 

Bigarren honek ez eban familiarik laga. Gabonzaharretan
etorten zan bere senarragaz, baina bestelan be askotan egoten zan
gurean. Asko laguntzen eban etxeko lanetan. Beste arreba gaztea-
goak haren soinekoaren barrenean korapiloak egiten dibertitzen
ziran, barre egiteko. Jasekoa zan etxea gobernetan eta pazientzia
handia eukan. Gazte zan artean laga eban alargun bere gizona.

Erdera ikasteko aukera euki genduan baserri bazter haretan
be, auzora, Bekoerrotara, erdaldunak etorten ziran eta. Uda den-
porea pasetan egoten ziran Arrate deitura eban familia batekoak:
Jon, Iñaki, Bego, Pedro Mari eta gurasoak. Euskalzaleak ziran
baina, jakina, Bilbon bizi izanda, euskeraz jarduteko erreztasunik
ez.

Ganera, Ballastegin eukalitoak sartzen hasi ziranean, erdal-
dun batzuk hasi ziran han beharrean. Bekoerrotakoak errimeak
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ziran apopiloak hartzen. Holan, hantxe egon ziran lau nafar
erdaldun, Cascantekoak. Iluntzeetan kantuan bueltetan ziran
etxera: “Quisiera, quisiera, quisiera volverme hiedraaaaaa” edo
“Lo cantó Raimundo Lanaaaaaaas” eta abar. Honeengandik ika-
si genduan tomatea gordinik be jaten zala: txapa ganean atalak
jarri, berakatz eta gatzaz ondu eta listo jateko. Hemengo tomatea
biguna eta hazitsua zan orduan. Geroago zabaldu ziran entsala-
darako tomate aproposak.

Beste anaia bi be egon ziran han. Luis eta David, Santaderre-
ko Potes herritik hurrekoak ziran. Ez dot uste gure harrereaz
kexatzeko motiborik izango ebenik, etxeko lez hartzen genduzan
eta. Eurak be sinpatikoak ziran. Laster jarri genduzan gure bela-
rriak erderara; baita eurek euskerara be.
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GANTZEROAK

Kaminoa aukera bat da; edonora joan lei hari jarraituz. Zen-
bat aldiz tentazinoa umetan: etxetik urten eta kaminoan gora
nahiz behera ibilaldi bat egin eta gero, bildurtuta, buelta etxera. 

Umeok galazota geunkan kaminora bakarrik joatea; bizikle-
tak ezeze, kamioiak be ibilten ziran handik. Egunean hiru edo lau
baino ez, egia esan. Gehienak goizean hutsik gora, eta gero trun-
goz beteta bueltetan ziran Lekeitioko zerrategietara. 

Nik ikusi nebazan lehenengo kamioiak gasogenoz ibilten
ziran. Kabinaren alboan ontzi bat euken eta azpian sututa bero-
tzen zan ura, baporaren indarrez mobitzeko.

Hasierakoak International markakoak zirala esango neuke.
GMCak be laster hasi ziran. Korneliok erabilten ebana, esate bate-
rako. Gogoan dot ha Gasparren kamioi urdina be. Hortik aparte
txarriduna edo besteren bat baino ez. 

Bildurra sartu euskuen umetan gantzeroen kontuekin. Gerra-
denporak ziran hareek, lehenengo Espainian eta gero Europan.
Ospitaletan odola behar zala-ta, leku askotan umeak desagertu
egin zirala entzuten zan. Harrapau eta odolustu, gero odola sal-
tzeko; horixe ei zan negozioa. Kaletarrek sacamantecas deitzen
eutsien.

Gure inguruan entzun be egiten ziran ez dakit nongo nori
jazorikoak. Umeak eskolatik etxera eta automobil bat gelditu
jakiela. Txoferrak gozokiak eskini, barruan sartu eta gero beragaz
eroan ebazala. Beste mutil batek ozta-ozta egin ebala iges, pretil
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ganetik beheko basora salto eginda; igesean gantzero batek garri-
ko ugaletik heldu eutsala, baina ugala askatuta han itxi ebala aho
bete haginegaz. Holako kontu asko. 

Mendi aldeko baserrietan bizi ziran umeek basoan gora iges
egiten eben autoren baten zaratea entzun orduko. Zer edo zer
izango zan baina, edozelan be, bistakoa da kaminotik kontuz ibi-
li geintezan gurasoek puztutako istorioak zirala, hainbaten. Gure
bildurra kendu guran amak inoz esana euskun:

—Segi trankil, zuek baino morrosko handiagoak nahi dittue
horreek eta. Kokota mehea orduan guk.

Gogoan dot, behin, hiru neba-arreba eskolatik gentozala,
auto bat gelditu eta etxera ekarri ginduzanean, goiko aldetik begi-
ra egozan eskolako kideen artean sortu zan zalapartea; gantzero-
ek eroan ginduzala kontau eben etxean; baita harritu be bihara-
monean eskolara agertu ginanean. Hain egozan ziur!

Asterrika aldeko itsasertzera ibilaldiren bat edo beste egin
genduan eskolatik; maistrea zeharo kezkatuta ikusi genduan; gu
hatxetan ginan artean itsasoak gora egin eban eta lehentxoago
egindako bidea urak iruntsita geratu zan. Hatxei helduta bueltau
behar.

Zortzi edo bederatzi urteko nintzala egindako txango bat bizi-
bizi gogoratzen dot. Erberara jatsi eta autobusez joan ginan Deba-
ra. Betiko gogoan hartzeko modukoa izan zan, autobusez ninoian
lehen aldia zalako, La Esperanza autobus zurian. Egun ederra
egiten eban eta Deba zoragarria begitandu jatan. 

Gu Lekeition ibilten ohituak gengozan, baina baziran han
inoiz itsasorik ikusi bakoak be: 

—Zelan da hau, baina? Ura saltoka?
Beste bati marmokaren batek ikuturen bat egingo eutsan,

kontizu. Bernea minberatuta eta gorri-gorri eukan:
—Olatuk hainke eioste!
Seguru egoan olatuak haginak eukezala. Sinistekoa zan, itsa-

soak orroa egiten eban eta.
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BILBO ETA ESPINOSA

Lehenengoa, idaz-lehiaketa bat izan zan. Sasi koipetsu (uste
dot sasicoipechu idatzi nebala) izenagaz egin neban lantxo bat
erderaz eta maistreak lehiaketara aurkeztu, beste batzuen lanekin
batera. Sarituak izan ginan eta Bilboko zine baten jaso genduzan
sariok (Teatro Campos Eliseos edo): Zabaleko Maritxuk josteko
makina txiki bat eta nik Tiro al pichón jarten eban kaxa bat, bere
muñeko, pistola eta guzti. Olgetan be ibilten ginan, pistolari
tapoia ipini eta pum! panpinen buruak soltetan… baina kontuz!
Apurtu barik! amak komoda ganean jarrita eukan semeak iraba-
zitako saria. Han egon zan luzaro.

Ez pentsau edozer gauza zanik Bilbora joatea. Ondarroako La
Esperanza konpainiak autobus zuri batzuk eukazan. Batzuk luze-
luze eta estu-estuak, pisu bikoak. Tiobiboan ginoiazala emoten
eban. Trabakuan behera, balantzaka, bildurtuta be bai, irauli be
egiten zirala entzun genduan eta. Pentsa, Londresen sobran geldi-
tutako autobusak ei ziran. Urietan ibilteko eginak ziran Leyland
hareek, ez mendi-bideetan. 

Ni neu ez nintzan sekula ohitu autobusetan ibilten. Askotan
larritzen nintzan eta errebesau be bai.

Bilbora helduta, hango automobil, kamioi, trolebus, tranbia!
Hango zarata, bozina-hotsa eta kea! Dana zan barria, dana ezus-
teko handi bat. Eskandalo bat. Kanpaitxoa joten pasetan ziran
tranbiak. Hareek bai ikusgarriak. Beste gauza batek be egiten dau
zarata, oraindik, nire gomutan: mailu mekaniko hareek ta-ta-ta-
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ta-ta-ta-ta, kale bazter guztietan, langileen besoak dardara baten
zituela. Astodun batzuk be ikusten ziran oraindik zazpi kaleetan.

—No toquéis las paredes! —eskatzen euskun maistreak baina
guk danari ikutu behar. Etxeetako hormei ikutuaz joan behar eta,
jakina, eskuak baltz-baltz eta gero eskuak aurpegira, erropeta-
ra… Zikin egozan bazterrak, demontre!

Erreuma eta desgasteagaz oker-oker eginda ebilen gure osaba
batek esaten ebana: 

—Umeei zintzo eta geldi egoteko esatea eta niri dantzan egi-
teko eskatzea, bardin samar.

Kale ertz bakotxean itsuak eta beste modu askotako ezinduak
loteria kantatzen:

—Para hoy, señores, para hoy! Veinte iguales para hoy!
Atxuriko Ollerias bajas kalean bizi zan señorita Maria del

Carmen gure maistrea, amagaz eta neba bategaz. Izen horrek ez
dau zerikusirik oiloekin, entzun neban lehen aldian halan uste
izan neban arren, lapikoekin baino. Lapikoginek kale haretan
egingo ebela beharra noz edo noz. 

Haren etxeko balkoitik bertatik ikusten genduzan aurreko
mendi hegietan meatzariak bagoiak kargetan, La Peña aldean
edo. Maistrearen amak emon deusku bazkaltzen:

—¿Os gustan los pepinos?
Zer ziran be ez genkian baina probau genduzan. Mingots

samarrak nire gusturako.
Bi udatan, falanjeak prestetan ebazan udako kanpalekuetara

joateko bidea zabaldu euskun maistra horrek. Auzoko lagun bate-
gaz, Aixerdiko Matiasegaz, joan nintzan bietan. Hurrengo uda
bietan nire anaia gaztea joan zan; auzokoaren anaieagaz hau be.
Autobus luze hareetan ibilteko aukera, barriro be. 

1951-52 urteak izango ziran, hor nonbait. Anaia nagusiek
soldadutzara joateko erabilitako egurrezko maleta hartuta joan
nintzan eta bizkarrean, Diputazinoan banatutako motxila. Praka-
motz marroiak, alkondara urdina, besoko eta guzti, eta buruan
falanjearen ikurra eukan txapel gorria. FET y de las JONS-en
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(Falange española tradicionalista y de la juntas ofensivas nacio-
nal-sindicalistas) sartuak ginan, Inozentzio baino inozenteago.
Haren Frente de juventudes atalean. 

Treneko ibilaldiari luze eretxi neutsan. Estazinoetan gelditu
eta barriz martxan hasten zanetan golpeka gelditzen eta hasten
zan eta nire aurrean joianaren hankak zapaltzen nebazan edo
berak nireak. Ke adar baltza lagaten eban zeruan gure zaldiak,
oihu eta irrintzien artean. 

Tunel barruan leihoak jaisten ez bagenduzan, hango kea,
kiratsa eta eztula! Begiak be kedarrez beteta azkenerako. Alboan
jarrita doazan beteranoak kantuan: “Nos vamos para Espinosa,
adiós Vizcaya! Te escribiré (bis)”. Gueñes, Zalla, Balmaseda,
Villasana…. Eta han, urrutian FRANCO izena jarten dauan men-
dia. Espinosa de los Monteros dogu jomuga eta mendi horren
azpian ei dago. Poza edo behingoz heldu nahia edo… baina, batez
be, negar egiteko eta etxera bueltetako gogoa galanta. Eskerrak
auzokoa eta beste euskaldun batzuk be badirala tartean.

Heldu gara herrira. Orain maleta eta motxila hartu eta oinez,
kanpalekuraino. Motxila erabilten ez nago ohituta, lehen aldia da
gaurkoa eta. Kontua da, trenetik jatsi eta gero beste guztien atze-
tik joan nazala ni be, buruan egurrezko maleta, astuna madarika-
tua! eta motxila bizkarrean. Amak sartutako galleta, txokolatea,
gaztaia eta beste gauza asko bidean galdu dira, zorioneko motxi-
la ahozpez ekarri dot eta. 

Trueba errekearen ondoan, haresti baten dago kanpalekua,
ordu lauren bateko bidearen ondoren. Kanpaleku bi dira, izatez;
goikoa, harestiaren erdi-erdian dago: La Hispanidad jarten dau
arku bat lez eraikitako atalburuan. Errekearen ondoan dagoa-
naren izena Republica Argentina da. Bigarren urtean egon nin-
tzan han. Gaur egun be hantxe dago udaleku hori, apur bat
aldatuta.

Kanpalekuaren erdi-erdian hiru masta, bandera eta guzti:
Espainiakoa, San Andresen bandera eta hirugarrenaz ez naz akor-
detan. Inguruan barrakoiak, sukaldeak, bulegoak, komunak…
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eta gure dendak. Koltxoi txiki bat euken egurrezko oinarri baten
ganean.

Turuta edo korneta-hotsak iratzarten gaitu diana joten dabe-
nean. Arin-arin jantzi, dendea txukundu, komunera joan eta
lerroan zelaiaren erdira, kantu patriotikoen artean banderak jaso-
tera (izar banderas). 

Ondoren, eguneko programa irakurten dabe; baita eguneko
minutaren (menuaren) barri emon be: —Minuta; desayuno: café
con leche y pan e.a.

Goizerdian kanpamentuburuak bisita egiten deusku; erre-
bista pasau, hau da, gure dendak eta ingurua garbi eta ondo
atonduta daukagun ala ez ikusi. Ordurako, dendak ondo garbi-
tuta eta jasoak izateaz aparte, dendearen aurrean motibo patrio-
tikoren bat be jarri beharra dago: otaloraz, ginarra adarrez edo
erreka bazterretik ekarritako harri koxkorrez lurrean egindako
armarri, bandera edo esloganen bat. Talde onenarentzat saria
izaten da. 

Egun bakotxak bere konsigna izaten dau, edozein instrukto-
rek itaunduta erantzuteko be gogoan hartu beharrekoa. Gogoan
dot egun batekoa zein zan, neuri be galdetu eustielako:

—¡Flecha! ¿Cual es la consigna de hoy? 
—La co-co-co-consigna de hoy es di-di-disciplina. 
Erantzun neutsan esanezinga eta bildurrez, beharrezko agu-

rra errespetuz egin eta gero (hanka bardinean tente-tente eta esku
bata bekokian).

Disciplina hori nagusien esanak betetea zan guretzat. Komun
hatsituak, letrinak, garbitzea tokau jatan biharamonean. Erreka-
tik hamaika baldekada ur ekarri behar izan neban, usain txarrak
itoteko. Komuneko zuloak han egozan baina inork ez eban zulora
azartetan. Dana ureztatu behar, zulo eta zokondo. Egun hareta-
koa bai diziplina latza!

Bazkal aurretik instrukzinoa izaten genduan: —¡A formarse!
Danok ilaretan jarri eta aurrera: Un, do, un, do, un, do, un, do.
Izquierdo, izquierdo, izquierdo-derecho-izquierdo. Un, do, tre,
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aro, la camisa de Genaro, está rota por un lado, por la otra la cosí
yo, izquierdo, izquierdo… eta holanxe erritmoan. 

Kantu patriotikoak be hankotsen erritmoaren konpasean ika-
si genduzan, harestian hara eta hona: “Gibraltar Gibraltar (bis)
avanzada de nuestra nación, Gibraltar Gibraltar (bis), punto
amado del suelo español. A mi patria le robaron”… eta abar. 

Bazkaltzeko orduan, ojalatazko platerak hartu eta barriro be
ilaran joaten ginan kantuan: 

—A cubrirse, art! En marcha, art! “Somos manadas de lobos
que vamos al comedor, en nuestras manos llevamos la cuchara y
el tenedor; arriba el rancho gritemos que es comida juvenil, por el
rancho lucharemos hasta vencer o morir.

Hurrengoan, kanpamentuburuari adarra joteko edo, beste
hau be kantetan genduan:

El jefe del campamento, ocairi, ocaira
ha comprado una escopeta, ocairi, ocaira
para matar a las pulgas
que encuentra en la colchoneta,
“ocairi, ocaira, ocairi airi aira” (bis)

Honorio Saramian eta Horacio Bartolomé izan ziran lehen
kanpaldi haretan kanpamentuko buruak.

Arratsaldeak jolasean emoten genduzan edo inguruko herriren
batera joaten ginan denpora pasa: Quintana, Loma… Beste zehe-
tasun bat be gogoan dauka nire ahoak: txokolate zati bat eta hiru
galleta emoten euskuezan; gozoak ziran galletok edo neuk gosea
galanta. Beste batzuetan Trueba errekan bainatzen ginan edo geu-
re erropak garbitu. Garbitu edo… Badakit hurrengo urtean joan
zan anaieari erreka haretan jazorikoa be; besteek salto egiten ebe-
la eta berak be salto, nahiz eta igerian jakin ez. Ito ez zanean! Nahi
barik jausi zala dino berak, besteren batek sakatuta edo. 

Bada beste gauza arretagarri bat. Gugaz hartu-emonik izan ez
arren, baziran han aleman itxurako gazte batzuk, gure instrukto-
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reekin ibilten ziranak. Alemaniatik iges egindakoak zirala esaten
eben, isilka, gure arteko batzuek. Nabarmena zan, behintzat, ule-
hori hareek beste arraza batekoak zirana. Artean halakorik ikusi
barik gengozan.

Jai arratsalde baten, Espinosa herriko plazan bandereari
omenaldia egin geuntsala gogoratzen dot. Uztailaren 18a izango
zan, egun hori jai handia izaten zan orduan eta. Plazaren erdian
egoan banderaren biran jarri eta betiko kantu eta oihuen ondoren
arenga gartsua egin eban morroi txiki eta itsusi batek. Bero egiten
eban; hango izerdiaren usain gazia! Bizpahiru hagin ezpan artetik
juxtu-juxtu erakusten ebazan eta bere amorru guztia zerion txistu
artean, gorriak eta etsaiak aitatzen ebazan bakotxean. Viva Fran-
co eta Arriba España oihukatuz nasaitu ginan guztiok. Besoak
jasota Cara al sol kantuan hasi ziran, ginan, guztiok, galtzarpe
izerdituen marka nabarmenak erakutsiz.

Nire surraren akorduak beste gauza bat be gogoan dauka:
markarik bako limonada botila edan eta gero egindako korroska-
dak sur-mintzetan eragin eustan sumina. Negar eragiterainokoa.
Gas gehiegi eukan orduan limonadak.

Iluntzeetan, banderak jaistera joaten ginan (arriar banderas)
eta gero erretreta joten eban turutak. Lotarako ordua, eguna
amaitzeagaz batera. 

Astean behin edo Monumento a los caidos por Dios y por
España idatzita eukan kurutze handi baten ondora joan eta, kan-
palekuko nagusiak aurrean zirala, kaperauak gidaturiko otoitza
egiten genduan: Señor y Dios Nuestro, José Antonio esté contigo,
nosotros estamos aquí… Turutak hileta-doinua joten eban, isilta-
sun osoaren ganetik, eta azkenean:

—¡Gloriosos caídos por Dios y por España, presentes! ¡Viva
Franco! ¡Arriba España!

Etxera bueltau eta gero arrebak zertaz konturatuko eta, eus-
kera ezbardina egiten nebala: —Han kanpamentuen esaten neba-
la. Gurean Berriatuko euskera egiten genduan eta normalena 
—Han kanpamentun esatea zan. Lekeitio aldeko euskerearen era-
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gina be handia zan, ama egunero joaten zan hara eta. Baita anaia
eta arreba nagusiak be, gero eta gehiago. Kanpamentuan Mallabi
aldeko lagunak be izan genduzan eta hareen eragina jaso neban
hiru astetan, era nabarmenean.

Kanpaleku haretara joate hori zelan izan eitekean pentsetan
jarrita, erantzun bat baino gehiago jatortaz burura. Alde batetik,
maistreak horretarako kontsignaren batzuk izango ebazala; gogo-
an dot Aspiltza-Urberuagako maisua zala inguru haretako eragi-
lea, bera be begirale lanetara joaten zan eta. Bestetik, hamar urte-
ko ume bati holako aukerarik emon ezkero, ez dala harritzekoa
baietz esatea. Udaleku berezi horrek, ganera, uztaileko egun bero
eta lantsuetan etxeko beharrei alde egiteko aukera emoten eban.

Guraso eta etxekoek, barriz, zer esango dabe, —Nik nahiot
jun, auzokue be badoie eskatzen badau semeak? —Doiela ta ike-
si daixela munduen ibiltten.

Kanpalekuan egin neban bigarren aldian, etxerakoan Elgoi-
bartik bueltau ginan. Gogoan dot, Elgoibarren izan nintzan lehen
aldia zalako. Trenagaz konbinetan eban Ondarroako autobus
zuriak eta haxe hartu genduan. Nik 10 urte izango nebazan. Gel-
tokitik Txankakuara bidean mutil berezi batek jarraitu euskun,
baita sagar-mutxikina bota be. Geroago jakin dot, gaur Elgoiba-
rren bizi naz eta, Karmelito zala. 

Gerran ez ginan, zorionez, izan, baina irabazleek antolatzen
zituen ekintza patriotiko hareetan ederto ikusi genduan Hispani-
tate ditxoso harek hagin zorrotzak eukazala, proiektu uniforma-
tzailea martxan egoala.

Fanatismoaren urteetan otsoaren ahoan bertan, une batez
behintzat, egoteko aukera izan neban. Gerora erradikalegia ez iza-
teko txertoa izan zala esango neuke, ha ez zan normala eta. 

Begira! Errete kontuan be bardina pasau jatan. 9 urtegaz
artobizarra erre neban auzoko nagusiago batek emonda eta egun
osoa egin neban errebesaka. Ez dot gehiago erretzaileen inbidia-
rik sentidu.
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ERBERA ETA BARKERA

Badira auzoak Berriatuan. Gure auzoa Milloi da eta ez han
milioi bat persona bizi diralako edo milionarioak garalako. Esko-
lan Mereludi idazten genduan eta bertakoen ustez Mieludi zan,
bedar klase batek, mieloak, emondako izena. 

Milloi izen horren inguruan nire anaia nagusi bati jazotakoa
behin baino gehiagotan izaten eben etxean berbakizun. Zornotza-
ko Larreako komentutik fraile bat etorri zan behin herrira
sermoigintzara edo. Milloiko mutikoak eleizpean pelotan ei ebil-
zan; tartean Hilario, nire anaia.

—Kaixo, mutilok! Nongoak zarie zuok, bada? —itaundu
deutse fraile horrek, tartean sartuta eta modu adeitsuan. 

—Gu Milloikuk —erantzun deutso Hilariok.
—Milloi esan dozu? Orduan han bazarie milioi bat lagun 

—barre artean fraileak. 
—Eta berori nundik etorri da, ba? —konfiantzari helduta

mutikoak. 
—Ni Larratik.
—Astoren bat, ordun, Larratik etorritxe.
Barre oraingoan guztiek batera. Ez dago konfiantzazko giroa

lakorik kontuak natural esateko. 
Barkera be deitzen jako Milloiri. Erberatarrak, erreka ondo-

an, erriberan bizi diranak eta barkerarrak, Barkeran, mendi alde-
an bizi diranak. Santander aldeko San Vicente de la Barquera
ekarten deust gogora izen horrek. Bada Milloiko ermitan San
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Bixenteren irudi bat. Ganera, ermitaren ondotik Ondarroako itsa-
saldea be ikusten da, Leitekena da noizbait arrantzaleek ekarrita-
ko santua izatea. Hortik letorke Barkera izena, akaso. 

Sei urte edo neukazala hasi nintzan erberara, parrokiara joa-
ten, lehen jaunartzea egin aurretxoan. Herriko plazan, udaletxea
zaneko etxe beraren azpian egoan San Gregorio kaperatxoa. Aba-
dea eta beste gitxi batzuk kaperan eta besteok herriko plazan
jarritako aulkietan. 

Hantxe egon nintzan nire lehenengo mezea entzuten, parrokia
sute batek erre ebalako eta konpontzen ebilzalako. 1948a izango
zan. Meza haretako oroitzapena be surretara jatort. Ia zorabiatu
ninduan albokoren baten kolonia usainaren keru sarkorrak.

Udaletxe zaharraren argazki hau 1920 ingurukoa da, baina nik ezagutu
neban egitura bera dauka: azpian San Gregorio kapera, gainean udaletxeko
gela eta ezkerretara sindikatua izan zaneko lokala; gerra ostean erraziona-
mentua be hortxe banatzen zala esango neuke.



Lehenengo Jaunartzea parrokia barriztatuan egin neban, Jose
eta Joseba albotiko nebazala. Halan zan ohikoa. Gero, sakristian
galletak eta basotxo bana ardao arrantzio edan ondoren, abadeak
jaunartzearen oroigarri bana emon euskun, bakotxaren izen eta
guzti. Gero amak koadroetan sartzen ebazan. Horregaitik, gure
etxeko gelak holako oroigarriz beterik egozan. Neba-arreba asko
izan gu.

Dotrinea euskeraz ikasi genduan. Horretarako, eskolea amai-
tu eta gero aringa-aringa joaten ginan erberaraino, nor lehenago
heldu. Domeketako mezea amaitu ondoren be egiten genduzan
dotrina ikasten ekinaldi batzuk. Lehiaketa bat be izan genduan
Berriatuko auzo guztietako umeok, erberako eskolan. Azterketa
idatzia eta ahozkoa egin eta onenak saritu egin zituen. 

Milloiko eskolan erderaz ikasten zan dotrinea. Bitxikeria
batek dakart hori gogora; izan be, kantuan ikasten genduzan gau-
za guztiak eta nire atzekoarena gogoratzen dot: 

—“¿Fé es qué?” —“¿Qué es fé?” esan beharrean.
—Creer lo que no vimos porque Dios nos lo ha relevado 

—“revelado” esan beharrean. 
Dana ikasten genduan ahoz goraz, ia garrasika kantuan:

“Escipión derrotó a Anibal y los romanos se apoderaron de nues-
tro sueeeloooooo!” 

Irakurten ikasteko ekinaldiak ozen egiten ziran eta, ikusten
nago, ni baino zaharrago dan neska bat, Elena, hitz gaizto bat
ahoskatzeko senperrenak egiten estufaren alboko leiho ondoan: 

—“…y hay que evitar las bebidas alcochólicas”.
—¡Alcochólicas, no! ¡Alcohólicas! —zuzentzen dau maistreak.

Alperrik baina. Berean neska hori: 
—Alcochólicas —gorri-gorri eginda, belarrondokoa nondik

etorriko.
Barkera ez eze, Miloiko kofradia be deitzen geuntsan auzoa-

ri. Urtarrilaren 17an, behintzat, egiten eben urteroko batzarra
auzoko baserritarrek; ermiteari dautsala, hantxe dago gaur egun
be batzar gela eta zazpi metroko batzar mahaia. Hantxe egiten
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zituen kofradiako urteko kontuak, kopau bat Zozobentako edo
Aixerdiko tabernan eta, bide batez, ermandadeko diru kontuen
barri emon edo zehaztu. Baserriren bat erreten zanean edo gana-
duetan kalte handiren bat izaten zanean alkarri laguntzeko zan
ermandadea. Ermitako edo eskola-etxeko konponketen eta gas-
tuen barri be emongo eben autuan. Aita joaten zan eta gazteok
ez daukagu datu zehatzik. Oihartzunak heldu ziran guganaino,
halanda be; anekdota batzuen izpiak. Aitak kontetan ebanez,
azken tragoa bertsorik txarrena botaten ebanak ordaintzen ei
eban. Hori jakinda, entrenamentu gogorra egiten ei eben aurre-
ko egunetan. Batez be asmetan trakets samarrak ziranek. Bazan
bertsorik inondik inora asmau ezin eban bat, kontizu. Harek be
ondo prestau eban bota beharrekoa. Besterik ezean, errimatuta-
ko esaera zahar bat ikasi eban, urte haretan bera baino txarra-
gorik izango zan itxaropenaz. Beti ordaintzen aspertuta, kontizu.
Hormako egutegian ikasitako esaera bat ikasi dau buruz: “Balego
eta balitz, asko be hoba litz”. Txanda heldu eta bota dau berea,
baina errimari kasurik egin barik: “Balego eta balitz, asko be
hoba litzake”. Haren kontura azken tragoa urte haretan be.

Mahai inguruko berbaldiotan ehiztarien kontuak sarri aho-
tan. Ibarreta baserriko Txistu eta haren ehizako kontuak guga-
naino be heldu ziran, nik ezagutu baino lehen hil bazan be. Gogo-
an harturiko bi kontaera ekarriko ditut orriotara.

Badoa behin Txistu hori Txaraka ganetik Urrustira bidean
eta, honi tiro eta hari tiro, kartutxo barik geratu da azkenean, eta
ehizakinik ez. Igarri izan baleutse lez, orduantxe hegabera aldra
bat, lotsagabe asko, bere buruaren ganetik. Munizinorik ez, baina
eskopeta garbitzeko ziria sartu dau Txistuk kanoi musturretik eta
tiro egin. Sei hegabera eder hanketara, zirian sartuta. Mahaikide-
ren bat baino gehiago be bai, hain zinez eta ondo kontatzen ditu
guztiak, zehetasunik ahaztu barik.

Hurrengo baten Kalamendi aldera joan da azpigarritara eta,
badaezpada, eskopeta be hartu egin dau. Ira ebaten hasi eta,
hara! Erbi eder bat ikusi dau urrunera barik.



—Demontre! Eskupetia hartu juat baina kartutxoak ahaztu!
Txistu ez da, baina, hain errez makaltzen. Basorakoan Etxa-

non hartutako kereizak daukaz boltsikoan. Hareen hazurrekin
kargau dau eskopetea eta tiro egin. Aidean salto zelebre batzuk
eginda, joan da igesi erbi hori.

—Jota joiek, baina bajoiek —dino bere artean Txistuk. Isto-
rioak badauka jarraipena. Hurrengo urtean Santa Eufemiara
bidean ez dau, bada, ikusten sasiarte baten erbi bat kereiza lan-
darea belarritik zintzilik daukala! Belarrian emon eutsala, bete-
betean, Kalamendiko haretan. Landarearen hori ez deutsoe sinis-
tu, handitxoa da, izan be, eta.

—Holakoik esan be! Hik esateko eztok asko!
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PEKATUTXOAK

Autortza edo konfesino kontuak dira atal honetan nire gomu-
tara datozan pasadizoak. Anaia bati entzuna da konfesatzera joan
eta berari jazorikoa. Bere txanda heldu zanean, konfesinoko txa-
bolara buruz aurrera mus egin eta pekatutxoak autortzen hasi eta
abadeak belarritik tira: 

—Besterik?, besterik? besterik, bai? —eta tira belarritik. Zer
edo zer asmau behar eta:

—Bai, jauna! Gaztainak ostu. 
—Baina, zer dinozu gaztainak! Oin ezta gaztaina sasoia eta!

—Orduan eta tirakada handiagoa.
Neuri pasautako beste bat be kontauko dot honen harian.

Sarreratxo bat merezi dau, baina, puntu honek, hobeto ulertzeko.
Etxekoen edo auzokoen artean inork birao edo maldizinorik bota-
ten baeban: —Joño! Horrek bai erdera jakin!—esaten zan.
Mekauen, Laostia, marikon, eta beste guztien ganetik komaidios.
Horra maldizinorik erabilienak. Euskeraz pot(r)ozorrixe eta beste-
ren bat. Entzuna genduan Ondarroan Aluoi! be esaten zala, ia ber-
ban-berban. Madarikatua be sarritan entzuten genduan, baina ez
neban asmetan katuaren eta madariaren kontuak lotze horrek zer
txarrik eukan. Katuak madari arbolaren ganean askotan ibilten
ziran gurean, txorien peskizan.

Maldizinoari larritasuna kendu guran entzuten ziran
mekauen zotz, mekauen Satanas (hori merituak irabazteko),
mekatxis la porra, mekatxis la mar, demontre, errekontro eta
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holakoak. Aitari inoiz entzun geuntsan handiena puñetas koño
izan zan.

Baietz, ba, komaidios, horrek berme handia emoten eutsan
solaskideari. Are handiagoa, sinistu ez eta komaidios berton
akabatzeko edo lurrak berton tragetako esan ezkero. Orduan egia
biribila izango zan edo guzur karratua. Euskeraz be entzuten gen-
duan horren antzeko bat, baina naturalagoa: Egixe, suurraren
ondun begixe.

Etxean be berban-berban erabilten genduan komaidios. Ezta-
baidetako heren bat makulu horrek hartuko eban, esajerau barik.
Guzurrak edo erdi-egiak sarri-sarri esaten genduzan seinale. Bai
komaidios be, ez komaidios be, ia eten barik.

Banator harira. Behin konfesetara joan eta pekatuak esaten
hasi nintzan: 

—Armaixutik azukrie ostu, anaixiai marikoie esan, komai-
dios esan, arrebiai harrixe bota, neskei gonak altzau eta panta-
loiek (kuleroak) ikusi…

—Besterik? Besterik? 
Eta nik, kuleroen azpiko besterik ikusi ete neban tira egiten

eustalakoan: 
—Bai, hanka tarteko uliek be bai arrebiai, soineko hutsakin

ebilen batien, ganbarako eskilara azpixen zaindute. 
—Besterik? Besterik? —jarraitzen eban abadeak temoso eta

nik neure artean:
—Etxuat, ba, gitxi esan!
—Besterik ez? —ekin abadeak. 
—Ez komaidios be! —egin eustan iges azkenean. Non, eta

autortzalekuan bertan. 
Eleizan eskabideak be sarri izaten ziran, bateko Domund,

besteko Santa Infancia eta abar. Etxez etxe sobretxoak banatu eta
dirua jasoteko eginkizuna emoten euskuen parrokian eta, egiari
zor, gustura be hartzen genduan eginkizun hori, holan itaurrean
ibiltetik edo beste lanen batetik libretako aukera izaten genduala-
ko. 
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Bildurgarria izaten zan, baina, etxe batzuetara hurreratzea.
Gogoan dodan baserri baten izango zituen, ez dot esajeretan, zaz-
pi bat txakur; hiru lotuta eta lau solte. Zazpi bat dinot, txakur oso
izatera heltzen ez zan ziztrin bat be hantxe ebilelako, zorri biztua
baino zitalagoa bera, zaunka zarratu-zarratu egiten ebana. Bina-
ka joan ezkero, tira, baina bakarrik joan nintzan baten pasau
nebazan estualdiak ez deutsadaz inori opa. Alderdi guztietatik
erasoten eben, sekula inor agertzen ez zaneko etxe bakarti hare-
tan. Makurtu, harria hartzeko keinua egin, makila astindu eta,
batez be, garrasi. 

Halako baten, ez nik nahi baino lehenago, han agertu zan,
buruari hazka, atarian etxeko mutilzaharra, eguerdi osteko loal-
ditik jagi barri. Ez dakit anaieagaz ala arreba bategaz nintzan;
parrokiako sobrea mutilzaharrari emon geuntsan baten, tarte luze
samar baten ondoren itzuli euskun estalduta.

Guri pezeta bana emon eta sobrean zer sartu eban herriko
abadeak esan euskun geroago: papel zuri bat, ganean tintaz mil
pesetas idatzita. 

—Ama ez zan izango, semea baino, ala? —txokauta egozan
abadeak; ez eben halakorik espero.
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SERMOLARIAK

Herrian Misiñoiak egiten ziran tarteka. Sermolari bikainak
ekarten zituen horretarako. Markinako karmeldarrak gehienetan,
baina Arantzazukoak eta jesuitaren bat be bai, igual. Edo kanpo-
ko abaderen bat.

Mikrofonorik ez zan orduan, baina behar be ez askok. Eleizak
dardar egiteko moduko oihuak entzuten ziran pulpitutik. Peka-
tuaz eta infernuko zigorrez bildurturik larri ikusten genduan bat
baino gehiago, geu tartean, negar egiteko baino estuago. Sermola-
ri ona, ahots indartsuaren jabe zana izan eitekean, ez edonor. Esa-
ten ebanak besteko inportantzia eukan ahots indartsua izateak…
edo handiagoa.

Neuk ez neban halakorik herrian entzun, baina beste herriren
baten pasautako hau jasoko dot: fraile kaputxino batek errespetuz-
ko sermoia bota ei eban, pekatua gora eta infernua behera, izerdi-
tan blai. 

Pulpitutik urrun barik ikusten ei eban emakume bat, negar
eta negar. Orduan eta garrasi luzeagoak berak, sermoiak eragina
eukala ikusita.

Eleizkizuna amaitu zanean, emakumeagana hurreratu eta,
harrokeria puntu bategaz:

—Arratsaldeon, andrea! Negarrez ikusi zaitut. Zerk eragin
deutsu holako sentimentua, bada? 

—Hara, bada, jauna! Aurreko astean hil jaku itota etxeko
ahuntz bat eta berorren okotseko bizarrek ahuntza ekarri gogora 
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—erantzun deutso emakumeak, apur baten erantzungo ez eran-
tzungo egon eta gero.

Hurrengoa be entzuna da, baina kasu honetan sermolaria eta
herria ezagunak ditut. Gure herritik urrun barik ejerzizioak emo-
tera eroan eben abade hori. Mutilzahar asko egoan herri horretan;
euretariko batzuek halan izatea erabagita eta beste batzuk, andra-
gairik erakarri ezinda. Kontua da ezkontzako sakramentuaz ber-
ba egiten hasi eta mutilzaharrok uste bako agirakaldia entzun
behar izan ebela: 

—Zuek, mutilzaharrok, bazenkie zelako kaltie eitxen dozuen
etxien! Pentsau dozue inoz larogei erraldeko idisko batek etxeko
teilatu-ganien zelako triskantzie egingo leuken?

Askok barre egingo eben, baina suminduta be joan ei izan bat
baino gehiago etxera.

Akolito edo monagiloen eginkizuna mezatan abadeari lagun-
tzea zan. Jantzia be berezia zan eta askori emoten euskun inbidia
holan janzteak: soineko gorria eta puntilla eta guztiko alkondara
antzeko zuri nasaia. Mutilen arteko azkarrenak edo oilartxoenak
izan ohi ziran lan horretarako. Abadeak berak hautatuak gehie-
netan. Meza eraso esaten genduan; horixe zan berbea: eraso. 

Nik ezagutu neban abade batek belarrondoko galanta emon
eutsan behin meza eraso behar eban akolito bati. Gogoan hartze-
ko modukoa. 

Hara, hasi da abadea mezatarako prestetan eta ardaoa falta
jakola konturatu. Akolitoari begiratzea nahikoa izan da arrazoiaz
jabetzeko. Abadea heldu baino lehen, akolito horrek zurrutada
luze samarra egin, kontizu. Blastakoa sakristian izan da, baina
eleizatik be entzun da. 

Abadeak akolitoari eraso eta honek meza eraso. Meza amaitu
eta gero, oraindino, ezagun dira erasoaren aztarnak belarri ondo-
an eta betondoan be. —Iño! Haunditxoa emon jotzat! —pentsau
dau bere artean D. Agustinek:

—Txotxo! Hemen pasautakorik ez esan etxien, e? Astoak
ostikadea emon deutsula esan zuk. 



—Zein astok? —itaundu deutso mutikoak, apur bat urrundu-
ta.

Asentsio eta San Antolin dira Milloiko jaiak. Beste lekuetan be
jai handi izaten zan Asentsio. Honen harian, gogoan daukat
memoria apur bat galduta ebilen abade baten kontua: 

Badihardu abadeak pulpitutik domekako sermoia egiten eta
hurrengo egueneko jaiaren izena akordetan ez. Buruari hazka eta
ezin izena ahora ekarri. Antoni, eleizako serora, ikusi dau belau-
niko aulkitxoan eta hari itaundu deutso zuzen-zuzen:

—Antoni! Zelan dau izena atzo ortuan sartu zenduan loriak?
—Asentsio, jauna, Asentsio!
—Horixe da! Asentsio da eguenez, Antoni guriek dinoanez. 
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BERRIATUKO ELEIZAN

Egia esan behar badot, oraindino barrua ikutu ez eze astindu
be egiten deust eleizkizun eder batzuen akorduak. Garizumako
“Damu dot Jauna, bihotz guztitik Zu nahigabetu izana…” zirrara-
garria zan, adibidez, bai hitzez eta bai doinuz. Aste Santuko Pasi-
noko prozesinoa zelan ahaztu? Atzo izan balitz lez gogoratzen ditut
Berriatuko mutilak apostolu jantzita, soineko more hareekin, Lekei-
tion jaiotako jesuita batek, aita Basterretxeak, XVIII. mendean ida-
tzitako bertsoak kantetan, Azpillaga aurretiko eta besteak koruan:

Jesukristori kendu ezkero
Pekatuakin bizitza,
Baldin ezpadot negar egiten
Arrizkoa dot biotza…
Guztiok lagun kanta dagigun
Bere penazko heriotza

Gero bertsotan nabarmendu diran asko ebilen han, Pasino
bizi haretan: Azpillaga anaiak, Mugartegi (Astapotxa), Arregi
(Altxu). Kurutzea eroaten ebana Fernando Kanpetxa izaten zan.
Herriko abadeak, hainbeste zor deutsedan Don Juan eta Don
Pedro anaiak, ibarruritarrak, ziran eleizkizun hareen guztien ari-
ma eta eragile.

Bilboko lehenengo apezpikua Casimiro Morcillo madrildarra
izan zan. Gure herrira be etorri zan. Eleiza goitik behera garbitu
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eta apaindu, kristau-ikasbidea buruz eta ondo ikasi. Erderaz be
bai, gero! Etorkin harek ez ekian euskerarik eta. Esamina egingo
ebala eta, bildurrak aidean ebilen jentea. 

Bataioko ur bedeinkatu ontzia eleizearen sarreran egoan,
ezkerretara, burdinazko hesi batzuen atzean. Gotzainak agiraka
antzean egin eutsien herriko abadeei, haren eretxiz ha txokoa ez
egoalako behar beste garbi eta txukun. Horixe, agiraka, jentearen
agirian.

Sendotza edo konfirmazinoko sakramentua hartu behar gen-
duan talde handi batek. Anaia eta lagun zaharragoek adarra jote-
ko prest aurreratu euskuen belarrondoko galanta hartu behar
genduala, sendo egon beharra egoala sakramentu hori hartzeko:
—Obispo de Roma, para que te acuerdes de mí, toma! Zapla bela-
rrondoan. Guztiz sinistu ez, baina larri samar joan nintzan, neu
izan nintzan hartzen lehenengoa eta. 

Ordurako seminariora joateko asmoa hartuta neukan. Herri-
ko abadeak, soloak bedeinkatzera etorri zan baten, amagaz hitz
egin eban nire etorkizunaz. 12 urte beteak neukazan eta zer edo
zer pentsau behar. Lekeition itsasgintzako ikasketak egiten edo
hasten zirala: makinista, piloto eta holakoak. Ez eustan horrek
grazia handirik egiten, autobusean be mareau egiten nintzan eta.
Zer egin behar neban nik itsasoan! Anaia nagusiari entzunda,
banekian, ganera, itsasoko bizitza hori ez zala hain erosoa.

Gogoan daukat amagaz kamino-azpiko harestian orbel ba-
tzen nenbilela harek esandakoa:

—Erremintekin ez dozu maneju haundirik eta ikastera bialdu
beharko zaitugu.

Handik lasterrera, zuzen-zuzen sartu zan ama gaian:
—Nahi dozu abade ikastera jun?
Nik baiezkoa, edo ezezkorik ez, behintzat. 
—Zoiez bixer, mezie amaitu eta gero, abadiekin egotera.
Soloak bedeinkatzera etorri ziran aste haretan, gu eskolan

ginala, eta orduantxe izandako autuan erabagi eben, kontizu, niri
aukera hori emotea.
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Derioko seminariora joan aurretxoan izango zan hurrengo
hau. Goizeko mezatara, zazpiretakora, joaten ginan ia beti koa-
drila handi samar bat, bost edo sei neba-arreba askotan. 

Goizeko bostak eta erdiak aldera jagi eta maneau behar. Txi-
kienak ohetik jasoteko amak egin behar grua-lana. Soinekoak
sutondoan eta kaltzerdiak labean epelduta eukazan ordurako.
Armozua prestetan ez egoan lanik, Jaunartzera baraurik joan
behar zan eta. 

Neguko eguraldi hotzak ditut gogoan eta sur-belarrietan.
Biderako farola eroaten genduan edo, batzuetan, lastazaoa bidean
sutu eta argi egiteko. Hiru ordu laureneko bidea izango zan. Bide
bazterreko mailukiak tentazino handia ziran eta, deskuidoan, jan
be bai inoiz. Gero ezin joan jaunartzera. Uda aldera bideko irun-
tzak batzeko eta neguan basatzatan ibilteko, abarkak jantzi eta
erberako baserri bateko atarian, Altzalein, oinetakoak aldatu.
Eleizara ondo jantzita joaten zan jentea, zapatak ondo lustrauta.

Honen harian, aitari entzuna neutsan zapata barriak erostera
joan zan batek zelako kapritxoa izan eban. Auzokoaren zapatak
gustetan jakozan, ibiltean kirri-korro egiten ebelako. Jauna har-
tzera erdi-erditik joan eta zapaten barri usaina ez eze zaratea be
narru barri-barriarena. Halakoxeak nahi berak eta bai galdetu be: 

—Nun erosi dozak zapatok?
—Halako zapaterixan —erantzun besteak.
—Eta zelan eskatu dok zarata eta guztikoak izateko?
Adarra joteko aukera galdu nahi ez eta, holan erantzun ei eut-

san:
—Esaiok zapatariari txakurraundi (10 zentimoko txanpona)

baten kirrikorrua ipinteko. Bere frantses errearekin erantzun be:
txakugaundi baten kigi-kogua.

Ez dakigu lortu eban ala ez, baina eskatu, eskatu ei eban.
Gure eleizara ostera horreetan, azkenerako bide erdia kamioi

baten egiteko aukera izaten genduan, zer edo zer ordainduta.
Ondarroako plazara joaten ziran andrak eroaten ebazan kamioi
horrek. Holantxe, gogoratzen dodan egun baten, abarkak jantzi
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eta gero, Aixerditik aurrera, kamioian joan ginan esnedunekin
batera. 

Abadeak bezperan esanda, egun horretan meza eraso behar
neban lehenengoz. Ordua baino berandutxoago heldu ginan eta,
prisaren prisaz, ez nintzan zapata lustrauak jazteaz akordau.
Halantxe igon nintzan, abarka eta guzti, hasita egoan meza era-
sotera. Komunino ordura arte ez nintzan konturatu be egin. Ha
zer lotsea! Abarka narras eta guzti eta kaltzetin bata iruleztara
jantzita eraso neban mezea lehenengo haretan. 

Erberara egindako joan-etorri horreetatik gogoan itsatsita
daukat behin herriko plazan ikusitakoa eta entzundakoa. Baebi-
len han, honi ziri eta hari ziri, infernuko deabrua baino bihurria-
go zan mutil koxkor bat. Amak eta umeak, danak hantxe fron-
toiaren aurrean proba-harrien inguruan eta ganean jarrita. Ume
zirinaren bihurrikeriak jasan ezinik ganez egin dau, halako baten,
taldeko emakume batek eta esan:

—Hauxe umiaren zarami! Neuri balitz, emongo neuskio bela-
rri izkinako bat zirin horri!

—Baita neupe zeurie balitz —erantzun deutso bihurriaren
amak.
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MILLOIKO ERMITAN

Parrokian ez eze, Milloiko ermitan be egiten ziran zeremo-
niak: mezak, errosarioak, kurutzetakoak… San Antolin eta Asen-
tsio ziran auzoko jai nagusiak. Jai bezperetan ermitako kanpaia
entzuten genduan pozik: dan, dan, dan-dan-dan; dan, dan, dan-
dan-dan… Guretzat, dan, dan, bixar jai; dan, dan, bixar jai esa-
ten eben kanpanots hareek.

Konbidaduak etorten ziran eta horrek bazkari berezia esan
nahi eban. Ondarroako Andramarietan Artetara joaten ginan gu
Asterrikatik zehar eta San Antolinetan eurak gurera. Urteroko
kontua izaten zan; alkarren segidakoa, ganera: abuztuaren 15ean
bata eta irailaren 2an bestea. Gure amaren ahiztea bizi zan Arte-
tan ezkonduta. 

Pozik egoten ginan ermitara joan eta gure osaba-izekoak eta
lehengusuak ikusten genduzanean. Loren eta Jesus Mari geure
edadekoak ziran, ganera. Niretzat, halanda be, bereziagoa izaten
zan, Artetako tio Anjelen eta tia Joxeparen besoetakoa nintzan
eta. Beti izaten neban opariren bat, diru apur bat gehienetan.
Aitabitxi horrek egina eustan, ganera, bizitza guztirako mesedea:
Baltasar izatetik librau ninduan, erregeen egunean jaioa nintzana. 

—Baltasar ez, behintzat, burla eitxeko aproposa da ta! Ipini
neure izena, Anjel.

Milloiko zelaian karamelo saltzailea egoan gure zain eta nagu-
siek baeuken edaria eta saldea hartzeko txozna. Inoiz idi-probak
be bai. Bertso-ekitaldiren bat iluntzeko erromerian, bola-jokoa
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sarritan eta eskusoinuaren ekinaldia beti. Hainbeste botoidun
tresna distiratsu hari halako soinuak ateratea harrigarria egiten
jakun. Hantxe gu, ondo-ondoan, dana begi eta belarri; batez be
belarri. 

Milloiko ermitaren ikuspegi bat. Hasiera batean San Bizente ei zan patroia.
Geroago San Antolin. Erromeriarako giro hobea irailaren 2an, bertan idatzi-
ta irakur daitekeen bertsoari kasu egiten badeutsagu:

Santi Antolin
Txistu eta tanbolin
Gona barrenak
Aidean egun guztin
Ez gogoratu biamonik
San Antolin,
Nekez etorri
Eta joan arin.



89

Ermitan errosarioa edo kurutzetakoak izan genduzan baten,
Garizuman edo, Milloiko zelaitik ermitara bideko sasi arte baten
burdinazko traste astun bat aurkitu neban. Kamioiren baten pie-
zaren bat edo izango zala uste neban. Pinu-koskor baten itxura
eukan; han jardun neban harri bategaz golpeka, ertz baten eukan
gako bat askatu guran. 

Barrura sartzeko ordua zan eta boltsikoan gorde neban, gero
jarraitzekotan. Nor edo nork ikusi egin eustan eta alarma handi
samarra sortu zan inguruan:

—Txotxo! Ze eitxen dok esku-bonba horregaz?
Hango batzuentzat ezaguna zan armea, gerratean frontea

hantxe egon zalako eta halako batzuk itxita alde egin ebelako.
Ganera, auzoko gazte batek istripua izan eban gerra ostetxoan,
halako bat lehertuta. Herren gelditu zan betiko. 

Kendu eutsan, bada, espoleta, gerran ibilita esperientzia ei
eukan batek, Nikolasek, eta beheko hatxetara bota eban. Ez zan
leherketarik izan; etxean bai nik bronka galanta.
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UDABARRIA

Udabarriari lotuak dira oroitzapenik ederrenak. Goizeko fres-
kura ederrean oilarra bera baizen azkar hasten zan etxearen
aurreko arte eta okaran arboletatik txorien jarduna, banaka lehe-
nik eta koru zolian gero. 

—Bart zerue garbi egon da eta izango da iruntze baztarre-
tan.

Egun luzearen hasiera. Ume-denporan eguna luzea izaten da.
Udan, are luzeagoa. Etxe inguruko preskuak (melokotoi mota
bat) eta motetako sagarrondoak loran ikusten ditut oraindik
gomutaren ninietan. Etxe osteko ereinotza loran, usaina dariola.
Bide bazterreko gisatsak hori-hori eta kuku-fraka moreak bedar-
tzen apaingarri; kukuaren kanturik ezean, izan al daiteke udaba-
rririk? San Juanetan kuku, San Pedroetan mutu. Kukuaren kan-
tua udako beroak itoten eban.

Eskolatik itzuli eta hainbat eginkizun etxean: behiak larrara
eroan eta zaindu, itaurrean ibili, patatak atera, iturritik ura eka-
rri…

Lanari tartea hartu eta mailukiak batzera goaz. Mailuki-
lekuak gorri dagoz gure gozamenerako. Zirietan sartu eta azkene-
rako platerkada ederra egin dogu guztion artean. Amak ardaoa
eta azukreagaz prestau deusku udabarriko jaki goxoa. San Juan
sagarrak besteak baino lehen hasi dira loran. Edonon be udaba-
rria ezagun izaten da, dakarren oparotasunagaitik. Zer esan base-
rrian!
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Bistarako tentagarri dan guztia ez da, baina, jatekoa. Suge-
sagarrak oso ikusgarri izaten dira, bide ertzetan, baina apropos
jarritako izenak salatzen ditu, ez dira jangarriak. Halanda be,
egun baten Tomasek halako pare bat jan ebazan eta gero ia konor-
tea galduta egon zan. Bekoerrotako etxaburuan izan zan hori;
gogoan daukat, alkarregaz ginan eta. Bekoerrotako Ixidrak baso-
kada esnea edan eragin eutsan eta halantxe bota eban pozoia.
Gurbitzaren garau gorriek, ostera, gozoak izateaz ganera, ez dabe
kalterik egiten. San Jose lorak be jaten genduzan, martian ugari
erneten ziran eta.

Txori klase guztiak ez eze, eguneko nahiz gaueko har eta
xomorro guztiak dabilz barritsu. Arratsaldean bere zulotxotik txi-
za eginda eta zotz bategaz zirikatuz atera dogun kirkilak kri-kri-
kri kantetan dau piper potoan eta ilunabar epelean beste izaki
ezkutu askoren kantu etengabeak beteten dau inguru guztia: —Ez
gara bakarrik bizi horraitino!

Ilun dago baina uretara joan behar dot. Iturriko txorrotean
kantina zintzilikatu eta urak ontzian egiten dauan hotsa mehetu
danean, hartu eta etxerako bideari ekin deutsat. Hanka azpian
zapaldu dodan abarraren zarateak baso ilun osoa bete dau eta
oinotsak sentitzen ditut atzetik. Hotzikara goitik behera, gorpu-
tzeko ule guztiak tente. Neure oinotsen aurretik igesi noa. Urten
dot baso itzaltsutik zabalunera. Orain ipurtargien distiratxoak
ditut bidelagun, ilargia hodei artetik kurikan dabilen artean. Itu-
rrira ilundu eta gero joan beharra genduanean holan lasaitzen
ginduzan amak: —Segi trankil! Itargixak lagunduko deutsu.

Eta halantxe joan eta etorten zan guri laguntzen pausoz pau-
so goitik zaindari, pauso bakotxean, gora eta behera, agur egiten
euskun bitartean. Berba be bai haregaz guk. Asko nasaitzen gin-
duzan goiko bidelagun biribilak.



BEGOÑAKO AMA

Gogoan daukat Begoñako Ama Birjina Bizkaian zehar erabili
eben urtea be. Egun batzuk lehenago etxe edo auzo bakotxaren
inguruan arkuak prestau zituen. Begoñako Ama azpitik pasatze-
ko loraz, adarrez eta beste hainbat apainduraz horniduriko
arkuak, zein baino zein ederragoak.

Giroan zerbait berezia igarten zan. Horrexegaitik daukat
gogoan hainbeste zehetasun. Udabarriko egun ederra zala; maia-
tza, kontizu. Ama etxean egoan, enkargu guztiak bezperatik egin-
da. Amak prestauriko armozua jatea ez zan ohikoa, normalean
astoagaz plazara joanda egoten zan-eta gu jagi baino lehen.
Kafesnearen gustua be ahoan daukat; ontzia zelakoa zan be akor-
duan: goitik behera sakonune bihurriak eukazan katilu zuria. 

Zer dan zentzunen gogoramena! Holako katiluan gosaltzen
dodanetan, antxinako zaporea bera jatort ahora. Kafesneari zopak
egin eta gero laban epeletan beratzen eukiten ebazan. Amak pres-
tauriko gosaria lakorik ez dago. Titiko esnearen gustuaz be akor-
detan nazala esango neuke. 

Anaia jaio zan nik urte bi bete baino lehen eta titia hari laga
behar. Eskumako atzamar lodia izan zan ordezko, bost urte bete
arte. Bitartean, nire anaia morrosko ederra hazi zan. Ezingo naz
kexatu, halanda be, neuk be gauza bera egin neutsan arreba zaha-
rragoari eta. Juanitak ezkerreko atzamar biri emon eutsen zeregina. 

Bada, ganera, gauza xelebre bat ume-denporako kontu hone-
tan: subilostetik abarka bat hartzen neban eta haren kordelari
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helduta egoten nintzan atzamarra txupetan. Orduan ulertezina
egiten jakun zeremonia hori; anaia-arrebek hamaika barre eta
burla egiten eustien ohitura harrigarri hori neukalako. Gaur iku-
sita, argi dago txupetan neban atzamar lodia amaren titiaren
ordezkoa zala eta abarka-kordela, huts emoten neban zilbor-hes-
tea, amaganako lotura.

Begoñako Ama eta haregaz joian karabana txistu baten pasau
zan gure arkupetik be. Kamioi baten ganean Ama Birjinea eta
atzetik beste hiru edo lau auto, motor banaka batzuk eta bizikle-
tadun asko, atzean ez geratzeko ahaleginetan. Bizikleta karrera
baten antzekoa izan zan: visto y no visto. Arkua han egon zan,
lorak zimeldu arte.



SANJUANAK

San Juan suak izaten ziran bagilaren 23an eta 24an. Aurre-
tiaz solo guenean prestauriko sasi, adar eta abarreko moltsoari su
emoten geuntsan. Aurreko urtean eleizan bedeinkatutako txortea
be hantxe erreten genduan, ohiturari eutsiz. Gurasoak be ingu-
ruan ibilten ziran. Zentzun berezia eukan ospakizunak, ikasi gen-
duzan kantuei erreparetan badeutsegu:

San Juan ante portam latinam
(guk “anteportalitana” esaten genduan)
zapatu arratsaldean,
hamalau atso tronpeta joten
motroilo baten ganean,
motroiloa zan txikia edo
atsoak ziran haundiak,
ezin kabittu izan zituen
euren ipurdi haundiak

Eta beste hau:

San Juan bezpera gabien
abadiek hasarratu zirien,
ez eben besterik egiten
alkarri musturrek apurtzen
joan nintzan ortura sordatan
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sordien onduen patana,
ha zan gure laztana.
Sorginek erre, 
lapurrek ostu,
Orabanu santu, 
San Juan.



GARI-LANAK

Maiatzerako hasten ziran gari-sailak horitzen eta burutzen.
Garautu ahala astunagoa burua. Orduan bai arriskutsua haizetea
edo ekatxa. Errez eta bizkor egin zeikean kalte handia eguraldi
txar batek, gari-sail osoa etzunda lagateraino. Gero nork ebagi
han? 

Igitaiz izaten ziran nire lehen akorduko gari ebateak. Garriak
makur-makur eginda, lastozko kapela zabalak jantzita, bost edo
sei ilaran, eguzkiak goitik behera sua botaten eban bitartean.
Umeon eginkizuna, iturrian txanbila bete eta sailean ziharduenei
ura eroatea izaten zan. 

Gero, eskutada bat hartuta lotu egiten ziran, azaoak egiteko
(erderaz gavilla). Ondoren, polito-polito, garandu barik, hama-
bost-hogei azaoko moltsoetan pilotzen genduzan. Mutxurixuak
ziran. Horretan, bai; horretan geuk be laguntzen genduan. Jolas
polita izaten zan umeontzat mutxurio barruan sartuta kurikan
jolastea. Alperrik ziran nagusien agirakak: —Ez ibili azauak
astintzen, garandu egingo dozuez eta!

Dana mutxuriotan batu eta gero, gurdian ekarten genduan
guztia etxe ondora. Han, banan-banan, azaoz azao metatu eta
gero gari joteko gure txandaren zain egon behar, makina bakarra
ibilten zan inguruko gari guztiak joten eta.

Gari metak etxearen alde banatan izaten ziran urtez urte:
etxetik eguzki alderako solo guenean urte baten eta mendebalde-
rakoan bestean. Metak ederto egiten zituen aitak eta anaia nagu-
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siek, azaoak banaka eta binaka jarriz, kontuz-kontuz, garia ga-
randu barik. 

Oiloak zaintzea zan hurrengo beharra, meta puntetan sapria
(erderaz cholloa) aurkitzen eben eta. Uxatu egin behar guk.
Horretan, oilo-zain, egoten ginan umeok nagusiek eguerdi ostekoa
egiten eben bitartean. Olgau be ederto, meta ostez meta oste, alkar
atrapetan eta kurikan. 

Gogoan dot anaiak eta biok tope egin genduala, abiada bizian,
meta beraren bueltan. Biok hankaz gora eta arrantzaka, eguerdi
ostekoa egiten egozanak iratzartzeko moduan. Oraindik buruko
durundia ez da zeharo isildu. Ahari topekadaren baten izango zan
txikiagorik!

Gari joteko harri zabal eta leunak be hantxe egozan gurean,
bost edo sei. Lehen dana eskuz egiten zan seinale. Neure akorduan
be egin eben bristi-brasta! joaldiren bat eskuz, baina auzoko
batek eukan matxaka hasi zan gero etxez etxe. Motorra alde baten
jarri eta harek galburuak askatzeko matxaka baten danborra
mobitzen eban uhal batzuen bidez: rimm-ramm, rimm-ramm, alde
batetik eta rimm-ramm, rimm-ramm bestetik. Lastoa atzera eta
garia matxakaren azpiko toldoaren ganera. 

Auzolanean egiten zan gari-jotea. Danak ziran beharrezko.
Batzuk, lastoa tejabanetara eta sabaira eroateko; besteak, gari
garaua otzaran edo kopaletean atzeko salan pilotzeko. Motor-ho-
tsa, matxakaren zirrin-zarran hotsa, aurpegia eta gorputz guztia
hautsez baltzituta… 30 edo 40 lagun igual, hara eta hona. 

Gurean lan luzea izaten genduan. Laurogei anega gari inguru
izatera heltzen ginan gari-urte zanetan. Beharraldi bat egindako-
an han etorten zan ama edo arrebaren bat ura, pontxea edo kafea
eskintzera. Ez eutsan inork edariari muzin egiten. Lanaldia amai-
tu eta gero, errekara joaten zan jentea bainua hartzera eta gero
afaria goiko salan. Lana goizean toketan bazan, bazkaria, hori
bai. 

Izerditan blai lanean ziharduenei edaria eskintze hori be ez ei
zan bardina izaten, beste etxe batzuetara joaten ziran anaiei en-
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auzoko etxe bateko emakume zeken batek edaritan gitxi gastatze-
ko modu egokia asmau ei eban: Kafeontzia hartu, adibidez, eta
modu berezi honetan eskintzen eban:

—Zuk ez dozu nahi kaferik, ezta? Ez? Zupez? Zupez? Zupez?
Hara ba, inok eztau nahi!

“Nipai” esatera ausartzen zanari, ez-entzun egin eta paso egi-
ten ei eban. Kontua da errondea merke-merke ateraten jakola.
Baina holako listokeriak ez dira debalde ateraten. Hurrengo urte-
ko garijotean kobru txikia, kontizu, haren etxean.

Sabai-tejabanak lastoz beteta dagoz. Atzeko salan gari pilo
ederra be bai, tontor-tontor. Amaitu dira gari-joteak. Negurako
hornidura ederra hartu dogu, baina bildurra emoten dau teila-
pe guztia lastoz ikusteak. Nahikoa izan leiteke argiaren kordoi
zaharren bat, txarto amatautako pospolo bat edo oinaztu bat
etxe guztia kiskaltzeko. Badakizu zenbat erregai dagoan teila-
pean! Askotan izaten genduzan amets txarrak be. Batez be
Berriatuko erberara, udaletxearen ondoan egoan sindikatura
astoagaz joan ginan baten Kabuaneko etxea erreten ikusi gen-
duanetik. Ilunabarra zan Anastasiok astoa kargau eta Joanita
eta biok etxerako bidea hartu genduanean. Suak hazurretarai-
noko bildurra sartu euskun harako haretan.

Garia garbitzea zan hurrengo eginkizuna. Hau ez genduan
auzolanean egiten. Gurean ez behintzat, kobrua baegoan eta.
Kobrua izatea, nahikoa langile izateari deitzen eutsan aitak. Garia
garbitzea, galburua garantzea zan; gari garaua ahotzetik aska-
tzea. 

Horretarako bageunkan makina bat; gogoan dot non egina
zan be: José Inza, Anguiozar Vergara. Han egoten zan atzeko sala-
ren bazterrean, bere urteroko txandaren zain eta han egongo da
oraindaino sabai bazterrean, hautsak hartzen. 

Atzeko salako ate biak erroetatik atera, makinaren aurrean
luzetara atearen parean jarri eta gari-garbiketari ekiteko prest jar-
ten ginan. Manibela bat eukan eta hagin handidun engranaje
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batek lotzen eban barruko makinaria arrunta. Gurpila biratzeaz
batera hasten ziran dantzan, hara eta hona triki-traka, galbaheak
eta, hareekaz batera, haizegailua be. 

Holan, makinaren ganera galburuak bota, handik polito-poli-
to galbahera eta honen triki-trakaren astinduaz garia azpiko on-
tzira eralgiten da. Ganean gelditzen dan gari-kaskara edo ahotza
haizeak bialtzen dau ateen arteko gunera.

Imina bategaz neurtzen da garia. Sala eta sabaiaren arteko
oholean marketan dogu kopurua, kare zati bategaz; lau lerro goi-
tik bahera eta beste bat trabes, bost dira. Holan, ia gehienetan 80
anega inguru izateraino. Gari hori etxean sakabanatuta dagozan
kaxetan sartzen dogu. Gero handik errotara eroango dogu, uruna
etxeratzeko edo, geroago, okinari emon, harek ordainez ogia ekar-
teko. 

Haizeak aurrera botaten dauan ahotza be aprobetxau egiten
da. Pilo handi baten egoten da, atearen ondoan, hormeari dautsa-
la eta pentsuagaz nahastauta gustura jaten dabe ganaduek. Negu
aldian ur ondua emoten geuntsen behiei: beheko suaren laratzeko
galdaran ura berotu, ahotz, erremolatxa eta beste osogarri batzuez
ondu eta ederto jaten eben ganbeletan, geuk arrain-zopea jaten
dogun antzera, zurrutada eta guzti.

Azkonarrak hasi dira artasoloan kalteak egiten. Aitak sua
egin dau solo ertzean, azkonar zulotik hurren dagoan aldean.
Suak gau osoan ketan irauteko, ahotza erabili dau. Sua luzaro
mantentzeko aproposa da, garrik ez dau ateraten eta.

Gari-garbitzeko makina han dago, bai, oraindik be, sabai
bazterrean. Ikusten dodanean atzamar lodiak min emoten deust
gaur be. Bost urteko nintzala, 1947an, atzeko salara joan eta,
nagusiek egiten eben antzera, gurpilari biraka hasi nintzan neu
be. Manibelara ondo ailegetan ez eta, gurpilari berari heldu deu-
tsat eta engranajeak eskumako atzamar lodia bertan lauskitu.
Arrantzaka edo irrintzaka aztoratu ditut etxekoak. 

Zapal-zapal, lehertuta geratu jat. Etxean egin deustie kura:
binagrea, orioa eta ez dakit zenbat enplastu. Lotuta euki behar



luzaro, sendatu arte. Bitartean nire eskumako atzamar kutuna
txupau barik. Orduantxe ahaztu jatan atzamarra txupatzeko ohi-
tura. Aldean daroat oraindik gari-garbitzeko makinak egindako
marka. Eskumea non neukan jakiteko balio izan deust harrezke-
ro. 
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SANTA EUFEMIA

San Antolinak amaitu eta laster hasten da kurtso barria. Opo-
rrak amaitu dira. 

—Nun ete daz maistriek agindutako etxerako tareak? Nun
eongo di, ba! Hantxe eskolako boltsan, ate atzeko kakun esegitxe;
San Juan egunin laga nebazan modun, harrezkero ikutuipe ein
barik.

Izan be, ni horretan nahikoa alperra nintzan; alperra edo
lanak geroko lagaten errimea. Memoriaz ondo nenbilen eta azken
orduko errepasoa nahikoa izaten neban. Horrek diziplinari kalte
egiten eutsan.

Eskolara itzuli aurretik badaukagu, baina, egun berezi bat.
Santa Eufemia eguna da irailaren 16an. Hasi gara harako presta-
ketak egiten. Kanasagarretako sagastiaren ertzean, kaminoaren
azpian dagozan urritxak bisitau doguz, aizkora txikia hartuta.
Akulugaiak be handik ekarten ditu aitak. 

Adarrik zuzenenak ebagi ditugu, zurkaiztuak lagata; adaskak
moztu, bernetan laharrak egindako urratu batzuk be aldean har-
tu eta etxera. Bakotxak egokiena deritxona, edo besteek lagatako-
en artean egokiena hartu, kutxilo bategaz azala lerrotan ebagi eta
gero erraz-erraz kentzen da azal hori. Pinturekin kolorea emon be
bai, igual.

Bakotxak bere gustura prestetan eta apaintzen dau makilea,
une horretan munduan dan gauzarik garrantzitsuena balitz lez.
Astia izan ezkero, zulotxo bat be egiten jako punta baten, kolore-
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dun zinta bat jarteko. Beste puntea zorroztu eta untze bat jarri be
bai. Zeinek makila ederragoa egin, horra lehia!

Biharamon goizean amak eta arreba nagusiek izaten eben
nahikoa lan bazkaria prestau eta zapata kaxetan eta paketeetan
atontzen. Eguraldi txarren bat izan ezik, gure aitak ez eban San-
ta Eufemiara hutsik egiten aldi haretan. 

Badatoz beheko kaminotik erromesak. Kantuak eta ijuiak
entzuten dira. Geu be jarri gara bidean eta bagoaz aitagaz, bost
edo seiko talde bat, makilatxo, boltsa eta guzti. Ama etxean gera-
tu da eta anaia nagusiak geroago joango dira bizikletan, Aulesti-
tik edo Markinatik. Errekatxo eta karkabetako urek Ikaran erre-
keagaz bat egiten daben antzera egiten dogu guk be bat Ballaste-
gi ibarrean gora, handik talde bat, hemendik beste bat. 

Ikaranak pasau doguz, gero Erreka baserria, Olaran behekoa,
Sarkimide… Aldats gora hasi eta Ganeta laster. Santutxu alde

Lehen ez zan hor hainbeste pinu; pagoak eta haretxak ziran nagusi, eta urki-
ren bat edo beste. Goian meza entzun eta gero beheko zelaian harmonia ede-
rra sortzen zan.
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batera eta Txepetxabixa izeneko baserria Bedartzaundiren maga-
lean. Atzera begiratu eta jente moltso koloretsuak ikusten dira eta
oihuak entzuten: Amorototik, Ikaran errekatik, Berriatu eta Mar-
kina aldetik… Santa Eufemia dabe danek jomuga. 

Txakur zaunkak be entzuten dira, amaibako oihartzunean.
Ezohiko berbaro eta irrintziek euren onetik aterata dabilz zaunk
eta zaunk. Han, atzean, urrun eta txiki-txiki ikusten da gure base-
rria. Pare bat ordu bidera.

Mendiaren maldako azken erripeari ekin deutsagu, ijui eta
soinuen durundia entzun ahala. Erroiak eta sai arreak joanak dira
Iluntzar aldera, bat-bateko eskandaluak izututa.

Bedartzaunditik aurrez aurre ikusten dogu ermitea. Ez da
hain txikia gure etxetik txiki-txiki emoten dauan eleizatxoa. Tar-
tean, berrehun metrora edo, zelai zaratatsua entzuten eta ikusten
dogu. Soinu-hotsa nonahi, jentearen oihu eta ijuiak be bai… erro-
meria nagusi. Radioan entzuten ziran anuntzioen doinuak be bar-
din: “Okal, okal, okal es el remedio sin dolor” eta ondoren “Joxe-
pantoni, kolore gorri”: hantxe gehienak zelaian, baltseoan eta sol-
tean: hango hanka-hotsa, oinetakoak urratu beharrean! 

Musika goxo eta patxadatsuetan, ederra da neska-mutilak
alkarri helduta soinuaren konpasean belarrira kontuak esaten
ikustea. Halako ikuskizunik!

Dantzan egitearren ordaindu egin behar da. Bikote bako-
txak honenbesteko bat. Soinu jotzaileak horixe dau, itxura
danez, bere saria. Semea soinua joten burdi ganean, aita muti-
lei txarteltxo bat paparrean josi eta diru kopuru jakin bat
kobretan eta ama, lapiko handi baten oilo-salda egiten, beste
seme-alabek apal baten ganean ardao zuria eta baltza zerbi-
tzen. Etxeko guztiak negozio berean.

Txosnetara heldu eta diru apur baten truke zaintzen dituenen
esku laga ditugu bazkari-kaxak. 

Ermitara, Urregaraira igon behar orain, hantxe da mezea eta.
Aldats gora, barriro be. Ondarroako arrantzaleen emazteak be
hantxe, gatzezko harmonian, Santearentzat lora txortak aldean:
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—Andra Santa Eufemi! Altun preparau zan berori!
Bide bazterretan elbarri ugari ikusten da: herrenak, man-

txuak, hankabakoren bat, esku txiki-txikiak dituen beste bat…
sekula ez dot honenbeste elbarri batera ikusi. Danak era erruka-
rrian, limosna eske. Zipresa usain ederra dago bidean gora eta
gazte taldeak aurrea hartzen deusku estarta estuetako zeharbidee-
tatik.

Aldatsaren erdi ingurua egin eta gero harmailak hasten dira,
ehunka harmaila. Meza hasi baino lehentxoago heldu gara eta
barruan egin dogu eleizkizuna. –Kaixo Anjel! egiten deust kasu
aurreko hilebetean Espinosan lagun izan barri dodan Jesus Troti-
xak. Hantxe bera be gurasoen ondoan. Amaitu danean, inguruko
herri eta baserriak han goitik ikusten geratu gara apur baten; nagu-
siak geratu dira, batez be; guk beheko saltsea nahiago: hango soi-
nu, pandero, bolajoko eta dantzak; baina, egia esan behar da, ume-
on arretarik handiena zelai bazterreko karamelo eta erroskilla sal-
tzaileak irabazten eban.

—Bazkaltzeko, pago honexen ondora etorri gero, e! 
Baietz guk eta bitartean zelaian hara eta hona, aspertzeko

arrisku handirik barik. Badira bost edo sei soinujotzaile eta beste
hainbeste pandero, burdi ganetan, han eta hemen. Tronpetaren
bat be bai. Bolatokian txirlo-hotsa eta trabesak:

—Bati parran bi baietz! Hogerleko bat! 
Diru handia zan orduan hogerlekoa.
Zelai ertzeko harrizko mahaian hamaiketakoa egiten ikusi

ditugu herriko agintariak, txapel-okerrak eta meza emon dauan
abadea.

Bazkalordua laster heldu da. Neba-arrebok hurreratu gara
esandako pagoaren ondora eta leku apropos bat hartzen ahalegin-
du. Eguzkiak gogor joten dau eta gerizpean hobeto. Zelaiaren baz-
terrean gora dagoan pendizean hartzen dogu lekua, beste askok
lez. Handik bai ikuskizun ederra! Ikusi eta jan, dana batera.

Halako baten, oraindik zelaian dantzan eta baltseoan dabil-
zanak gure aldeko pendiz haretara arretaz begira ikusten ditut.
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Alkarri belarrira zer edo zer xuxurlatu eta gora begiratu. Geu be
aztoratuta azkenerako: 

—Zeri begira ete daoz? Zer ikusten dabe? Guri begire ez dira,
ba, egongo!

Aurrean jarrita dagozanek be atzera begiratzen dabe eta geuk
be halantxe egin dogu. Atzean behar eban ikuskizunak, gure tor-
tillak ez eban halako arretarik mereziko eta. Atzean egoan bai,
ikuskizuna. Neska bat, hankak zabal-zabal eginda eta gona hu-
tsean, tutulumendiko sasi baltz kirimilatuak erakusten. Bazkal-
tzen bera be, pago puntara begira. Astoren batek arrantza egin
dau zelai ertzetik. Konturatu da, horraitino, halako baten neska
hori, eta hankak luzatu. Bakea eta ikuskizuna zelaira bueltau dira
horrenbestez. 

Arratsaldea nahi baino lehen amaitu da guretzat. Egun argiz
egin behar dogu etxerako bidea be. Abiatu garanean, han ikusten
dogu zelaiaren bazter baten, aldi berean panderoa jo eta dantzan
dabilen bat:

—Nor ete da berori?
—Ez dozu ezagutzen ala? Santi Amoto dozu hori.
—Aupa Santi! Hik bai sasoia, hik!
Tomasek dinoanez, dantzan ez eze kantuan be egin eban San-

ti Amotok arratsalde horretan. Korro zabal baten erdian papel eta
guzti ibili ei zan, gerra-denporako bertso batzuk kantetan. Baita
baten batek esan be:

—Balekixe txapel-okerrek zer kantetan dabilen…
Bedartzaundiko maldari barriro ekin deutsagu, erromeria

alaiaren oihartzunari atzea emonda. Azken orduan dantzan ikusi
dodan gizon baten irudia ezin dot burutik kendu. Ez al zan goize-
an makulu eta guzti ikusi dogun herren errukarria? Baietz egingo
neuke! 

Maldan behera isiltasuna nagusitzen da. Txakurrak eurak be
isilik dagoz orain eta geure oinotsak besterik ez dogu entzuten.
Eguneko pelikula bakotxak bere baitan errepasauaz egin dogu
bueltako bidea. Han aurrean dago gure etxea, gero eta handiagoa.
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Ama leihotik begira. Bihar eskolara bueltau behar dogu eta kezka
batek hartu dau erromeriaren lekua: 

—Ama! Bixer goxin goxetik ein diar, tarea ein biot eta!
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OTOITZAK ETA ERREZUAK

Errezuen autuari helduta, kontu bat baino gehiago dator nire
gogora. Etxe gehienetan izango zan errosarioko misterio, letania
eta patrifilio guztiak ondo esateko gai zanen bat. 

Gogoan hartzeko modukoa zan, horraitino, auzoko Mariaren
gaubelan Kandidak gidaturiko errosarioan letaniak hartzen eban
abiada. “Ora pro nobis” erantzuteko astirik ez eta”baaaai” eran-
tzuten eban nire alboan belauniko egoan Pedrok. 

Latinezko letaniaren bertsino berezi batzuk be gogoan ditut:
Dominus aurrera, Felix en el arca, Ya no hay sielo, Regina sato-
rren soinuan eta holan beste asko. Letaniak euskeraz esaten hasi
ziranean batek baino gehiagok sentidu eban lehengo erretolikaren
falta. Aukeran bera nahiago, nahiz eta ulertu ez. —Hau ezta erro-
saixue, entzuten neutsan aitari be. Alde ederra erruki Jauna ala
Kirie eleison entzun. Ulertzen ez ziran berba misteriotsuek gehia-
go balio eben askorentzat.

Beste gaubela batek arrasto handia laga eban gugan. Eskola-
ko lagun bi, bata ni baino urtebete gazteagoa eta haren 6 urteko
anaia hil ziran bi egunetan, bata bestearen atzetik. Patxik 9 urte
ebazan. Hil bezperan alkarregaz ibili ginan olgetan. Pozik egoan,
gauean afaritarako perretxikoak eukezala eta. 

Tartean pozoitsuren bat izan ebela eta, kontua da jan eben
danak pozoitu zirala. Alabak izekoaren etxean egotea suertau zan
eta horregaitik librau ziran gatxetik. Gurasoak be larri ibili ziran,
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baina bi mutikoak, hil. Harrezkero perretxiko kontuan bildurra
hazurretaraino sartuta daukat. 

Larria izan zan ha gaubelea; eskolako lagunak be hantxe egon
ginan gau osoan betazalei eutsi ezinik.

Beste letania batzuk be izaten ziran urtean behin herrian.
Auzo guztietatik pasetan ziran herriko abadeak, akolito, kurutze
eta guzti: 

—Santa Maria Magdalena —Ora pro nobis! —Omnes sacti
martiri —Orate pro nobis!

Zeruko santu eta santa guztien aipamenak egiten zituen eta,
ume zein nagusi, talde hazi samarra atzetik.

Auzoko umeok ermitearen ondoan itxaroten genduan hareek
heldu arte. Egia ala guzurra, entzun neban lez kontatzen dot.
Asterrika pasau eta Milloira bidean Ergaiz izeneko etxearen on-

San Pedro parrokiak batzen dau bere ondoan herriko kaskoa. Ni elizara hasi
nintzanean obretan ebilzan sute bat izan zalako.
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doan ei ziran hamaikak aldean eta, abadea bera ez zan izango bai-
na segidako talde baten erreguzko kantua heldu jakun belarri-
raino:

—Ergaizen morokile jan ezinge dabiz! —Ora pro nobis!
Mezatan entzuten genduzan latinezko errezuek be izaten

eben, bertsotako puntuen antzerako erantzuna. Bi honeek oso
zabalduta egozan, behintzat:

—Dominus vobiscum! 
—Agindu eta emon ez eiskun!
—Sursum corda!
—Agindutakoa zor da!
Etxean be errosarioa sarritan errezatzen genduan guk. Ama

zan ardura hori hartzen ebana: —Ama Birjina Errosaixokuai 
errezatzen dautsaguz berrogeta hamar Abemarixe, bost Pater
Noster eta Glorixe Kurutze santuaren seinaliagaitik…

Behiak jatsi eta gero, afal aurretik izaten zan horretarako
unea. Ezkaratzeko atea zabalik, oraindik lanean ebilzanek entzu-
teko: “Agur Maria graziaz betia — Elena! ekarri egurre atetatik
sua amatau baino lehen —Jauna da zugaz bedeinkatua zara zu 
—egon zaitez geldi txotxo!— andra guztixen artien eta bedeinka-
tua da zure sabeleko frutua, Jesus. 

—Azpixek egin ditu inok?
Misterio bakotxaren amaieran honako otoitz hau tartekatzen

eban: 
—Ama eskertsu eta errukiorra, gure arerioengandik zaindu

eta heriotzako orduan jagon gaizuz. —Amen Jesus. 
Ateraldiek une serioetan izaten dabe arrakastarik handiena

eta anaiek prest euken otoitz horren itzulpena be; hona: 
—Ama Askartzakoaren (Askartza, herriko baserri baten ize-

na da) amantaleko boltsikotik hogerlekuk zeuk hartu dozuz?
—Amen, Jesus!
Errosarioaz aparte, oherakoan ume-umetatik esaten gendu-

zan otoitz honeek ditut gogoan, arreba Juanitaren laguntasunaz
osotuak:
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Aita eternua
lotara nua
hiru aingerutxu
bi burukopin
beste bat oinetan
Jesus san Juan
ikusi dozu
nire semia?
Bai Andria.
Hortxe dago
Galbarixoko mendian,
eskuak eta oinak
untzaz josirik
Kristo penaz beterik
Jesus mile bider
esan bi bider.
Orain hori esaten dabenak
inpernuan penarik
pasau behar ez,
zeruko ateak zabalik.

Umetan, bost edo sei urte bete arte, gurasoekin egiten gen-
duan lo Tomasek eta nik, harek amagaz eta nik aitagaz. Aita
Gurea esatean ez ginan bat etorten aita eta besteok. Harek, era
zaharrean, betor gugana esaten eban eta guk, arrebei eta amari
entzuten geuntsen era barrian: betorkigu.

Halantxe ibilten ginan oheratu eta lokartu aurretik, berak
betor gugana eta guk betorkigu, berak esan eta guk zuzendu:

—Betor gugana
—Betorkigu
—Betor gugana
—Betorkigu.
Alkarregaz teman, bakotxak bereari eutsiz.
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Pekatua zer dan eta zer ez dan adierazoteko, sekula ondo
ulertu ez neban erretolika erabilten genduan kantuan. Hau da
arreba monjearen laguntasunaz osotu dodana:

Din, dan, kanpaie
Nor hil de?
Peru zapatarixe.
Zer ein dau pekatu?
Auzoko txakurre urkatu.
Hori ez da pekatu.
…………………
Isilupian beratu
Erromara langan bihurtu,
Teilatu ganian sikatu,
Barixekuan koipetsu
Hoixe dala pekatu.

Gure loaren babesle Santa Ines zan, otoitz honek erakusten
dauanez:

Santa Ines
bart egin dot ames:
ona bada,
bixon aldez;
txarra bada,
doiala beren bidez.

Ni Deriora joan eta hurrengo udan izango zan orain aitatuko
dodan kontua. Jenteak Larruskainera joateko grina hartu eban.
Gerra-denporan Don Jose abadea fusilatu ebeneko sagastian, jau-
sitako arbola bat zutundu egin zala. Horra miraria. Gure neskak
joan be egin ziran eta sagarrondo haren adarren bat etxera ekarri
be bai. Gerora kontuok berez isildu ziran. Baten batek edariak eta
ogitartekoak saltzen dirutxua eskuratu ei eban asteburu batzue-
tan, afanak iraun eban artean. Halan esaten eben, behintzat.
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MARTINTXO

1960ko hamarkadan, EZ DOK AMAIRU taldearen ikuskizun
eta entzukizun baten nintzan. Ez dakit ziur zein herritan eta zein
aretotan. Jaialdia hasteko, Martintxoren istorioa kontetan eben.
Xabier Leteren ahotsa zala esango neuke. Niri oso ezagun egin
jatan, etxean neba-arrebok, kantu eta guzti, askotan ahotan era-
bilitakoa zalako.

Hara, Martintxok zerbait lortu nahi eban beste edozeren
ganetik. Tematurik ebilen kapritxo bategaz. Norbaitegaz maite-
minduko zan, burua galtzeraino maitemindu be. Pausuan min
sentitzeraino. Maitearen maitasuna lortu, bereganatu nahi. Ez
eban erraza ikusten bere asmo hori eta, momentuko zoroaldiak
jota, ondoezik, esan:

—Deabruari berari be eskatuko neuskio nik zoriontasun hori.
Esan baeban, esan eban. 
—Zer gura dok, Martintxo? —agertu jakon prakagorri, bere

buztan, adar, sarda eta guzti. 
—Hara, asko eskatzie ezpadok… Maite dodan horretxen

maitasuna gura neukek.
—Lortuko joagu, mutil, lortuko joagu! Baina ez debalde. Nire

zerbitzuaren ordainetan, hire arimearen bila etorriko nok hogei
urte barru.

Zuek uste dozue Martintxok dudaren bat egin ebanik? Lor-
pena eukan buruan eta, batez be, bihotzean. Hogei urte entzun
eban, baina entzun ez baleu lez. Hogei urte, bizitza guztia zan
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harentzat. Ohartu orduko desagertua zan deabrua. Bere buruaren
ganeko aldetik kroak eta kroak joian erroiari harria bota eta gero
alboko sagarrondotik sagarrik helduenari kosk egin eutsan.

Halantxe lortu eban bere ametsetako maitasuna. Baita bizi-
modu ederra be emazte eta seme-alabekin. Martintxuk ez eban
gehiago gogoratu ez deabrurik, ez itunik, ez bestelakorik, hain
bizi zan esne-bitsetan.

Ilunabar baten, sagarrondoaren azpian atseden hartzen egoa-
la, hara non ikusten dauan beregana datorren eskale itxurako
gizon handi zarpail bat:

—Arratsaldeon, Martintxo! Ezagutzen?
—Arratsaldeon, bai. Ez nok, ba, akordetan. 
—Bai, gizona! Hementxe berton egin genduan tratu bat hik

eta nik, orain dala hogei urte. Akordetan orain? 
Kapela eta kapa baltza erantzi ebazanean, bistan geratu ziran

adarrak, praka gorriak eta buztana. 
Gogoratuko ez zan, ba! Martintxo ia arnasa barik geratu zan,

zurbil-zurbil, urdaila eta bihotza txiki-txiki eginda.
—Goiazak! Heldu jak nigaz batera bizitzeko eguna. Erdu

nigaz!
—Mesedez! Holakorik ez! Emazte eta seme-alabekin ondoen

bizi nazanean, ez nok, ba, harek hemen laga eta jutera behartuko!
—Tratua tratu! Hitza bete egin behar dok; etxagok atzera

egiterik.
Martintxok mila atxakia eta arrazoi emon eutsazan, baina

prakagorrik ez eban etsi nahi. Haren arima-gosez egoan, nabar-
men.

—Hogei urtez bizimodu ederra izan dok nire laguntasunari
esker. Heure deiari erantzunez azaldu nintzuan tratua egitera.
Argi daukak hire bidea. Erdu nigaz!

Lurrean zilipurdika, oihuka, negarrez, belauniko… Zer ez
eban egin Martintxok deabru egoskorra samurtzeko!

Gogoz kontra, baina amore emotera joiala emoten eban azke-
nerako:



—Ia ba, ia ba! Azken aukera bat izango dok. Nik hamabi
zenbaki esango jitxuat eta hik zenbaki bakotxarentzat erantzun
egoki bat emon beharko dok. Aditu? Ez dok beste aprobarik izan-
go.

Baietz Martintxok. Zer erremedio! Pozik aukera barria lortu
ebanean.

Zeru ertzean eguzkiaren gorritasuna irristatzen zan eta urru-
nera txakur zaunka gogorrak entzuten ziran. Deabruak inoz bai-
no handiagoa irudian. Zeru ertzeko espiluan islatzen zan itzal
baltza.

—Martintxo! Esaik bat!
—Gure Jauna bera dok bat.
—Martintxo! Esaik bi!
—Erromako aldarak bi!
—Martintxo! Esaik hiru!
—Hiru trinidadeak dira hiru.
—Esaik lau!
—Lau ebanjelioak dira lau.
—Esaik bost!
—Eleiza amaren aginduak dira bost.
—Martintxo! Esaik sei!
—Sei argilarioak dira sei.
Uste baino hobeto dihardu Martintxok eta gero eta zakarra-

goa da deabruaren ahotsa, zaunka egingo baleu lez, aukera barria
emotearren damututa balego lez. Tratua tratu, jarraitu egin behar. 

—Harro habil baina jausiko haz! —bere artean prakagorrik.
—Martintxo! Esaik zazpi!
Une baten isilik geratu da, buruari hazka ta pentsakor.

Etsaiak, irribarre gaiztoz, haginak erakutsi deutsoz. 
—Zazpi sakramentuak dira zazpi.
—Esaik zortzi, baina azkar. Etxuat luzamenturik ametituko.

Joan ein bijueu gabarekin batera. Esaik zortzi!
—Zortzi dohatsuak dira zortzi.
—Zer dohatsu eta zer otxokuarto! Zer dok dohatsua?
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—Hi ez hazena.
—Jausiko haz, mutil! Ikusiko dok. Esaik bederatzi!
—Profeta santuak dira bederatzi.
Amorru keinua egin eban txerrenak, erremuskada eta guzti.

Jolasa ez joian berak uste baizen samur eta entretenigarri.
—Esaik hamar, Martintxo, esaik hamar!
—Hamar aginduak dira hamar —saltoka Martintxok, ia en-

tzun baino lehen.
—Itxain isilik, itauna amaitu arte, adarkada bat hartu nahi

ez badok! 
Etsipena eta haserrea nahasian eta zurrunbiloan ebilzan hego

haizearen adarretan. Arnasea sakon hartu eta zemai doinuz bota
eban txerrenak hamaikagarren galdera:

—Martintxu! joan beharrean gagoz ekatxa lehertu baino
lehen. Esaik hamaika! Agudo baina!

Isilik eta buruari hazka, barriro be, Martintxo. Hazka eta haz-
ka, erantzunaren bila. Haxe zan azken traba, hurrengoaren eran-
tzuna baekian eta.

—Zer dinok? Isilik orain, ezta? Azken aldiz galdetzen deuat.
Martintxo! Esaik hamaika!

—Bai, hoixe dok! Hamaika mila aingeruak dira hamaika.
Hodei baltz handi batek ezabatua eukan ja zeru ertza be.

Babesa emoten eutsan sagarrondoari golpe eta garaipenaren ziur-
tasunaz tinko egoan inoz baino zutunago.

—Esaik hamabi! —ezin zehaztu galdera ala trumoi hotsa izan
zan.

—Hamabi apostoluak dira hamabi! —berak be ozen eta
amorruz.

—Martintxo! Esaik hamahiru!
—Ez dok hamahiru!
—Badok hamahiru!
—Ez dok hamahiru! Tratua amaitu da.
Zeru-ertzean arrasto gorria itxita aldendu da praka-gorri,

urrumaka, urrunean galdu arte.



Euria gozatsu egin eban gau haretan eta bake ederrean egin
eben lo Martintxok eta familiak.

Horra Martintxoren istorioa, umetan entzun eta EZ DOK
AMAIRUko jaialdi haretan jaso nebanetik osotua. Guk kantuan
emoten genduzan zenbakiak eta erantzunak, etxean anaia-arreba
nagusiengandik ikasita. Zenbaki bakotxaren ondoren erantzuna
eta azken errepika bat. Hona hemen:

—Esaik bat!
—Gure Jauna bera dok bat; berak salbauko gaiozak.
—Esaik bi!
—Erromako aldarak bi, gure Jauna bera dok bat: berak sal-

bauko gaiozak.
—Esaik hiru!
—Hiru trinidadiak hiru, Erromako aldarak bi, gure Jauna

bera dok bat: berak salbauko gaiozak.
Eta holan hamabi arte:
—Esaik hamabi! 
—Hamabi apostoluak, hamaika mila aingeruak, hamar

mandamentuak, bederatzi profeta santuak, zortzi dira doha-
tsuak, zazpi sakramentuak, sei argilarioak, bost eleizaren agin-
duak, lau ebanjelioak, hiru trinidadiak hiru, Erromako aldarak
bi, gure Jauna bera dok bat; berak salbauko gaiozak.

Holan, idatzita, ez dauka kantuak emoten deutsan graziarik.
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HITZ JOKOAK ETA KANTUAK

Zenbakiekin lotutakoa da hurrengo hitz-jokoa be. Hau eza-
gunagoa da eta errazagoa. Hamabi kasu honetan be. Nik honeta-
ra gogoratzen dot:

Bat, Matxin parrat.
Bi, Matxin ipurdi.
Hiru, kolko bete diru.
Lau, sardina makailau.
Bost, okotsian kosk.
Sei, korta bete behi.
Zazpi, katuari xapi.
Zortzi, agure zaharrak hortz bi.
Bederatzi, jo buruan eta eratsi.
Hamar, atsoak atzetik mar-mar.
Hamaika, altzo bete lukainka.
Hamabi, aita eta ama, bi.

Gogoan hartutako beste kantu honetan be agiri dira numero-
ak; mutilzahar bati jarria dirudi:

Bat, bi, hiru eta lau,
Txominek andria falta dau;
Bost, sei, zazpi, hamalau,
Horma zuluan topa dau.
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Esaera zaharrak be asko entzuten ziran gurean. Gehienak
ezagunak dira baina batzuk aitatuko ditut, euren azalpentxo eta
guzti.

Eurixe eta euskixe, martiko eguraldixe. Halan zan esaera,
baina guk umeok, astemeak txiza egiten ebanean, honetara alda-
tzen genduan: 

Eurixe eta euskixe, astuaren uzkixe.
Bada beste bat be amak erabilten ebana. Urratu txiki baten

ganean esparadrapo edo enplastu handia jarten bagenduan halan
esaten eban:

—Hoixe da, ba, ziri baten pupu eta lau maien trapu. 
Ziri barik zuri izango zan, diruaren izena, alegia (hortik erde-

razko no tener ni blanca esaera). Gogoratu euskaldunentzat urre
gorria eta urre zuria zirala gaurko urrea eta zilarra. Mai horrek zer
esan nahi daben gerora jakin dot: marabedia, antxinako dirua. 

—Abenduko eguna, argitu orduko iluna; Balego eta balitz,
alkarren atzetik dabiltz. Hil eta gero, salda bero. Baleki gazteak,
balegi zaharrak. Guzurrak buztana labur; Zor zaharra, zor txa-
rra; Balego eta balitz, alkarren atzetik dabilz eta holako beste
asko entzuten genduan gurasoen ahotik. Zorra ordaintzeko asmo-
rik ez egoanean, ezinezkoa agindu eta kito: Gabonetan keixak.

Bikote batek, pentsau baino lehen, prisa antzean ezkondu
beharra izan eban baten be entzun neban etxean, orduan ulertu
ezinda lagatako esaera bat: Bai, bizkor ezkondu behar, lapikokua
eguerdixa baino lehen jan dabe eta. Baten batek bere harrokerian
kontuak puztu edo exajeratzen ebazanean, kendu egiok beroare-
na, esaten jakon.

Bizitza hartu-emona dala adierazoteko balio dauan beste esa-
era hau be entzuten neban: Mundu honetan sardie eta eskuarie,
bixek erabilten ikasi behar da. Bedar-lanetan sardea erabilten zan
zabaltzeko eta eskuarea, batzeko.

Bada beste gauza aipagarri bat, hizkuntzari lotua. Anaia edo
arreba nagusiek, guk umeok ez ulertzeko hizkera berezia erabil-
ten eben, guk ulertzerik nahi ez eben euren arteko sekretu bat
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ahotan erabilenean; ahuntz-erdera zan hizkera hori. Silaba
bakotxa p letra tartekatuz errepikatuta egiten zan. Holan lortzen
eben euren artean komunikatzea, gu jabetu barik. Geuk be ikasi,
baina, azkenerako. 

Adibidea jarriko dogu: Anaia batek besteari galdetzen baeu-
tsan: 

—Nun ezkutau dozu peloti?
Besteak ahuntz-erderaz erantzuten eutsan: 
—Apastopotzaparapan dapagopo, hau da, “astotzaran

dago”.
Txistu-joten ikastea nagusitasunaren seinale zan. Zenbat

ahalegin, ezpanak batu eta txistu soinua ateraten! Ume izateari
lagatearen modukoa zan txistuka hastea. Harrituta inbidiaz
begiratu be bai guk, nagusien txistu-hots zoliak entzutean.
Urrunean ebilen txakurrak be entzuteko modukoa; aginduzko
dei zorrotza, atzamar bi ahoan sartuta. Alkarrizketa normalak
be txistu eginez bideratzen genduzan, azkenerako. Txikiago bat
hagineko minez edo, negarrez egoanean, halako autuak entzutea
normala zan:

—Fiirifi! Firulilo? Firurirulilo? (Koitxaua! Zer daukazu?
Hagineko mina?)

Beste batzuetan, igarkizunak izaten ziran. Txistuari baietz ala
ezetz erantzun eta asmatzea zan kontua. Honetariko bat, esate
baterako:

— Firifi! Firulilo firuli? (Joanita? Elena? Anjeltxu? edo
Tomastxu? Karamelu nahi dozu? Edo, praketan kaka eindozu?)
Ezetz esan ezkero, karameloa erakutsi eta —Ez dozu nahi, e?
Baietz erantzun ezkero, jakina: kakati entzun behar: —Firifi firu-
li! Firifi firuli! Hamaika barre bai nagusiek gure kontura. Geuk be
ikasi genduan berbeta klase hori eta, egia esan, giro atsegina sor-
tzeko balio eban.

Zera berba makuluaren erabilera zabala da euskeran. Auzo-
ko gizon baten etenbako jarduna jatort gogora berba honen
harian. Haren kontuak esan beharra! “Zera” makulu-hitza era-



120

bilten eban sarri. Behin bere semeari egin eutsan galdera daukat
oraindik buruan:

—Zu! Zereko zera zertu dozu ala zer? 
Erantzunak gehiago harritu ninduan: 
—Bai, zertuta dago.
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ESKAPULARIOA

Markina ez da guretik oso aparte egiten. Karmeldar fraileak
sarritan izaten dira eskean eta baita herriko parrokian be sermoi-
tan. Hilaren bigarren zapatuetan, ganera, feria izaten da han eta
aita sarritan joaten da, lanerako erremintak erostera edo asto edo
behiren bat begiz jo eta tratua egitera.

Amak be inguru haretan ezagun eta senitarteko asko ditu.
Bolibarren bizi ditu senideak, nahiz eta bera, izatez, Munitibarren
jaioa dan.

Ez da harritzekoa gurean Markinarako joera izatea. Horre-
gaitik, amak berak be ondo aprobetxetan ditu harantz joateko
aukerak. San Bartolomeetan seme-alabak Karmengo eskapulario-
an sartzea da aukeretako bat. 

Ni jaio aurretik be joanak ziran eta, etxean entzunetik irudi-
katu ahal ditut Karmengo eleizan eta arkupeko gozoki-dendan.
Tia Margarita be joan da bere semeekin eta hantxe gustura ahiz-
tak, aspaldiko kontuak eta barriak be astinduz. Lehengusuak be
bardin, eskapularioak aldean eta arkupeko dendatxora joateko
irrikaz.

Gozotegia umez josita dago eta lehengusu batek, Sabinek,
mutil nagusitxoago bat ikusi dau, barkillozko txanoan izozkia
jaten eta “Qué rico, qué rico!” esaten. Horrenbestez, bere txanda
heldu danean,

—Zer nahi dozu?
—Kerriko bat —erantzun dau, duda izpirik barik.
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Saltzaileak ulertuko ez dauan eskaerarik ez dago eta, laster
emon deutso izozki hori. Lehengusuek be gauza bera eskatu dabe.

—Kerriko gozu jak, e? —Sabinek.
Baietz guztiek buruagaz, mokadurik ez galtzeko.
Aurten gure txanda da. 1950eko abuztuaren 24a da, San Bar-

tolome eguna. Etxe azpiko soloan gabilz naboa ereiten. Potxiak
(zuloak) egin, hazia bota eta simaurrez estaldu. Badatoz astodu-
nak Lekeitiotik etxera. Auzoko astarrak arrantza egin dau etxa-
buruan. Badakizue arrantza horren letra: 

—Lekeition diran diruaaaaak danak, danak, danak, danak
eta ganeraaaaaa, zorru, zorru, zorru. Diru asko eta, ganera, erro-
tatik zorroa urunez beteta. Holan ulertzen genduan guk astarra-
ren arrantza, berez etxera helduta egoan gure astemeari egiten
eutsan agur gartsua zana.

Ama be heldu barri izango da. Beheko kaminotik badatoz Isi-
dra eta Teresa. Laster da eguerdia eta gaur egun berezia da. Arra-
tsaldean Markinara goaz eskapularioan sartzera. Amagaz joango
gara hiru arreba eta bi anaia gazteok. Bekoerrotako behorra,
Rubia, eroango dogu, haranzkoan fraileei labore apur bat eroate-
ko eta bueltan errekaduak ekarteko. Erreka baserriko Teresa be
badoa bi seme eta alabagaz.

Talde ederra osotu dogu danon artean. Behorra eta hamar bat
lagun guztira. Eukalito landatu barriek bete dabe ia Ballastegi-
erreka guztia. Ganeta aldera igon eta Itxoino gero. Saratsuak
pasau eta Axpera jatsi gara, Urlon kaminoa aurkitzeko. 

Markinara heldu eta Karmengo eleizara zuzen-zuzenean,
behorra bazter baten lotuta. Fraile batek egin deusku harrera.

—Eskapularixuan sartzera gatoz, koadrila haundi bat.
—Laster naz. Segi eleizara! 
Bildur pixka bat be badaukagu. Izan be anaia nagusiek, hare-

ek beti adarra joteko prest, esan euskuenez, eskapularioan sartze
hori ez da hain erreza:

—Zer pentsetan dozue zuek? Korupetik aringaringa jun eta
prailik eskun dauken eskapulario-obauen buru lehenengun sartzi
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erreza dala? Sartu ezinda bueltan etorri diranak ez dira, gero,
gitxi! Endemas zuen buru haundixokin!

Oharra eta burla, biak batera. Aprobak egin be bai askaurre-
an asto-sokeari obaoa eginda. Guk zuloan azartau behar burua.
Tranpa egiten euskuen, baina, azken orduan sokea jasota.

—E! Jaso ein dozu. Hori tranpa egitea da!
—Prailik be horixe eingo deutsue gero, igual. Hoba da ondo

entrenatzie.
Betikoa! sinistu ez baina barruan harra, frailea eskapularioak

eskuan agertu danean. Arazo barik egin doguz patrifilioak. Amak
errekadu batzuk eta guk erroskillak eta karameloak. Etorritako
bidetik etxera, baina ez edozelan. Eskapularioa jantzita gatoz eta
hori handia da. Orain bidean hilko bagina be, zerura zuzen-zuzen.
Eskapularioa aldean izan ezkero, ez dago kondenatzerik.

Baina gauzak ez ei ziran hain errezak. Eskapularioa aldean
eukan bat ba ei ebilen harro eta kirtenkerietan. Kontua da erreka
sakonera jausi zala eta urak eskapularioa kendu. Akabo haren
asegurua!
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SAGAR-LANAK

—Manuela! Katuek talue daroiela!
Sagar ederrak ziran guretzat, Sakonetako errebueltan, kami-

noaren ganeko aldean egozanak. Auzokoa beti hobea. Eskolatik
etxera eta errime gosetuta gu. Manuela han goitik begira izanda,
ezin, ba, sagar lapurretan hasi. Kamino ertzera jausitakoak baino
hobeak ikusi guk adarretan eta hantxe zain, disimuloan, Manue-
lak noz aldeko. 

—Katuek talue daruela! Horixe esan eta etxekoandreak ezka-
ratzera alde egitea zan gure nahia, baina ez ginan atrebitzen.
Hurrengoan egiteko beti. Geuk esan, geuk barre eta, jabea begira
egoanean, lurrera jausitakoekin konformau behar. 

Berba batek besteari egiten deutso dei eta autu batek bestea
dakar gogoramenaren harian. Sagasti asko ziran gurean eta sagar
klaseak be halan. Zaindu be bai, gero, aitak! Sagarrondoaren
lurrak saratu, simaurtu, adar zaharrak inausi eta bestelako ikutu
asko. Besteko ezkaratzean, beheko gelaren eta gatzonaskaren
arteko gunean hantxe egoten zan zintzilik Errikardo tripazar.
Handia da, gero, danei izena jarri beharra! Hiru hankako ontzi
baltza zan, burdinazkoa. Oratzeko eskuleku bat eukan eta biribi-
la enborra. Horregaitik tripazar. Aitak sagarrondoak eztitzeko
erabilten eban. 

Ez dot gogoan zegaz egina zan ezti hori, baina ontzi haretan
berotzen eban eta gero, sagarrondoei ebagi bat egin ondoren, bes-
te baten mendua edo txertoa jarri eta ganetik zauria eztitu.
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Sanjuan-sagarrak izaten ziran goiztiarrenak; gozoenak be bai,
nire gusturako. Batez be, gorengo adarraren puntan noz jausiko,
apo-apoan egoan ha hori-horia. Zer gozamena adarrik adar igon
eta sagarra zure eskuan berez, tirakada barik, geratzen zanean.
Gero, sanpedro-sagar gorriak. Kolore festa ederra prestetan zan
udagoienerako: sanprantziskoak, boskantoiak, milafrankak, bur-
go sagarrak, urtebeteak, txarbelinak, urdin-sagarrak, kana-saga-
rrak, mispilak, erreginetak. 

Gordinik jateko ederrak izaten ziran klase gehienak, baina
baziran sagardaotarako aproposagoak ziranak: txistu-sagarrak
eta eztitzakeak, esate baterako. Eztitu bakoak zirala esan nahiko
eban eztitzake izenak. Beste leku batzuetan makatzak izenez eza-
gutzen dira berezko frutuok, madari txiki batzuk hartu daben ize-
na, hain zuzen.

Udeak azkenera egin ahala hasten ziran sagar-lanok. Gurean
urtero egiten genduan sagardaoa; pare bat bukoi edo upel handi
eta beste lau edo bost barrika beteten ziran. Auzoko batek eukan
dolarea eta haraxe eroaten genduzan zakukada sagarrak eta gero
barrikak eta bukoiak beteta ekarri. 

Sagardao gozoaren mozkorra zer dan be ederto ikasita gengo-
zan. Edan bai dzanga-dzanga, baina gero belaunak makal eta behe-
rakoa sarri. Irakin edo hartzitu arte zain egotea zan legea, baina ez
genduan beti beteten. Hantxe gu lastoaz zurrup eta zurrup, ganeko
zulotik. Gero, bai; urte guztirako edaria hantxe egoan beheko teja-
banan: eguerdian txarrakada bat eta gauean beste bat.

Gabonak artean usteldu barik irauten eben sagarrik finenak;
Gabonetan sagar-saltsa egiteko aproposak ziran hareek. Halako
baten hasi ziran gordinik jateko sagarra erosten be. Kamioia etor-
ten zan egurrezko kaxa hutsekin. Enpresaren izena be gogoan dot:
Mateo Hnos. Auzoko kamioilari batek egiten eban garraio lana,
Antonio Zozobentak. 

Guk sagarrak kontuz, mailatu barik, kaxetan jarri eta kami-
nora atera. Ez dakit ondo ala txarto ordaintzen eben, baina kon-
tuz eta ganoraz egin beharreko lana zan.



Mahatsak be aipamen bat merezi dau. Gurean baziran
mahastiak eta mahatsondoak, han-hemenka. Mota edo bedartza
ertzetan, eguzki begian, aihen banaka batzuk ikusi eitekezan, aiti-
ta eta amamaren denporan txakolina egiten zanean hobeto zain-
duak egongo ziranak, ziurrenik. Nire ume-denporan, mahats ale
txikiak horitzen ziranean, gustura jaten genduzan; mahatsa heldu
baino lehen be bai askotan, garratzari berari be gustua hartuta.
Mahatsondoak desagertuta be mahastia deitzen geuntsan etxabu-
ruko mota sail hari:

—Goazen mahastira bedarretara!
Etxeko horman gora be bota ebazan aihenak mahatsondoak.

Bizpahiru haga lotu eta etxeari atxikita, adarrek laster egiten dabe
gora eta alboetara bidea, untzaren antzera. Beste mahats klase bat
zan, handiagoa eta gozoagoa. Irailean, mahats-mordo eder hel-
duak batzeko sasoia izaten genduan. Leihoetatik hurrekoek ez
eben umotzeko astirik izaten. Erauzi eta jan egiten genduzan,
horitu baino lehen, berdearen garraztasuna be gozagarri gendua-
lako, beste inork baino lehenago dastatzeko lehian. Gurasoek esa-
ten euskuena:

—Ez dakigu mahatsa heldu dan, baina zuek bai, behintzat,
komeni baino lehen.

Leihoetako eta eskilarako alkantzutik urrunera geratzen zira-
nak eskuratzeko, igitai bat lotzen geuntsan haga bati eta haregaz
moztu, beheko aldean izara baten batzeko, beste biren artean.
Holan ez ziran mailatzen.

Honen harira, gogoan dogu orduan etxean ginanok Pakito
txikia ikusi genduala salako leihotik kanpora hankak zintzilik
ebazala, leiho azpiko mordoren bat hartu nahirik. Nagusien arris-
kuak hartuta bera be. Sustua soinera etorten da akordatzeaz
bakarrik.
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BASOKO LANAK

Azpigarritarako irea eta orbela erabilten genduzan. Irailean,
gorritzen hasten ziranean ekiten eutsen baserritarrek basoetako
irak moztu eta metatzeari. Otea be ebagi eta sastegian botaten zan
garai baten. Satsa egiteko, hain zuzen. Ez zan erosoa izaten saste-
gian ibiltea, otea apur bat bigundu artean. Oinetako zulodunik ez
zan komeni ota ganetik ibilteko. Ira edo garoa leunagoa eta gozo-
agoa zan. Honegaz egiten ziran behien azpiak, etxuteko ohe bigu-
na, esan nahi da. 

Baserriaren ingurua ira-metaz bete-beterik egoten zan uda-
goienetik hurrengo udera arte, eta basoak garbi, aingeruek dan-
tzan egiteko modun, amaren berbetan. Gaur ez da halako garbi-
tasunik gure basoetan.

Bildur izaten nintzan basora bakarrik joateko, basurde eta
basajaunen historiak edo istorioak entzunak nebazan eta. 

Amak kontetan ebanez, inoz ibili ziran umetan basurdeen
erasoetatik igesi. Gaztainondo baten azpira joan gaztainatan eta
basurde ama hantxe uxarka eta gaztainak jaten, bere kume eta
guzti. Ikusi eta eraso, gauza bat izan ei ziran. Hanka egin behar
eta zugatz ganera igon.

Beste baten harrika eraso ei eban baten batek. Gaztaina-mor-
kotsak eta harriak be bai basoaren alde ilunetik, baina erasotzai-
lea ikusten ez. Bildurrez etxera, orbel hots baten, norbere oinotsen
aurretik igesi.
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Aixerdi-errekan arbolapeko ilunabarrean sugetzar handia
sortzen be ikusi ei eben aitita eta amamaren denporetan. Bat-
batean haizea isildu eta beste txistu luze bat jabetu ei zan inguru
guztiaz eta, uretako harri eta hatxak suge itxura hartu, erreka
osoa suge bihurtu arte. Benetakotzat hartzen genduzan istoriok. 

Gauean basoan edo soloan lanean ibili ezkero brastada ederra
hartzeko arriskua ei egoan: Eguna egunekoentzat eta gaua gaue-
koentzat entzuten ei zan, bizkarreko brastadeagaz batera.

Kontu barregarriak be baziran basoko kontuekin lotuta.
Gogoan dodan batek, Pernando Amezketarraren jazoera bategaz
dauka zerikusia. Orbel batzen edo perretxikotan ginanetan ekar-
ten genduan gogora eta antzeko egoerak bizi be bai. 

Badabil Pernando gaztea perretxikotan eta bat-bateko larrial-
dian, bide izkinan bertan egiten dau egin beharrekoa. Prakak jaso
dituanerako, bertan dira beste perretxikozale ezezagun bi. Kaka-
flana bistatik kendu nahi eta, prisaren prisaz, txapelaz estaltzea
bururatu jako.

—Arratsaldeon! Zer daukak hor txapelaren azpian?
—Hara! Zozoa harrapatu juat eta kaiolaren bila najoiak,

han sartzeko. Zainduko deustazue apur baten, mesedez? Laster
naz bueltan.

—Bai. Zainduko joagu, segi nasai!
Pernando bueltan agertzen ez. Orduan zozoaz jabetzea eraba-

gi eben zaindariok. Batak txapelaren puntatik gora, polito-polito,
eta besteak bi eskuez zozoari heldu. Hemen amaitu dogu konta-
keta, orriok txipriztindu ez daitezan. 

Basoko lanagaz lotura daukan beste gauza bitxi bat: atetako
ate handiaren ostean hantxe ezagutu genduan urte askoan adarra
zintzilik. Bai, behi edo idi baten adarra. Etxekoak basoan urrun
eta ezkutuan ebilzanean egiten jaken dei adarragaz. Etxetik bis-
tako basoan baebilzan, ostera, linozko izara zuri bat jarten eben
etxe ondoan, bazkaltzeko ordua zala adierazoteko. Horra gaurko
komunikabide aurreratuaren aurrekariak: Adarfone eta Euskal
tela.
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Beste gomuta honek, barriz, haginetan kirrinka eragiten
deust, oraindino be, akordatze hutsagaz. Behin, sardeagaz eta sar-
da-atxurragaz ginarduan ira-meta bat egiten. Aita metaren gane-
an eta pare bat arreba sardeagaz aitari ira emoten. Ni be han nen-
bilen zer edo zertan, gertaera begibistan daukat eta. Arreba batek,
Rosariok, burditik salto egin eban, lurrean, ira artean erdi ezku-
tuan, sarda-atxurra ahoz gora egoala konturatu barik. Oin baten
josita geratu jakozan pare bat hortz. Etxean egin eutsen kura.
Gurasoek baeukien horretarako artea: Ziri bategaz zuloa garbi-
garbi egin eta ozpinez, orioz eta bedarrez egindako enplastua jarri
ganetik. Ez jakon zoldu, behintzat. Baekian, ganera, zauri bat noz
zolitzen zan. Kura egin eta gero, zauria gabiketan sentidu ezkero,
zolituaren seinale izaten zan. —Gabiketan daukat ondiño— en-
tzun izan neutsan aitari atzamar bat minduta euki eban baten.
Gabiketan edo golpeka (odol golpeak sentiduz).

Udagoienean, haresti eta pagadietan orbelak pilotzen ziran
basoetan eta orbela batzen be izaten zan lanik. Halako baten,
anaia nagusiak eta aitak langintza horretan ziharduen eta auzo-
koak be bardin, alboko basoan. Eskubareagaz orbel batzen hasi
eta lasterrera mendebal haizea hasi da puzka indartsu. Haizearen
kontra gogor egin behar, orbelei eusteko. Auzokoen orbelak be
gure basora dakarz haizeak, eskubara beharrik barik. Larri bes-
teak, orbelik barik geratuko dirala-ta. 

Bi baso sailen tartean han dago urki arbola ilara, azal zuria-
gaz muga marketan dabela. Gure burdia laster kargau eben bai-
na besteak ez ziran gauza orbel pilo bati eusteko be. 

—Hi! —dinotse gureei auzokoak— bajaozak hor, zuen sai-
llien, haxiek erunde, gure orbelak be, ba! 

—Bai, halan izango dok. Mendebalaren kontuk. Ezagutzen
dozuezenak hartu eta erun!

Ondorengo hau be basoagaz lotua da. Pinua nagusitu ahala,
urritzen joan ziran pagadiak eta harestiak gure baserri ingurue-
tan. Gaztainadiak ez daigun esan. Arrastorik be ez. Modari jarrai-
tuz pinua nagusitu zan. Moda horrek diru errazagaz eukan zeri-
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kusia, jakina. Hogei urtean diru asko irabazteko aukera emoten
eban pinuaren merkaduak. 

Ez eban berehalakoan amore emon gure aitak. Pinudi batzuk
bai, baina harestiek be luzaro iraun eben gurean, txondorra egin
eta ikazgintzarako be beharrezko ziran eta. Haretxak inausi eta
horretarako apropos prestauriko ikaztegi zuloetan egiten zan ika-
tza gurean, beste baserri gehienetan lez. 

Gure basoetako leku askotan egozan ikaztegi zuloak. Lehen
aurreratu dodan lez, haretxen inauskinak erabilten ziran horreta-
rako. Arta-egurra be oso ona zan sutarako, asko berotzen eban
eta; baina artadiak ez ziran hainbeste. Txarea be artearen antze-
koa da: gogorra eta sugarri ona. 

Txaraka asko dago gure baserritik hurrean eta askotan eska-
tzen euskun Lekeitioko Joxe karbonerok handik egurra eroateko
baimena. Harexek esana da, ganera, jentea ikatza laga eta buta-
noa erabilten hasi zanean:

—Horretxek putanuorrek izorrauko gaittu danok. 
Kontua da, haresti bat genduala, oraindik bota barik, auzoko

batek soloa eukan ondo-ondoan. Solo haretako artoek ezagun iza-
ten eben gerizpetan ala eguzkitan haziak ziran. Eguzkitan haziak,
mardulak eta ederrak, baina basoak itzala egiten eban lekuan
haziak, erkinak eta kolore margulekoak.

Baso ertzean bertan topo egin eben auzoko nagusiak eta
Matiasek eta harek aurpegira zuzen-zuzen: 

—Ordua da, ba, haretx zaharrok ipurdi-ipurditik botateko!
Zuen haretxok ederto jaten deutsie gure soluari. 

Artotzara begiratu, harestira begiratu eta erantzun:
—Bai, halantxe dok, ba! Hurrengo jaten ikusten dozuzenien,

txakurre ezarri, ardura barik!
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GABONAK

Abenduaren 22an, arreba gaztearen egunean, zezina hilten
genduan guk. Halan esaten geuntsan txahal gaztea etxean eta
etxerako hilteari. Auzoko Leon izaten zan orduan be enkargu hori
beteten ebana. Txarri-irrintzekin zerikusirik ez. Buruan golpe bat
emon eta seko jausten zan. “Bederatzi, jo buruan eta eratsi”. Txa-
rria hilteko be holakoren bat asmauko balebe sikira! Protestarik
egin barik jausten zan lurrera.

Gabon bezperako ohiturak zelan ahaztu! 23 gauean intxaurrak
mahai ganean jarri eta hanka bakotxaren parean mailuaz kraskatu
eta erdiko plater handia tontor-tontor bete. Jan be bai tarteka, nahiz
eta gure artean bijilantzia gogorra egon. Aita be hantxe, ohitureari
eusten. Oskolak sutara. Sua iziotzeko aproposak dira intxaur osko-
lak. Baita egurra txikitu eta gero lurrean geratzen diran ozpalak be.

Hurrengo eguneko eguerdi ostean hasten eban amak intxaur-
saltsea preparetako zeremonia. Intxaur-maminak egurrezko mai-
lu bategaz zakutxo baten jo-jo egin eta gero ontzi baten esnetan
egosi ahala irabiatu, azukrea be erruki barik botata.

Gabon gaueko afaria, beste etxeetakoen antzekoa da gurean
be: zopa, aza-orioa, bisigua, intxaur-saltsa eta sagar-saltsa, ardao
eta guzti. Baina afariaren ondoren egiten doguna da gozagarriena:
kantuak, bertsoak, antzerkiak eta jokoak. 

Umeok aitaren praka zaharrekin nagusien plantak egiten
ikustea da ikuskizunik ederrena. Logureak eratsi arte hantxe
ezkaratzean, txapa beroaren ondoan.
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Ondo gogoan dogu anaia gazte biok Gabon gau haretan
jazorikoa. Amaren bezero batek, Rafaelak, garrafatxo bat opari-
tu eutsan amari guretzat. Zer, eta garrafa bat! Zertarako behar
ete genduan guk ha garrafea! Baina guretzat oparirik ederrena
bera zan. 

Amak jarri eban bakea apur baterako: Gabonetan ardaoz
beteko genduala litro eta erdiko ontzia eta biok handik edango
genduala. Guk berbeari eutsi eta ontzia bete egin genduan Gabon
arratsaldean. Afaltzera jarri eta, zopa hartzen hasi orduko, zurrut
zuk, zurrut nik, alkarren lehian laster arindu genduan ontzia.
Ontzia arindu eta geure buruak kargau. Ohera erretirau behar

Santimamiñe ondoko Basando auzoa (1998). Sarri alkartzen gara neba-arre-
bok han, Gernikan moja dagoan arrebaren ondoan. Moja horren memoria
harrigarriari zor deutsadaz jasotako bertso eta zehetasun asko. Arrebetatik
hasita, ezkerretik eskuinera: Juli (Italian ezkonduta bizi dana), Joanita,
Rosario, Miren, Elena eta Mari Karmen gazteena. Azpiko ilaran: Tomas
(Kanadan bizi dana), Matias, Eduardo, Angel (ni neu), Jose eta Hilario.
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izan ginduezan. Hurrengo goizean, begiak zabaldu orduko turroi
eske biok. 

Gure Gabonetako afarian sekula falta ez zan kantuak ederto
laburbiltzen eban ospakizuna:

Gabon gabian ohituten dogu
guztiok apari ona:
Bixigu, lebatz, makailau-saltsa
bakotxak berak ahal dauna.
Gero txurrut plin plan
ardau eta patxarrak
katuak hartuta
zabu-zabuka.
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SANTA AGEDA

Oraindik bizirik dagoan ohitura bati helduko deutsat orain.
Santa Ageda eskea zelan ahaztu? Goizean goiz hasita ibilten ziran
aterik ate. Urte batzuetan gehiago beste batzuetan baino. Anaia
nagusiek be parte hartzen eben ohitura horretan. Jasotako dirua
kinto-bazkaria egiteko izaten zan. 

Batzuek, buruz ikasitako Santa Agedaren bizitza kantetan
eben, baina baziran ate bakotxean toketan ziran bertsoak asme-
tan zituenak be:

Kantetan goaz kantetan
Ikanausiko atetan,
hamaiketakoa jan da gero
egingo dogu kartetan

Edo beste honeek: 

Auzoan dagoz lau etxe,
pezata zahar bat hementxe.
Hurrengoan be jantzi beharko
Praka zahartxoak gaur lantxe.

Sentitzen zaitut sentitzen
goiko salatik ibiltzen,
mila pezeta be bardin jaku
besteik ez badozu aurkitzen.
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Edo kopla zaharren arrastoko beste hau:

Iturrondoan bost ardi
hiru baltz eta bi zuri;
neska edarra gura dabenak
eskatu beio amari.
Zeru goi-goian izarra,
errekaldean leizarra;
etxe honetako nagusi jaunak
urre gorrizko bizarra.

Holako zenbat gura. Ateetako harria indartsu joten eben
makilak, maonezko prakak eta brusa, txapela, biderako farola eta
Santa Agedaren doinua, liturgia baten antzekoak ziran. Neguan
zan eta, soinekoz ondo horniduta gehienetan. Nire anaia nagusi-
ren bat edo beste ibilten ziran taldeko bakarlari be, asmetan abi-
lak ziran eta. 

Gure ezkaratzeko leihotik Santa Eufemia zuri ikusten gen-
duan sasoi horretan gehienetan eta haizeak min egiten eban sur-
belarrietan. Goiz erdian agertzen baziran, hamaiketakoa, urdaia
edo txorizoa arrautzekin, emoten jaken, ardao trago eta guzti.
Goizean goizetik atera eta ilundu arte ibilten ziran asko. 

Sasoi inguru horretan izaten ziran aratosteak edo inauteriak
be. Lekeition Francoren agintealdian be ospatu izan ziran zelan
edo halan. Gogoan dot, behintzat, 1950 baino aurretiko urteetan
be loraz eta koloredun zintez apaindutako kapelak eta alkondarak
prestetan zituela, artean 17-20 urte inguruko ziran gure mutil
nagusiek.

Gazteagook be egin genduan Santa Ageda eskean urteteko
ahalegintxo bat, baina ustel atera jakun. Bederatzi edo hamar urte
nebazala izango zan. Santa Agedaren bizitzako bertsoak anaia
nagusiagoengandik lortu eta buruz ikasi nebazan, behintzat.
Gero, Laka goiko Joxe Antoniori erregeek eskusoinu txiki bat ero-
si eutsoela eta, beste batek panderua joko ebala eta… kontua da



entsegu bat be egin genduala. Minerala (miñaala) izeneko lubaki
ezkutu baten sartuta izan zan aproba. Soinujolea ez zan azaldu.
Makilak eta panderua bagenduzan behintzat. Hareekaz konfor-
mau eta ahalegindu behar. 

Eguna heldu zanean edurrak jo eban atea eta guk urten ezin.
Horretan gelditu zan gure asmoa. Halako ilusinoagaz prestau eta
kantau ez? 

Etxean bertan, behintzat, kantau genduan, makila eta guzti,
atarian. Baita saria jaso be: anaietako batek ur parrastada ederra
goiko salako zulotik. Berak ez dau gogoan izango, baina guk bai.
Bihurri samarra zan orduan Eduardo.

136
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SUTONDOAN

Gure teilapean lehen familia bi bizi ziran. Orain geuk baka-
rrik beteten dogu teilape guztia.

Guk ezkaratz barrian egiten dogu gehienetan bizimodua.
Sukalde ekonomikoa daukagu han. Txapa barriaren azpian sua
egiteko gunea dago, baina baita urontzi edo deposito bi be, bata
handia, ganaduei pentsua emon behar jakenean edo bainua hartu
behar danean baldea handik beteteko. Beste urontzia txikiagoa
da, ur gitxi behar danean erabilteko. Arrautzak egosi behar dira-
nean be hantxe jarten dira, burruntzalian sartuta. 

Txapea jarten hasi ziranean, sukaldea txukun ixten eben,
benetan. Tximinia eta ontziak lagateko leku guztia azulejoz
apainduta. Halantxe dagoz gurean be. Ganera, gorengo lerroko
baldosatxoak kolorezkoak dira eta hiru personaren irudiz horni-
duak. Guretzat, aita, ama eta Julian, anaia zaharrena, ziran hare-
ek eta Santa Eufemiara bidean joiazan: aita danbolina eta txistua
joten, ama atzetik, makila bategaz eta buruko zapiz estalduta, eta
Julian, kapela zabala jantzita. 

Txapearen alde banatan azpiko aldean bi txoko be badagoz,
subilosteak: alde baten egurra eta bestelako sugarriak sartzen
doguz; beste aldean, abarkak, abarketak eta amak egindako arti-
lezko kaltzetinak.

Trumoi-hots bakarra entzun da bart; oinaztuaren argitasuna-
gaz batera bera. Gero isiltasuna izan dogu gure lo sakonaren bei-
lari. —Jagi ohetik, jagi! Edurra egin dau. Zuri-zuri dago dana! 
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Arrebeak zabaldu deusku leihoa eta argitasun garbiak eraso
gaitu bat-batean. Nagiak ohean laga eta laster gara botinak edo
abarkak jantzita, edurra zapaltzeko prest, bekarrak kentzeko asti-
rik be hartu barik. Izan be, ederra da hankapean krup, krup,
inork zapaldu bako edurra sentitzea. Egin dauanez edurra! Botin
ertzetatik be sartu egin jaku, hain dago lodi. Andrakila bat han,
edur bolak hemen, ibili eta ibili, azkenerako eskuak eta oinak
izoztuta. 

Edurte sasoian normalak ziran azkordinak, bai atzamarretan
eta bai behatzetan. Belarri puntek eurek be ezagun izaten eben. 

Txapa ganean eskuak berotu, negar batzuk egin eta barriro
be edurretara, oraingoan arreba txikia edo iloba atzekolepo har-
tuta. Gustuko sailean aldaparik ez. Zozoak be inoz baino hurrago
dabilz. Atetaraino sartzen dira, hotzetik igesi. Galbahea hartu
dogu eta urkulua daukan makilatxo baten ipini alde bata. Azpian
artagarauak. Zozoa sartu danean, tira sokatxoari eta galbahean
preso hartu dogu. 

Horra hor goien zozue
haren iztarran gozue,
erdika bat lagaizu niretzat
jan ezin bozu osue

Kopla zaharra gogoratu eta amari emon deutsagu, arratsalde-
an patatekin batera jateko.

Hamabost egun pasau dira edurte handi haretatik eta, egunak
argi eta gauak ozkarbi, oraindik ez dau zeharo lurmendu. Soloan
behera botatako bola handia han dago solo barrenean, mispiletan.
Harekin badaukagu apur baterako edurra. 

Gaur Josek oilagorra ekarri dau. Gurean ez da izan inoiz ehi-
zarako zaletasun handirik, baina bada eskopeta bat. Zuzen azar-
tatzeko oker apuntau behar da; asko entrenatzea da kontua.
Otsondolapeko trabes-bidera jaisten ikusi dau Josek oilagorra.
Eskopeta kargau eta han doa, tximistearen pare, ezkutuz ezkutu
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oilagorraren bila. Isilik doa eta, hurreratu ahala, gero eta maku-
rrago, arrastaka. Deskuidoan, lurreko adar siku bat zapaldu dau,
krask. Akabo! Pentsau dau, baina, oilagorra izenaren jabe izan,
gorra. Danbada bat eta oilagorra eskura. Lehendik izan ez baleu,
orduantxe jarriko eutsan izen aproposa. 

Egurra trangaderaren ganean ipini eta aizkorakada bakotxak
badau asmo bat, badau sentipen bat. Hotza da nagusi bazterretan
eta su biak biztuta izatekotan sugarri ugari behar da. Azkenera-
ko, asmo eta sentipenek, aizkorakadaz aizkorakada, egur zati pilo
ederra egin dabe atetan. Ez gaitu hotzak hilko.

Negua da, bai; gaur, besteko ezkaratzean gagoz, beheko sua-
ren ondoan, isiluan jezarrita. Laratzean galdarea dago ura
berotzen, txahala egin barri diran behientzat ur ondua presta-
tzeko. Egurrezko jarleku sendoa da txisilua eta gu hantxe egoten
gara gustura, kulunka epelean, galdara zaintzen. Lastoa eta zoz-
palak erabili doguz sua biztu eta mozkorra iziotzeko. Gana-
duentzakoa da galdaran egosten dana, guretzakoa txapearen
ganean prestetan dogu eta. Laratza, tximiniatik zintzilik, katea-
ren puntan kakoa daukan gailua da. Esaerak be asko, laratza
dala eta. Han-hemen irakurriak batzuk, baina baita etxean ber-
tan entzunak be:

—Laratzak badaki etxeko barri.
—Etxe guztietan laratzak baltz.
Subila be deitzen jako sua hartutako moskorrari; sua biltzen

daualako izango da. Gabon jaietako aldiari Olentzaro eta subila-
ro be deitzen jako; horregaitik geratu da izen hori ekonomikoa
jarri eta gero be.

Besteko ezkaratzean indartu da sua eta gu isiluan, suari begi-
ra, abadeak sermoitan aitatutako inpernua egur eta enbor artean
irudikatuz. Egur hezeak egiten du gar, eta egiten du nigar; sua
datxeka eta ura dario. Axular handiak idatzitakoak ezin hobeto
jasoten dau une horretako akordua. 

Hasierako txinpartak eta negarrak amaitu diranean, gero eta
beroagoa da sua eta distiratsuagoak txingarrak. Aurpegiak bero-
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bero eta bizkarrak hotz. Amak plazatik ekarri dituan bisiguak
jarriko ditu gero parrillan.

Ahaztu ezineko uneak dira, batez be leihoan neguko haize
hotzak txistu egiten ebala kontuan izanda. Tximiniak ederto tira-
tzen dau gaur, kanpoko giro izoztuari aurre egin nahirik edo.
Katuak be hantxe gustura subil ostean eta amaren gorua kaxaren
ondoan eta zumitzezko zimera ganean, kaltzetorratzak hasi barri
dagozan artilezko kaltzetinetan sartuta. 

Ezin sutondoko ipuin zaharra gogotik kendu: Katuak etxeko
nagusia goruarekin ikusi ebanean: —Gizona eta goruetan? galde-
tu eta honek —Katua eta berbetan? erantzun eutsanekoa. Gero-
koa be badakizue: gizonak katuari sutondoko egur zati bat bota
eta han joan zan katua herrenka, marrau kexatia botata. 

Hurrengo goizean makuluagaz ikusi eben auzoko Xixili; bai,
sorgin fama eukan emakumea. Bernazurra hausita, kontizu.
Haren begiradea bai hotza!

Goruari lotuta zenbat hari! Artilea txipitxeagaz jo-jo egin
ondoren, hantxe ikusten genduan ama harilkatzen, gero kaltzerdi
lodiak egiteko. Txipitxak, artilea nahiz indiarrak joteko tresnak
ziran: bi makila alkarri ugalez lotuta. Alde batetik heldu eta bes-
teagaz astindu. 

Aitaginarreba kide dodan Xabierrek ekarri deust gogora,
gomuta lausoan neukan lauko polit bat:

Barriketea balitz goruba
eta jarduna ardatza,
nere andreak egingo leuke
etxea bete mataza

Gero, beste hainbat ahapaldiren artean, honako hau jatort
gogora:

Astelehenian ezkondu eta
martitzenian basora,
eguaztenian orbela batzen
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orbela batzen eguaztenian
eguaztenian orbela batzen
eguenian etxera;
barixakuan bendeja batzen
bendeja batzen barixakuan
barixakuan bendeja batzen
ta zapatuan plazara.
Domekan, barriz, apaindu eta
apaindu eta domekan, barriz,
domekan, barriz, apaindu eta
hamarretako mezara

Badira Gipuzkoa aldean be beste bersino batzuk:
Nere andrian kamixa zaharra, beria balu ezer ez; zazpi

astian soinean dauka erantziteko alperrez. Iparragirrek Ezkon-
gaietan kantuan erabilitako ildo berekoak emoten dabe.

Beheko suaren aurreko aldean dago beheko gelea eta umeok
hantxe egiten dogu lo. Antxinako lastamarragea bazterrean laga-
ta dago. Badira han burdinezko ohe kankailu bi, moila eta guzti.
Gauez deskuidoan handik jausita narruko ederrak hartuak gara
inoz. 

Beheko sua iziotuta euki dogu egun osoan eta giro epela dago.
Oherakoan sua erdi amatauta geratu da, txingarretan, baina subi-
laren ostean laga doguzan oinetakoak eta kaltzerdiak ederto sika-
tuko dira biharamonerako. Beheko suak bere usaina, kedar-usai-
na, lagaten dau erropetan be. Gurean ekonomikoa edo txapa jarri
eta gero be beste etxe batzuetako ezkaratzera joan eta nabarmena
izaten zan, erropetan be igarten zan usain hori. Tximinia ez zan
beti ondo ibilten eta bazterrak kearen arrastoz beteten ziran. Erre-
ka haizea edo hegoia zanean, kosta egiten zan suari indarra emo-
tea eta keak tximinian gora bidea aurkitzea. Iparra nagusi zane-
an, ostera, ederto tiretan eban tximiniak.

Gurasoen gela suaren ganeko aldean dago, tximiniaren ondo-
an. Luzaro sometan dogu hareen berbaroa beheko gure gelatik.
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Ederra da gurasoek eguneko kontuak alkarri esaten diharduen
bitartean lo hartzea.

Goizeko bostak eta erdiak baino lehenago, oilarrak baino
lehen neguan, joten eban gurasoen gelako pikamailuak. Bai, pika-
mailuaren zaratea ateraten eban despertadore harek. Zarratu-
zarratu jo be! 

Hurrengo egunean nahikoa izango da hauspoagaz putz egitea,
mozkorrak daukan sua berbiztu eta sukaldea barriro berotzeko.
Kanpoan giro hotza eta umela badago, asto-soka edo burdi-soka
alderik alde jarri eta txintxongan ibiliko gara alkarri txanda har-
tu ezinik, edo ikusi-mikusika begiak eta belarriak adi: 

—Ikusi-mikusi
—Zer ikusi?
—Ikusten, ikusten ikusten…
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BISITARIAK

Santa Agedakoak ez eze, beste era askotako bisitariak be
azaltzen ziran atarian: kinkileroak, konponerrak, bahe-saltzaile-
ak, motxailak, jitanoak, eskekoak… Azken honeetatik hasiko naz. 

Fraileak eskean ibilten ziran baserriz baserri. Arantzazukoak
be bai, eleiza barria eraikitzen hasi ziranean, baina gehienetan
Markinako karmeldarrak etorten ziran, zaldi eta guzti. Laborea,
indiarrak, patatak… jasoten zituen, halan emon ezkero. Gurean
borondate onez emoten jaken iminakada bat arto edo gari, imi-
laun indiar edo arroa bat patata. Urtean behingo kontua edo, iza-
ten zan, ganera. 

Etxe guztietan ez eutsien harrera bardina egingo. Nik entzun
nebanez, auzoko batek ez ebazan begi onez ikusten eskeko fraile-
ok. Joxe Marik ez eban eleizarik zapaldu be egiten gerra ondoren.
Han doaz, ba, fraileok haren baserrira. Zaldia atariko obaoan lotu
eta,

—Eup! —loalditxotik atera dabe Joxe Mari eta asun-salda
baino erreago dago:

—Zer kristo gurozue? 
Fraileetariko batek, errespetuz erantzun deutso: 
—Parkatu iratzarri izana, baina eskean gatoz. Arto, gari,

indiar edo patata bila, urtero lez.
Joxe Marik begiak igurtzi eta honan erantzun ei eutsen:
—A! Bai e? Eta zein solotan erein dozuez, ba?
Jakina! zaldia askatu eta arre!
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Tomasek be kontetan dau behin fraileei laguntzen joan zane-
koa. Ni ordurako Seminariora joana izango nintzan. Eskolara eto-
rri ei ziran eta maistreari eskatu umeren baten laguntasuna, bide-
erakusle lanetarako. Halantxe bideratu ebazan anaiak, maistrea-
ren baimenagaz, baserri izkuturen batera eta han indiarrak eskatu
fraileak. Imilaun bat emon be bai, baina ez ei ziran oso finak,
kontizu.

—Eskasak eta zimelak dozak hemen asko —protesta fraileak.
—Hara Jauna! Aurten ez dabe eurok behar dan beste errezau

edo txarto errezau dabe. Honakoxe zimelak eta erkinak izan dira
jaso doguzanak.

Juan Bedaru izeneko bat be ezagutzen genduan, gure etxabu-
ruan gora eta behera sarri ibilten zan eta. Bere burua morroi lane-
tarako eskintzen ibilten zan, lanaldi jakinetako sasoian, batez be:
bedar-, gari- eta ira-lanak. Gurean geurean ez genduan haren
beharrik izan, baina beste etxe batzuetako kontuak botaten eba-
zan harek brasta-brasta:

—Hara? Ni neu ez gehixau hara biharrera. Bazkaltzeko
ordue heldu halako batien eta errezuetan ordu erdi bai. Total,
aurrien lapiko-arrauka eta guzti jarritako indiar sikuek, okela
gixar zatitxo batekin jateko! Errezuek luziek, bai, baina bazkari-
xa motxa han.

Etxe askoko kontuak ekizan harek. Seminarioan ikaskide
izan neban Ereñoko Abel Muniategik be baeukan haren barri;
inguru zabalean ezaguna zan seinale.

Jitanoak taldeka hurreratzen ziran. Negua bazan, Armiñako
koban lekua hartu eta handik mobiduten ziran eskean eta. Karro
ederren jabe egin ziranean, koba beharrik barik ibilten ziran. Eus-
keraz be baekien gehienek eta gipuzkera erabilten eben, zer edo
zer emon eta beti “gutxi, gutxi” erantzuten euskuen eta. Emoten
jakena emoten jakela, batzuk beti urruntzen ziran erretolika bate-
an.

Guk ezagutu genduzanak gehienak Etxeberria edo Jimenez
ziran. Harritu be egiten ginduzan etxe jakinik izan barik Etxebe-
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rria deitura horrek. Ia astero etxea estreinetan ebelako izango zan:
orain koba zuloan, gero zubipean e.a. Emakumeak titi banatan
ume bana ebela ate ondoan egoten ziran, noz nork zer emongo.
Gizonezko batzuk motxaileak ziran, hau da, astoari ulea moztera
etorten ziran, diru apur baten edo jeneroaren truke.

Honen harira pasadizo barregarri bat jatort burura. Baziran
ia beti han inguruan ibilten ziran jitanoak eta asko izenez ezagu-
tzen genduzan. Halantxe eurek be gu. Noan harira: badabil
Eduardo bere lagunekin Oletan kontu-kontari txikito bat han eta
bestea hemen eta eztabaidaren bat sortzen da, ia haserretzeraino.
Lisardo da eztabaidan dabilenetariko bat. Tentea da Lisardo hori,
ondo jaztea gustatzen jakona eta besteak baino gehitxoago dala
pentsetan dabenetarikoa: bere buruari eretxia. Gurean eskean
sarri samar izaten dan Alejandro (Etxeberria) jitanoa dator eurak
dagozan aldera. Eduardori Lisardo deitzeko ohitura dauka. Izen
hori sartu jako buruan eta Eduardo ikusten dauan guztietan “Qué
hay Lisardo!” agurtzeko ohitura dauka. Gure Eduardori zerua
zabaldu jako. Oraintxe dauka aukera Lisardoren harrokeriari
kaxkarreko bat emoteko:

—Zer dinok hik? Zer harrokeria darabilk? Jitanoen artekoa
haz heu be eta! Baietz hortxe datorren horrek hi agurtu!

—Ni agurtu horrek? Ez juat ezagutzen eta.
Alejandro parera heldu danean hartu dau ezustekoa. 
—Qué hay Lisardo! 
Barre algareak urte askoan iraun dau, gaur be tripetan kili-

kilia sentitzeraino.
Beste eskeko batzuk bakarka ibilten ziran. Baserriren bateko

morroitzatik alde egindakoren bat edo kale gorritik eskean alde
beharrekoren bat, gehienetan. Baziran emakumeak eta bai gizo-
nezkoak. 

Atarira heldu eta brastakoan “Arroa erdi patata” edo “Imina
lauren indiar” eskatzen eban bategaz akordetan naz. Eskatu
barik agindu egiten eban harek. Gitxi erizten baeutsan, marmarra
eta maldizinoa ugari. Arroarako falta jakona berak horniduko
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eban, lotsa handirik barik, etxe azpiko patata sailetik edo arto-
tzako indiar arlotik. 

Emakume helduak be ibilten ziran. Kaletik etorten ziran
ortuko jenero bila. Txutxita zan bat eta atso katarrua bestea.
Halakoxe ahots erlaztua eukan azken honek.

Atento izeneko eskeko berezi batek be merezi dau aparte
aitatzea. Erderaz egiten ebanean hitz hori erabilteko ohitura
eukalako edo deitzen geuntsan Atento. Sasi-medikua be bazan
hau. Bide ertzetan sendabedarrak batzen ibilten zan, ukenduak
eta edabea egiteko. Gurean ez eban bere trebetasunik frogatu, bai-
na entzuna genduan ez dakit nongo baserri baten medikuek sen-
datu ezinik lagatako bat berak sendatu ebala. Jakina! Ez dakit
non eta ez dakit nozko mirariak handiak izaten dira beti.

Mariñon edo Marañon deitzen eutsen askok, mediku ospetsu
baten izenez, hain zuzen. Txikia eta argala; zenbat izango zan,
bada, astun? 50 kilo bai, kaka eta guzti? Hor nonbait. Baekian ber-
betan eta bere gerizpe txikiaren jabe zan. Kontu-kontari, atarian
jarri eta orduak berbetan emon ondoren, hamaiketakoa edo bazka-
ria jaten be bai harek, zeremoniaren berezko zatia izango balitz lez:

—Eguerdi on! Sagardaorik eta?
Emon be bai sagardaoari laguntzeko, beste zer edo zer be. 
Behin atarian egoala periodikua eskatu eta irakurten zihar-

dualakoa egin eban. Orria aldrebes eukala konturatu ginan eta
anaiak esan: 

—Zer Mariñon? Gaur kontu aldrebesak datoz ala?
—Bai, ba; mundua aldrebes dabil eta!
Gerra osteko edozenbat urtetan errazionamentua banatzen

eben herrian. Neu be izan nintzan inoz, asto eta guzti, arrebaren
bati laguntzen. Orioa, azukrea, kafea, garbantzuak… ez dot bes-
terik argi gogoratzen. Tabakoa be emoten euskuen eta gurean
inork ez eban erreten. Jitanoek eta eskaleek baekien hori eta taba-
ko eske etorten ziran.

Kinkileroak be azaltzen ziran batzuetan. Atetako mahai gane-
an maleta zabaltzen eben unea gogoan daukat. Harrigarria begi-
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tantzen jakun hainbeste gauza maletatxo baten sartuta izatea.
Ganera, gauza guztiak txukun eta garbi, bakotxa bere boltsatxo-
an: orraziak, koloniak, xaboiak, artaziak, labainak, bizarra moz-
teko atxurrak, titareak… zenbat eta zenbat gauza hain leku txi-
kian! 

Gurean ama egunero joaten zan plazara eta ez ginan kinkile-
roen zain egoten, baina askotan erosten genduan zer edo zer, hain
egozan erakargarri. Umeok tematzen ginan askotan eta amak ero-
si egin behar bakearen alde.

Konponerrak, berbeak berak esaten dau, konponketak egiten
ibilten ziran baserriz baserri. Kantina zulaturik egoala, baldeari
kirtena apurtu jakola, lapikoak jarioa eukala… beti izaten zan
konpondu beharreko zer edo zer. 

Txorrotzaileak be etorten ziran, artaziak, kutxiloak eta abar
harri latzaz zorroztera. Bizikletan etorten ziran honeek eta etxa-
burutik pasatzean eskala txikiko soinu ezaguna joten eben: do-re-
mi-fa-sol; sol-fa-mi-re-do. Sarritan izaten zan txorrotzailearen
beharra. 

Gitxiagotan, baina bahe-saltzailea agertzen zan hurrengoan.
Bahe mota asko izaten ziran: uruna eralgiteko bahe zarratua edo
estua, artoa eta garia garbitzekoak, indiarra eta babak garbitzeko
sare zabalagoak. Danak ziran baheak. Askok galbahea deitzen
deutsie guztiei, baina galbahea bahe berezi bat zan, guretzat;
gariagaz erabilten zana, hain zuzen. Uruna eralgiteko baheak sare
estu-estua eukan.

Oihal-saltzaile bat be ibilten zan, bizikletaren atzeko aldean
oihalez betetako fardeltxoa eroala. Saldu nahi harek be eta bere
produktuen kalitatea aldarrikatzeko, honakoak esaten ebazan: 

—Ederra jenerue! Han be hartu deustie eta baita beste hare-
tan be. 

Holan jarraitzen eban bezeroen izenak aitatuz eta gurean be
saldu nahirik. Konfiantzagaz lotsabakotu be bai apur bat gure
mutilak eta erantzun (ala alde ta gero esan?):

—Zer hartu deutsue? Lelo itxurie?
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Bisitari berezi bat izan zan gurean gerra hasi eben urtean.
Amak kontetan ebanez, gure lur-sailetatik hurrean dagoan Goiko-
laua kobazuloa aztertzen ibili ziran hiru gizon edo; euren artean
abade bat. Bero handia egiten ebala eta edatekoa eskatu eta amak
txarrakada sagardaoa atera eutsen. Pentsetakoa da On Joxe Migel
Barandiaran, Aranzadi eta Eguren arkeologoak izango zirala,
alkarregaz hainbeste indusketa egin zituen eta. Abadea Joxe
Migel, behintzat.

Besteen esanetik dakit Goikolaua izeneko kobak eta Armiña-
koak bat egiten dabela. Batetik sartu eta bestetik urten daitekee-
la dinoe inoz Armiñako koban goian argitasun bat ikusteko beste
urrun joan diranak. Ni neu be ibilia naz behin baino gehiagotan,
linterna eta guzti ibili be. Entzuna genduan argizaria eta poxpo-
loa ez zirala guztiz seguruak. Laster jakingo dozue zergaitik.

Badoaz Sabin eta Erramun, farolean argizaria eta poxpolo
kaxea eskuetan, kobako aho baltzean barrura. Hasieran oinak
non ipinten zituen be ziur jakin barik, eretxira. Hatxak eta zuta-
beak mamu-dantzan euren inguruan, ezin patxadarik hartu. Egin
dira, baina, kobaren erraietako egoera barrira. Arriskuak hartzen
hasi be bai hatxetan eta pasabide hezeetan gora. Farolduna jausi
egin da irristada baten eta potzuan amatau da argizaria. Besteari
be poxpoloak busti edo, behintzat, kaxearen lakarrean raasst eta
raasst egin arren, argi izpiren bat bai, baina ezin biztu. Hantxe
ilunetan noraezean. Errezatzea urtenbide bakarra. Eskerrak
kobatik hurrean bizi diran etxekoak. Iluntzean agertu ez zirane-
an, han egon eitekezala pentsau eta hantxe aurkitu be. Harrezke-
ro ondo dakigu koba barrura ezin dala edozelan sartu. 
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MAHAI INGURUAN

Neba-arreba asko izan gara gurean. Danok batera ez gara
inoz etxean suertau, batzuk jaio baino lehen, beste batzuk ezkon-
duta edo etxetik alde eginda egozalako. Hil be oso umetan hil
ziran bi, neska eta mutila.

Mahai inguruan, guraso eta guzti, hamalau edo izatera asko-
tan helduko ginan. Jatorduetarako, arasen ondoan, hormaren
kontra loturik egoan mahaia eransten genduan. Harek eta beste
mahai biribil batek egiten eben emendioa. Mahai handia hiru
hankakoa zan eta besteak, horman maratila bategaz lotuta egoten
zanak, 8 hanka eukazala esaten dau Juanitak, baina, halanda be,
ez zala zutunik ondo egoten. Haren ganean zer ez genduan guk
egingo hankak hain loka egoteko!

Kontua da, guztiok kabitzen ez eta, gazteenak amaren altzo-
an jaten ebala eta hurrengo mutil biok, lurrean, katu eta txaku-
rrekin lehian. Esan dot, hori, guztiok etxean ginanean pasetan
zan, ez beti. Inoz katuaren atzetik aringaldi batzuk egina naz neu
be, ogi zatiagaz oriotan txasta eta txasta, jateko baino estimauago
neukan okela zatia katuak gelaburura eroanda. 

Bazkaria astiz preparetan zan. Lapikoak denpora asko emo-
ten eban sutan. Motiboren bat tarteko, bazkariagaz berandu ebi-
lenetan entzun izan geuntsan amari:

—Hau da, hau! Eguerdiko hamabiak puntun eta bazkarixa
pospolo-puntan.
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Puntu horrek ez eukan erderazko en punto berbaren zentzua.
Laster edo orain dala gitxi be izan eitekean:

—Puntuan joan dira hemendik; ez dira urrun izango.
Oroitzapen ederrak dira jatorduei lotuak: Goiz osoan bor-bor

irakindako lapikokoa, okela zati eta guzti; laban egindako sagar
erreak; galdara bete arroz-esne.

Tomasen egunien
balda bete arroz,
Domusantu dala ta
jateko prest gagoz

Halan kantetan eban amak azaroaren lehen egunean eta
danok gustura. Trebetasun aparta eukan gure amak koplak asme-
tako. Ia beti ezagutu genduan alai eta goxo. Rosariok honeek ditu
gogoan, adibidez.

Etxe ondoko tontorrean (halan deitzen geuntsan eguzkibegi-
ko solo guenari) ei gengozan amagaz seme-alaba pilo bat jai arra-
tsalde baten eta amari eskatzen, beste askotan lez:

—Ama! Kantau zeozer!
Elena doianian Bilbora gauzatan
Juanitak urtengo deutso bidera kantetan.
Anjelek atrapauko dau sasixen zozue,
Mirenek biztuko dau lastuagaz sue,
Julitxok prestauko dau saltsatxu gozue,

Puntu honetara heltzean, amak ez, besteok emon ei genduan
errematea, Rosarioren protesten artean:

Rosariok jango dau kazolakada osue.
Oroitzapen bizia eta ederra, era berean, amak Mari Karmen

arreba txikiari, altzoan hartuta egiten eutsazan laztanak, zilborre-
an atzamar punteagaz sakatu eta tirrin-tirrin, tinbri, esanez.
Hantxe gu be tinbre joka eta arrebatxoa barrezka. Mari Karmeni
eta geroago iloba Pakitori kantetan eutsan sehaska-kantua be
gogoan daukat, geuri be halantxe egiten euskun eta:

Bonbolontena, ene laztana
ez egin lorik basoan,
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azeritxuak eruango zaittu
erbixa zarelakoan

Baita beste hau be:
Neure maitia maiteko
Zer dozu negar eitxeko?
Zure negarra ederragoa da
askoren barrea baino.

Esana dot arreba Maria hil zanean amak hartu ebala Pakito
hazteko ardurea; hamazazpiren ardurea izan dabenak hamazor-
tzigarrena zaintzeko be bildur handirik ez. Maitasuna bai neurri
bakoa. Ikusten nago mahai ganean Pakito aldatzen eta mutikoak
erropea bustitzerainoko txiza arrastada egiten deutsala:

—Itxurriño! Ez dozu nahiku egin ondiño?
Pena bakarra izaten eban amak: 
—Gaztain egurrez egindako mahai biribil haundi bat, danok

hantxe kabitzeko, sikira!
Seme-alabek etxetik alde egin ahala, mahai handiagoaren

preminarik ez zan ikusten.
Afaritarako artoa edo taloa eta esnea izaten genduan askotan.

Ume-umetan esnez eta arto-zopaz betetako galdarea mahai biri-
bilaren erdian jarten zala gogoratzen dot, eta bertatik ekin guz-
tiok. Entramea be zeinek baino zeinek hobea, jan-zahar izan ez
arren. Azkar jaten ikasi behar. Zer erremedio! Egon hadi lo eta
jango dok mehe.

Taloak ziranean, bakotxak bere katiluan jatea zan normala-
goa. Amak zapla!zapla! taloparan taloak egin ahala atzera bota
eta batek berak be ez eban lurrik joten.

Ama izenak asko esan nahi dau gure bizitzan. Miraririk han-
diena da amaren izena eta izana. Zer ginateke amarik ezean? Ama
eta emon berba bera dirala esan daiteke. Grazia horrek bizi gaitu
eta berorren indarrez egin geinke aurrera.

Harrikoa be handia gurean. Etxean urik ez egoanean, erreka-
tik ekarten genduan kantinetan. Lan astuna zan hori; horregaitik,
astoagaz joaten ginan, ama plazatik etorri eta gero. Euri asko egi-
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ten ebanean teilatuko hodietatik jausten zan ura, itusura, be era-
bilten genduan.

Motortxo hidraulikoa jarri halako baten eta, handik aurrera,
etxean geunkan nahi beste ur. Txorroa idegi eta listo. Harrikoa
egitea edo ontziak garbitzea, gauza bera zan. Platerak leihoaren
kanpoko aldeko oholaren ganean ipinten ziran sikatzen.

Ikusten nago arratsalde baten jazotakoa. Badator anaia nagu-
si bat, eskuak lohi-lohi, eta txorroa idegi ondoren xaboi itxurako
zati bat hartzen dau:

—Zelako jaboia da, berau! Bitsik be eztau ateraten eta! 
Eta erabiliaren erabiliz usaina zabaldu danean konturatu da

ez dala jaboia esku artean darabilena.

Artibai errekaren gaineko zubi horretara heltzen ginan milloitarrok, herrira,
mezatara-ta gentozanetan. Atzeko baserri zuriko tejabanan, Altzalein, alda-
tzen genduzan oinetakoak.
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Umea aldatu ondoren, bertan deskuidoan geratutako errega-
lotxoak ezin, bada, bitsik atera. Unean bertan haserrea, baina
gero zenbat bider barre be! 

Hainbeste neba-arrebaren artean danok ondo konpontzea ez
da kasualidadea, gurasoek ereindako haziaren fruitua baino.
Horixe da amak be azken urteetan, behin eta barriz, adierazoten
euskuna: 

—Ondo konpondu eta alkarri lagunduz bizi, habixa bateko-
ak zarie eta.

Horretan ez deutsiegu gurasoei hutsik egin.
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KATUAK

Katuak aitatu ditut, eta ez motibo barik. Gurean askotan iza-
ten ziran sei edo zazpi. Etxeko eta inguruko katarren zalapartak
eta marrauak ez genduzan alperrik entzuten, batez be zezeil alde-
an. Gero katakume pilo bat jaioten zan batera antzean. Hareek
bai politak! Baina ezin, bada, danak bizirik mantendu. 

Gure erreguak eta negarrak aita edo beste nagusietako bat
katakumeak eskuan hartuta ikusten genduanean! 

—Ez hil, mesedez! Eskolako lagun bati emongotset bat!
—Neuk zaindukot beste bat!
Garia joteko harriaren ganean edo hormaren kontra brastada

bat emonda akabetan zituen gehienak. Geuri be inoz tokau izan
jakun katutxoak akabatzea. Harriaren kontra brastadea emon
beharrean, gora botaten genduzan, ahalik goren, beherakoan gol-
peagaz konortea galarazo eta gero hiltekotan. 

Gogoan dot behin ganbarako hormearen ganean laga nebaza-
la pare bat katutxo. Handik eurak jausiko ziran atariko harmai-
letara. Pena gitxiago holan.

Esan dot gurean katu asko izan ohi zirala, bakotxa bere izen
eta guzti: Bekerta, Gelaburu, Mitxina, Robustiana, Moro (katar
buruhandia) eta abar. Arreba bat artista zan, ganera, katuokaz
zirkoa montetan; ikustekoak ziran Juanitak eragiten eutsezan jau-
ziak eta jolasak. 

Lapur hutsak ziran, baina, berez katuok. Amak plazatik etxe-
ra ekarritako kantinetan buruz aurrera sartuta be bardin ibilten
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ziran, arrain usainaren arrastoan. Buztanetik tira egin eta ahoan
sardinea hartuta atera genduzan inoiz kantinetik. Arrainak kanti-
netik aterateko tresna aproposak izan balira lez. Xapi, katua!
Txapa beroaren ganean be hantxe, hankak dantzan, lapikoan edo
zartaginean egoanaren peskizan: Xiiibist! txistukatzea eta txaku-
rra ezartzea gauza bera ziran. Bizkarra harro-harro eginda aurre
egiten eutsoen txakurrari eta igesbidea ikusten ebenean, ospa txi-
mistearen pare. Gauza bat, behintzat, argi daukat: saguek eta
arratoiek jai euken gurean; inoiz ganbaran zalapartaren bat en-
tzun bai, baina ikusi, banaka batzuk. 



LABAKO SUA

Labako sua egiten eban amak, hamabostero edo. Basotik
ginarra-adarrak eta abarrak ekarten genduzan suari indarra emo-
teko. Gero egurragaz labea ondo berotu. Edozein egur klase iza-
ten zan ona baina, arta-egurrez egindako suaren beroa! 

Gogoan daukat labearen goialdea edo zerua (halan esaten
geuntsan) baltzitu egiten zala hasieran. Egurrak erre ahala, gero
eta zuriago geratzen zan zeru hori. Orduan, txingarrak baztertu,
gisatsaz labearen zorua garbitu eta pala luze bategaz hantxe jar-
ten ebazan amak ogiaren forma emondako ore zatiak, eta gero,
atetxoa itxi. Ogi txikiak be izaten ziran. Arinago egiten ziran
honeek, jakina. Tremesak deitzen geuntsen. Gari-urunez eginda-
ko taloak izango balira lez. Epel-epelak, neguan eskuak berotze-
ko be aproposak eta samur-samurrak. Tartean txitxarra (urdai
zatia) sartuta, haxe gauza ederra! 

Artopilak be labakada berean egiten ziran askotan. Gero ogi
handi biribilak kaxa baten gordeten ziran eta hamabosgarren egu-
nean be onak egoten ziran. Handik gora lizundu egiten ziran eta
barriro be labako sua egin behar. Hamaika labakada ogi eder egi-
na da gure ama.

Arto- nahiz gari-uruna errotatik ekarten genduan. Zorroa
artoz edo gariz beterik eroan eta uruna ekarri errotan eiho ondo-
ren. Polita izaten zan errotarria bueltaka ikustea eta egurrezko
mihinak klak-klak-klak egin ahala uruna ontzira zelan jausten
zan ikustea. Gero amasaran (amasaderan) uruna ondo eralgi edo
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bahetu ondoren, orea egiten eban uragaz nahastauta. Gatz apur
bat bota be bai. Mahai ganean ore moltsoai ogiaren forma emon,
lebadura (legamia) be nahastu, ganean ebagi batzuk egin eta
labara, lehenago azaldu dogunez. 

1955etik aurrera gero eta mehatzago egiten zan labako sua.
Okin bati emoten geuntsan zuzenean garia eta harek ekarten eus-
kun, ordainez, eguneroko ogia. Ia dana etxean hartu eta egiten
zan denporatik ia dana erostera urte gitxitan pasau gara, onerako
eta txarrerako.



OILOAK

Oiloak be lehen orain baino hobeto bizi ziran. Baserri ingu-
ruan azterka, hemen zomorro bat, han beste bat, alkarri kontu
ederrak esanez. Norbera baino zaharrago ziran oiloak be hantxe,
zahartzaroa pasetan, nasai, batzuk makulu eta guzti. Oilo-saldea
egiteko erabili be ez. Bakotxa bere izenez ezagutzeraino estimetan
genduzan: fulana, mengana, lumabakana…

—Kurra! kurra! deitu eta oilorik zaharrenak be badatoz
hegoak lagun, etxekoandra zabalen antzera, atzealdeak garraiatu
ezinean, hain dagoz mardul. 

Arrautza bila ibiltea abentura zirraragarria zan guretzat.
Oiloak karkaxa egiten ebanean adi ibilten ginan, habiaren arras-
toa nondik hartuko. Habiakada bat arrautza aurkitzea lako lote-
riarik ez egoan. Inoz 20 arrautzatik gorako piloa bai. Ez zan
komeni izaten, halanda be, arrautza guztiak jasotea. Oiloari beti
laga behar izaten jakon habisaria. Danak hartu ezkero, ez eban
han gehiago erruten. Horixe zan, bada, habisaria: habian lagaten
genduana, bertan egiten jarraitu egian. Egurrezkoa be balekoa
izaten zan horretarako. Amak kaltzetinak errepasetako erabilten
ebanak be balio eban.

Habiakada arrautzea aurkitu ezkero, bat edo beste jateko
eskubidea be izaten genduan; bestelan, aitarentzat eta anaia
nagusientzat izaten ziran arrautzak antxina. Sobretan ziranak,
plazan saltzeko. Oiloren batek adarra jo be egiten euskun, koro-
tza egiten eban bakotxean karkaxaka hasten zan eta. Gu habiaren
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bila, baina alperrik. Baekian, baina, gure amak oilo arrautzarien
habia topetako zer egin. —Kurra! Kurra! egin, atrapau eta ipur-
dian gatzaz igurtzi batzuk egin. Horrenbestez, oiloa laster joaten
zan bere txoko ezkutura, gatzak eragindako azkurea arrautzea
errun beharra zalakoan. Atzetik segi eta halantxe aurkitzen eban
habiakadea. 

Pasau jatan inoz oilolokea arrautzak berotzen aurkitu eta
uxatzen saiatuta neuk iges egin beharra be. Lumak harro-harro
eginda, erasorako prest jarten zan. Harek bai arrautzak ondo
zaindu!

Gero, oilolokea txita eta guzti agertzen zanean, gustura pres-
tetan genduan artourunez egindako orea, txitei emoteko. Ogi txi-
txapurrak be gustuko zituen. Gabiraiak zeruan ibilten ziran begi
zorrotzez guardian, euren txistu edo oihu ezagunak eginez. Arris-
kuaz jabetuta, oilarrak alerta deia joten eban; ez kukurrukua,
beste kode berezi bateko oihu itoa baino. Txitak amaren lumape-
an ezkutetan ziran, hogei izanda be guztiak hartzen ebazan babe-
sean. Beste oiloak be geldi-geldi geratzen ziran, lurragaz mimeti-
zaturik. 

Batzuetan guk geuk imitetan genduan gabiraiaren txistua,
oilar, oilo eta txiten estualdiaz gozatzearren. 

Txitak oilasko eta oilanda egin ahala, lumajea be aldatu egi-
ten jaken. Oilaskoek laster izaten eben gandortxoaren punta agi-
rian eta baita kukurruku ekitaldiak egiten ahalegindu be. Hola-
koetan oilar zaharrak segialdiak egiten eutsezan eta piko kaxka-
rrean. Oilar bat nahikoa dala oilategian, errekontro! Ezin ulertu
eragin mutiltzen joiazan oilaskoei. Igesean eta kukurrukuka, itxu-
ra barregarria, benetan. 

Ze, ikusgarria da, gero, oilarrak egunean askotan egiten daben
zeremonia. Trangaderaren ganera edo etxe aurreko petrilera igon-
da, ezkerreko hanka luzatzen dau lehenengo eta alde bereko hegoa
harekin batera, gero eskuma aldea be bardin. Nagiak ondo atera,
hankak tinkatu, luma ikusgarriak harrotu, lepoa luzatu eta kuku-
rruku. Harro bera eta seguru inguruan daukazan oiloak. 



Oiloak kanpoan ederto ibilten zirala esan dot, eta halan da.
Baina horrek baeukazan arriskuak be. Gerra ostean bertan aze-
riak urrituta egozan. Tiro eta bonba hotsek uxatuta edo. Orduan
oilo txabolak baserritik urrun samar be egiten ziran. 

Gurean baziran bi, baserrietxetik aparte: potzualdean eta
zelai-errekan. Gero barriro hasi ziran azeriak eta, gaur bat eta
hurrengoan bi, oiloak desagertzen hasi. Etxe ondoko simaur pilo-
etan gordeta aurkitu genduzan falta ziran oilo lapurtu batzuk,
azeriak geroago jateko hantxe gordeta. 

Baina baziran hanka biko azeriak be. Beheko tejabanako otan
ez eze, etxe ondoko arte ganean eta ereinotz adarretan be lo egi-
ten ohitu ziran, azerien bildur. Gau baten oilo-karkaxak entzun
genduzan eta hurrengo goizean ereinotz adarretan lo egiten ebe-
nak falta. 

—Hanka biko azerixak edo ibili biher ixen dabe hemen bart.
—Bai, hurrien!
Hurrengo gau ilun baterako trikimailua asmau eben gurean.

Oiloei “kurra, kurra” eginda, kortako otara bidea erakutsi eta
ereinotzaren adarretan trapo zuriak jarri zituen. Goizean lurrean
botata agertu ziran zapi zaharrak. Hanka biko azeriren bat adar
eta guzti etxera bueltau izanaren seinale.
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ASTOA BAI ONDO! 

Etxeko patarien artean astoak be baeukan merezimenturik.
Bera bizi zan ondoen. Gauean ohera baino lehen ia prest gera-
tzen ziran esne ontziak, hurrengo goizean bezeroei eroateko.
Kortako lanetan ama ibilten zan ia beti behiak jaisten. Kanti-
nen ganean iraztontzia jarten zan esneagaz batera zikinik joan
ez eiten. 

Goizeko bostak eta erdietarako, oilarrak jo baino lehenago
neguan, barriro be baserriko bizitza martxan hasten zan. Aitak
behiak gobernatzeari ekiten eutsan, jagi zala ohartu orduko orro-
aka hasten ziran eta. Askara bedarra, pentsua, mailastoa… Gana-
duen orroen eta aitaren berbaroaren artean egiten genduan azken
loaldi arina: 

—Aiba Noble, zuri doble!
—Baltza! Kantsa egiten zara, kantsa? Haga usted una pese-

ta! (orduan modan egoan irrati-programa baten (haga usted lo
que sepa) ildotik). 

—Isilik, arranpaloori!
Erdi lo eta erdi barrez gu. 
Gero astoa lotu, astotzarak jarri, eta bezperan erdi betetako

kantinak bete. Otzaretara kantinak jaso; indiarrez, artoz, porruz
edo beste zeredozerez betetako kapazoa be bardin. Astotzara bien
pisua orekatu eta arre!. Astoaren perra-hotsa entzuten genduan
atetako harmailetan behera triki-trauku eta amaren agindua
gerotxoago: —Arre Linda!
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Hamaikak baino lehen izaten zan ama kaletik bueltan, Lekei-
tioko lanak bete eta gero. Joan eta etorri, ia hamabi kilometro.
Bada zer edo zer berrogei urte inguruan holan ibiltea eta bezero-
ei, eskilarak gora eta behera, esnea banatzea.

Etxera eta gero, astoagaz errekara joaten ginan, kantinak gar-
bitzera eta etxean behar zan ura, bide batez, jasotera. Hori egin-
da, ez zan izaten astoarentzat beste lanik. Jaten emon eta gero,
eguraldi txarren bat ez bazan behintzat, larrara ateraten genduan.
Garra-garra egiten eban ia egunero, lurrean etzunda, bizkarreko
hazkurak kentzeko. Gehienetan Erdiko zarratua izeneko barru-
tian emoten eban arratsaldea. Han egoten zan iluntzean bila joan
arte. —Txikotxu, txikotxu! deitu eta laukoan etorten zan, korta-
ko epela hain eban gogoko. 

Geroago hasi ginan bedarretarako tramankulua ipini eta
ganadu-jatekoak ekarri eragiten. Gure lur pendizetan estimetakoa
zan lankide barria. Gogoan dot behin, anaia Australiatik etorrita
egoala, biok joan ginala Arranpotzu izeneko motara astokada
pare bat ekartera. Zapatua izango zan eta domekarako be askau-
rrea bedarrez bete gura.

Lehenengo bedarra bai biguna eta samurra! urte ona bazan
bigarren bedarragaz be laster beteten zan otzarea, baina sikatea
suertatzen zanean, sega bizkarrean hartu eta bedarretara perre-
txiko bila lez urten behar etxetik, nonbaitetik karga bedarra jirau
nahirik. Etxean orroa nagusi.

Kontua da astoa tontor-tontor kargau genduala eta anaiak
bigarren astokadea prestetan eban artean mota erripean aldatz
gora abiatu ginala astoa eta biok. Hango hanka —eta uzker—
hotsa, apatxak tinkatu ezinean! Barre behetik anaiak. 

Kargea hustu eta bigarrenaren bila heldu nintzanean: 
—Zer? Puztu dok astue? —bota eustan Tomasek. Barre guk

asto errukarriaren kontura.
Halanda be, gurean astoak ondo bizi izan dira beti. Gaurko

hitzez esateko, labela euken gure astoek, iso eta arre guztiak bar-
ne.
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Gure Linda astarragana eroan genduanekoa ondo gogoan
daukat, ba! Etxean jaio ziran gurean hainbat astakume; bakotxe-
an ume bat egiten dabe astoek. Ondo etorten zan erreleborako
asto gaztea etxean izatea. Guk astemea izaten genduan eta jarrai-
pena ziurtatzeko astarraren lana be beharrezkoa zan. 

Behiak lez astemeak be ume eske ibilten dira sasoi jakin ba-
tzuetan. Ezagun izaten dabe noz umesketzen diran; larrean eta
dabilzanean alkarren bizkar ganera saltoka ibilten dira, arra nahi
dabela eskatuz. Ez da segurua izaten umeske dagoan pataria trai-
lan hartuta aurretik joatea. Ezagutu izan dogu behiak ganera sal-
to eginda larri zauritu danik.

Zortzi edo bederatzi urteko nintzala eroan genduan Linda
Amorotoko baserri bateko astarragana. Ni baino hamar bat urte
zaharragoa zan auzoko gazte batek lagundu eustan edo neuk
berari. Ia ordubeteko bidea. 

Emea atarian lotu genduan eta han atera eben astarra. Laster
hasi zan iputika eta burua jasota haginak erakusten. Astemeaga-
na hurreratu eta uzki aldean usain egin eta haginak erakutsi,
barriro be, ezpan harroak jasota. Zakila ederto luzatu eta loditu
jakon. Ordura arte halakorik ikusi barik nengoan. Harek bai txis-
tu luzea! Linda geldi eta astarrak atzetik eraso eutsan, aurreko
hankak haren bizkar ganean kurutzatuta. 

Barretxoak entzuten ziran atari eta leihoetatik. Gizon eta
emakume, nagusi eta gazte, danak hantxe, ikusmiran. Intimidade
handirik barik egin behar euren hori.

Temoso fama izaten dabe astoek eta halakoa zan gurea be.
Behin, errotatik etxera nentorrela, ia etxera helduta gengozala
buelta astoak eta barriro be errotarantz ez eban jo, ba? —Isoooo!
Zer astua, noraaa? Alperrik izan ziran nire isoak, makilakadak
eta indar guztiak; harek berea egin behar. 

Gero konturatu nintzanez, aurrez begiz jota eukan asto koro-
tza itxi eban, despiste baten, usaindu barik eta akordau zanean
buelta emon eta usaindu arte ez eukan etxerako asmorik. Terkoa
galanta! 
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Behin ikasitako bidea gogoan izaten dabe astoek. Sarritan
joaten ginan errotara. Bekorrotako aldaparak ura galtzen ebane-
an, alperrik izaten zan konportea zabaltzea. Konpondu egin
behar, errotea ibiliko bazan. Oleta aldera joten genduan orduan
urunetara: batzuetan Armiñara, hurrengoan Ardinerrotara eta
inoz, baita Gizaburuko Eresara be. Azken honetara egindako oste-
rea daukat gogoan. Juanita eta biok ginan. Eresa errotarako bidea
ez genduala asmauko eta, kezkatuta egoan arrebeari halan esan
eutsan amak:

—Oletan Gizaburura begira jarri eta zuek segi astuari!
Halantxe egin be. Astoak erakutsi euskun bidea.

Beste gauza bat ez eban, ostera, sekula ikasi. Oletako man-
daskan ura edaten geratzen zanetan beti egiten eban ganean ero-
ana botateko moduko atzerakadea. Bere burua uretan ikusteak
izutzen eban beti, nahiz eta gero, edan ahala, ohitu. 

Bestelan, beti esan izan da astoa ez dala behin estropozu egin-
dako harrian bigarrenez jausten. Amari entzuna neutsan beste
hau be. Ez dakit nongo baserriko astotxoaren kontua da. Noz edo
noz hartuko eban, kontizu, bizkarreko ederren bat, erromara lan-
ga baten azpitik pasetan edo. 

Kontua da, handik aurrera lau metroko altuerako etxeko ata-
rian sartzeko be, makur-makur eginda eta dardara baten pasatzen
zala. Pentsetakoa da, bai, bizkarreko dexentea hartuko ebala noz
edo noz eta barriro hartzeko gogorik ez.

Estualdi galanta pasau dau gaur gure astoak. Ortuaren ondo-
ko bedarrak jateko lotu dogu erlauntzetatik hurrean. Luze samar
lotu dogu, kontizu. Kontua da, erleetara gehiegi hurreratu dala
eta, hareek eraso egin deutsela. Zelan eraso, baina! Konturatu
garanerako ia ito be egin dabe, lepo eta samea ziztadaz beterik eta
sokea tenkatuta, iges egin nahirik. Amak moztu behar izan deu-
tso igitaiagaz, lurrean etzunda tira-tiran eukan sokea. Igesi joan
da, laukoan. Haren iputikak kortara bidean! Tomas txikia ama-
ren atzetik joan da erleen artera eta harek be ondoeza izan dau,
ziztatu egin dabe eta.
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ERLEAK

Gurean beti ezagutu izan nebazan erlauntzak; umea nintza-
nean bai, behintzat. Eguzkibegian, etxeko hormeari eutsela bazi-
ran lau edo bost. Erleak gelditu barik hara eta hona, eztia egiteko
gaiaren bila loraz lora. Ez ginan gehiegi hurreratzen, inoz zizta-
daren bat hartuak ginan eta. Burrundara handi samarra ateraten
eben arriskua somau ezkero.

Gehiegi hurreratu nintzan behin, alboko mahastian nenbilen
baten, eta bost edo sei erlek eraso eusten. Izututa igesari emon eta
etxe ondoko asuntzara egin neban mus. Ziztadarik ez neban har-
tu baina bai asun-salda ederra: aurpegi eta besoak pinporta gorriz
izan nebazan egun osorako.

Erle-hazkuntza edo apikultura artea da. Ezin da edonor eta
edozelan hasi horretan. Urte askoko jardunak erakutsitakoa har-
tu behar da kontuan, eztirik lortuko bada. Urtean bi eztialdi egi-
ten ebazan gure aitak, nik ezagutu ez neban amamaren ohiturea-
ri eutsiz; bata udabarrian eta udagoienean bestea. Ez ziran bardi-
nak udabarriko eta udagoieneko eztia. Esaten ebenez,
udabarrikoa nabolorez egina izaten zan, besteak beste, sasoi
horretan ez da zelaietan lora faltarik izaten eta. Udagoienean,
ostera, otalorea ei zan erleentzat lehengai. Eztiaren zaporea be
ezbardina, jasotako sasoiaren arabera. Ederra zan abaoa estutu,
ogi zatiaren ganean eztia zabaldu eta jatea.

Eztia aterateko egunak heltzen ziranean, lokotsez egindako
sua ontzi baten hartuta eta kapelea jantzita hurreratzen zan aita
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erlauntzetara. Ke artetik igesi joaten ziran erleak eta holan, zizta-
den bildurrik barik hartzen ebazan eztiz betetako abaoak edo
ezti-orraziak. Gero eskuekin estutu eta ontzietara batu. Abaras-
karen baten gelditutako erleren bat be agertzen zan ontzian, eztiz
mela-mela eginda. 

Halanda be, erleak ez ziran inoz ezer barik geratzen. Bizirik
irauteko lain beti lagaten eutsen aitak. Negua gogor etorrenean,
ezti platerkadak be jarten ebazan erlauntzen aurrean.

Nik neuk ez neban inoiz ikusi aita argizaria egiten, baina kon-
tau deustienez, amama zanak abaoak ur berotan sartzen ebazan
biguntzeko, eta gero ur hotzetara bota. Holan, argizaria ganean
geratzen zan eta hondakina hondoan. Pentsetakoa da zelako
garrantzia izango eban argizariak, elektrizidaderik ez egoanean.
Etxekoren bat hilten zanean be beharrezkoa zan argizariaren
emendioa, hilkutxaren atzetik zenduari laguntzeko. Argizariaren
negarrak aurrez egindako lanaren izerdia irudikatzen eban
orduan.

Erlekumeak jaioten ziranean, han egoten ziran hareek be
erlauntza zaharraren ondoan, euren etxea aurkitu arte. Beste
erlauntza bat prest euki ohi genduan, ate ondoa eta barrua eztiz
igurtzita, etxe barri erakargarrian sartu eitezan, baina baserriko
lanak hain dira zabalak eta arlo askotakoak, inoz jazo jakun kon-
turatu orduko erle gazte aldra osoak alde egitea be. 

Erlauntzetik aparte sasi artean edo itxituraren taketean ber-
tan pilotzen ziran eta han egon, aginduren bat hartzeko zain
dagoan gudaroste baten antzera.

Guk apropos jarritakoan ez zirala sartuko eta igesari emongo
eutsela konturatzen ginanean, etxeko guztiok prestetan ginan
azken ahaleginerako. Zartaginak, lapiko tapak, baldeak…
burrundarea aterateko edozerk balio eban. 

Halako baten, guretzat ezkutukoa zan aginduren bat hartzen
eban gudarosteak eta persona bakar bat lez aireratzen ziran
danak batera, zeruan hodeiaren itxurako itzala sortuz. —Jo oin-
txe! Egin zarata eta segi atzetik! asko urrundu baino lehen jatsia-
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raztea zan kontua, han barriro erlauntza jarri eta atrapatzen aha-
legintzeko. Lapiko eta zartaginek airean sortzen eben dardara,
jasan ezina egiten jaken, nonbait. Ez pentsau erromeriarako zale-
tasunak jatsiarazten ebazanik.

Nik gogoan dodan baten, betiko alde egin eben basoan gora.
Aurkituko eben non bizi zugatz enbor zulaturen baten. Gerora
gaixotasuna edo sartu jaken eta galdu egin ziran gure erleak. Mas-
mek galdu ete zituen, ba? Arerio gogorrak ziran masmak erleen-
tzat. Gurasoek barriro ekiteko gogorik ez eta seme-alabok be ez
geuntsan lanbide berezi horri heldu. Polita zan, ba!

Erleak joan ziraneko alde haretan, Otsondolako andabidean,
eleiz-kantuen oihartzuna entzun dot. Ikarango Nikolas hil zan
atzo eta badaroe basobidez. Hilkutxa bizkarrean lauren artean,
aurretik abadea akolitoagaz eta atzetik etxeko eta auzoko, kande-
la eta guzti, harestian zehar. Gerora kaminoz eroaten zituen hil-
dakoak, baina ha ilara baltza ezin dot begietatik kendu. 
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ORTUKO LANAK

Ortuak eskura behar dau, ezkaratzetik hur. Halantxe da gure-
an be. Albatetik urten eta aurre-aurrean dago ortu bat eta goiko
aldean, erlauntzak hormeari lotuta dautsaneko aldean, beste bat.
Laranja arbola bat be hantxe, etxearen babesan. Garau gozaka-
txak emoten ebazan, urtero jaten genduzan, izotz baltza egin eba-
neko negu gogor baten arbola igartu zan arte.

Albatea eguzki-begian dago. Goizero handik egiten deusku
argi eta agur Milloiko mendi hegitik urteten dauan eguzkiak,
hodeiek eta behelainoak galarazo ezik, behintzat. Ezkaratzak
leiho handitik hego aldera, erreka aldera, Santa Eufemiara begi-
ratzen dau eta ekialdera, baratzera, lehen txikiagoa zan besteak.

Albatetik urten eta bertan dago baserriko bizitzaren zati han-
di bat. Teilatu ertzeko hodiak hantxe dauka itusura isurtzeko
bidea. Azpian ontzia jarri eta bete. Norberak edateko ez bazan be,
premina asko hornitzeko aukera emoten eban teilatutik jasotako
urak. Itusuraren danborradak ohetik jagi baino aurretik adierazo-
ten euskun euriaren barri. Euri barriari halako zapore mikatza
eransten deutso teilatuak, baina teilatu eta hodietako zikinak
garraiatu ahala, ura garbiago, urago bihurtzen da. Lurrak eskin-
tzen deutsan graziarik ez dauka, ostera. Itusura, beti itusura.
Gurean itxosure deitzen geuntsan eta ulertu be halantxe: itsasotik
datorren ura; lurretik pasau bakoa, hodei-ura.

Albatearen azpiko aldera, harmaila batzuk jatsi eta hantxe
dago, baserriko hormeari dautsala, labea, eta labe ganean hainbat
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erreminta. Beste bi harmailatxo eta pozua ikusiko dozu; jausi be
bai, kontuz ez bazabilz.

Ondo gogoan dot pozuko ur tragoaren gustua be. Umetan
hantxe boxingan (halan esaten euskuen): —Ibili hortxe boxingan!
Argixak jarriko dozuz erropok!

Kontua da, banabilela pozutik hurreneko harmailan zapabu-
ruren bat harrapatu nahirik eta makurtu nazanean goragoko har-
mailak bota nauela mosuz aurrera pozura. Mus eta hordago biak
batera: hiru edo lau zapaburu iruntsi ditut ahokada baten.
Higuingarria benetan pozuko ur geldoa! Handi-handiak bota era-
gin eta ur gehiago emon deust edaten amak, kantinean dogun itu-
rriko ur garbitik.

—Ilbehera da eta kipulak erein behar doguz gaur.
Pozu horretatik ureztetan dogu ortua udako sikateak dirane-

an, ortua egarri izaten da eta. Piperrak, tomateak, bainak… beze-
ro asko baldekadaren zain.

Ortuko lanek arreta handia behar dabe. Lurra ondo-ondo
saratu, atxurtu, landarak banan-banan jarri, mimo handiz urez-
tatu, bedar txarrak kentzeko jorratu, inguruko sasiak erre eta
errautsa ongarri bihurtu. Lurrak badaki emoten, arreta eta lana
eskini ezkero. Atxur zabalagaz saratu (azaleko bedarrak kendu)
eta atxurkuluz (hortz bikoa) lurra azpikoz goratu. Ortuko laneta-
rako nahikoa dira atxurra eta atxurkulua.

Herrian izan barri dira misinoak eta oraindik bildurrak aire-
an nago infernuko suaren kontu horreekaz, ezkaratzean pentsa-
kor, ortu aldeko leihoari bizkarra emonda. Halako baten sugarra-
ren hotsa eta sua bera ikusi dot horman, neure aurrean islatuta.
Bildurrak nire baitan habia egin dau, ortuko lanez ohartu naza-
nerako.

Albatean bertan, ia arku bat osotuz, amak zaintzen dauan
larrosaondoak usainez eta kolorez jazten dau urtero udabarri-uda
aldera ate ondoa. Nire bildurrak uxatzeko balio izan dabe gaur.



PASADIZO BATZUK

Lekeitiora egiten ebazan joan-etorrietako pasadizo asko eta
asko entzun geuntsazan amari. Batzuk jasoko ditut hemen. 

Inozente egunean badoaz astodunok Lekeitiora kontu-konta-
ri eta Patxi kaminero bazterrean sasiei belarriak mozten. 

—Horretxei sartu bitseu ba, gaur —Teresak gure amari. Ez
bat eta ez bi, halan dinotso Teresak:

—Patxi! Atzin zuluu! 
Biratu, atxur kirtenaren ganean okotsa pausatu eta: 
—Bai behar bere! Eta zeuek ez, ala? —erantzun ei eutsen.
Hurrengo hau Mariari pasaua ei da, Inozente egunean hau

be. Lekeitioko portaletik aurrera kalerantz sartu da eta han non
ikusten dauan berakatz-korda eder bat kalearen erdi-erdian.
Asto ganetik jatsi eta badoa hartzera. Sokatxo bategaz lotuta
dagoala konturatu da orduan eta eskua luzatzen dauanean nor-
baitek tira egiten deutsala atari barrutik. Halako baten, kei-
nu bizkor batekin oratu, sokatxoa eten eta kapazora sartzen
dau.

—Inuzente! Inuzente! –deiadarka gaztetxoak ataritik. 
—Inuzente bai, baina hau neuretzako, behintzat! Arre astua!
Astodunok izango eben egunero zer esan eta zeri heldu. Behin,

argi-indarraren prezioak gora egin ebala eta holan ekin eutsan
Alejandrak:

—Argixak be gora egin dau, ba; mila erreal pagau neban
atzo. 
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—Mila errial zer dozu, ba, mila errial? Guk pagatzen dogu,
ba, berrogeta hamar hogerleko! —bota ei eutsan Paulak presko-
presko. 

Ez da harritzekoa izango gazteak erantzun horren graziaz ez
jabetzea: mila erreal eta berrogeta hamar hogerleko, kopuru bera
ziran pezetekin moldetan ginanean.

Plazara ostera horreetan jazotakoa da hurrengo hau be.
Badoa Luisa radioak saltzen diran denda batera eta erosi dau
azken modako bat, sei edo zazpi botoiduna. A zelako dantzak egin
behar dituen berak eta Joxek gauero, erromeriara joan beharrik
barik! Aprobak egin eta ondo dabilela ikusita gero, zorrak pagau
eta sartu dau astotzaran polito-polito, manta baten batuta. 

Etxera heltzeko desiatzen dago. —Gure Joxek hartu behar
dauan sorpresie! Heldu da etxera, ez nahi baino arinago. Jarri dau
radioori salako aparadorearen ganean. Dendan ikusi dauan
moduan botoi bati lehenengo eta besteari gero, voltimetroa be en-
txufau eta… zarata batzuk bai, baina musikarik apenas. —Haun-
dixa da, gero! Zelan izan leike, baina! Han hain ederto eta hemen
orruada batzuk bakarrik?

Badoa biharamonean, ez berak nahi baizen bizkor oraingoan
be, radio hori erosi ebaneko dendara. 

—Zu! Hau ez dabil ondo. Orroada batzuk baino ez ditu bota
gurien. Emoistezu baserrixan be kantatzen dakixen bat.

—Egon trankil, honek balixo deutsu eta. Kortan (onda corta)
ipiniko zenduan eta! —dinotso dendariak, emakumearen akatsaz
ohartuta. 

—Baita zera be! Kortan zelan ipiniko neban ba! Salako apa-
radorearen ganien jarri dot, puntilla eta guzti, neuk eta. Esan be,
holakorik! 

Erakutsi eutsazan saltzaileak “corta, media, modulada” eta
inon diranok. Gau haretan, bai, etxean erromeria luzea Luisak!

Etxera radioa ekarri ebenekoa be gogoan daukat, esandakoa-
ren harian. Ezkaratzeko horman zuloa egitera etorri zan igeltsero
bat eta hantxe jarri genduan tramankulu handi samarra, bere vol-



timetro eta guzti. 1948an edo izango zan. Espainiar hizkuntza,
espainiar mezuak, espainiar himnoa… horreek ziran nagusi. 

Musikan, Juanito Valderrama, Antonio Molina e.a. euren kan-
tu ezagunekin: Angelitos negros, La canción del emigrante, La
paloma blanca. Beste kantu erromantiko bat be askotan entzun
genduan:

A la orilla de un palmar
yo ví a una joven bella
su boquita de coral
sus ojitos dos estrellas

Kantu osoa daukat gogoan. Orduan be eztitsuegia iruditzen
jatan, baina askotan entzuten neban eta askok gustuko eban sei-
nale.

Mexiko aldeko aireak be sarri samar entzuten ziran, Jorge
Negreteren ahotsean eta Argentinako tangoak Carlos Gardel-enean.

Ez dakit, ez dot zehatz gogoan irratian entzunda ala kantu-
papeletan ikasitakoak ziran, biak akaso, baina erderazko istorio
batzuk entzun eta ikasi be egin genduzan; maitasun-gaiak eta kri-
men latzak zituen argudio eta modu errezitatu ezagunean kanta-
tzen ziran: “En el valle de Ramales, provincia de Santander, ha
ocurrido un caso, el más terrible y cruel”. Holantxe hasten zan
bat. Erdi gogoan neukan beste hau Juanitak osotu deust, Bartze-
lonan gertatua izango zan, letra honeei ohartuz ondorioztatu dai-
tekeenez:

“Era un chaval muy alegre,
que se iba todos los días 
a la barriada de Sants, 
donde una fábrica había. 
En la fábrica un jardín, 
en el jardín una verja 
y en la verja una muchacha 
más linda que las estrellas.
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Si te viera en un peligro hasta mi vida daría bukatzen zan
beste ahapaldi bat eta maite eban neskaren alde bere bizia emote-
ko aukera hurrengoan:

No pasaron muchos años,
ni tampoco muchos días,
que un incendio voraz 
a la fábrica envolvía.
La niña estaba en peligro 
de morir entre las llamas
y sus padres afligidos 
a la virgen suplicaban.

Maiteminduak, baina, bere besoetan atera eban hilterainoko
arriskuak hartuz. Horrelako kontuak. Gaztelaniazko ahozko lite-
raturaren printzak emoten dabe eta papelez zabaltzen ziran eta
saltzaileei entzunez ikasi. Kantu bidezko nobelatxoak dira, gerta-
eretan oinarrituak, gitxi asko. 

Sasoi baten Radio Andorra asko entzuten zan gurean. Gogo-
an dot oraindik emakume haren ahots zolia: —Aquí Radio Ando-
rra! Emisora del Principado de Andorra. Argi-argi entzuten zan
eta eskatutako kantuen ekitaldia genduan gustukoena.

El criminal nunca gana izeneko sailak be emon euskun
erdera entzun eta ulertzeko aukera. Beste sail baten hasiera
berezia gogoan daukat oraindik: Arturo! Arturo! Ahora que
ambos estamos heridos, mira: la sangre es roja. Arrebek arreta
handiz entzuten eben sail bat ezin dot burutik kendu: Guiller-
mo Sautier Casaseca eta Luis Albercaren Un arrabal junto al
cielo. Erromantikoa zan oso eta hantxe egoten ziran begiak bus-
tita eta mukiei zintz, Rosita protagonistaren gorabeherak zehe-
tasun guztiekin jasoten. Lanerako ordua izaten zan eta han
etorten zan aita: —Zer Rosita eta zer demonino! Goazen beda-
rretara! eta radioa amatau. Tratua be egina euken azkenerako
arrebek: egin beharrak zehatz-mehatz egingo zituela nobelatxo-



aren ondoren. Egin egiten zituen eta laga egin behar nahi beste
negar egiten.

Geroago La Voz de Guipúzcoa irratia hasi zan emititzen eta
orduan euskerazko zerbait be sartzen eben. Pello Kirtenen kon-
tuak ditut gogoan eta euskal kantu batzuk, Carlos Mungiaren
ahotsean: Hara nun diran, Gazte-gaztetandikan… Geroagokoak
dira Basarriren Nere bordatxotik eta Maria Dolores Agirreren
kontuak. Charlas con nuestros baserritarras izeneko ekitaldiak
ezin ahaztu: 

—Gabon Jainkoak!
—Kaixo Joxe Migel!
Baserriko kontuak eta gorabeherak zituen berbakizun.

Orduan aita bera egoten zan, hanka bata aulki ganean eta uka-
londoa irratiaren ondoan, alde nahi eta ezinean. Geroago, Arrate-
ko irratiaren uhinek bete zituen bertsoz eta trikiti-soinuz inguru
zabaleko txokoak. 
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GANADUEN KONTUAK

Astoarenak esan ditut, baina txarriak be majo bizi ziran gure-
an. Elgoibarko Txarriduna pasetan zan etxaburuan gora eta behe-
ra, erraz ezagutzeko moduko kamioi berezian. Hari hartzen
geuntsazan kapatutako txarrikumeak, oraindik operazinoaren
zauria odoletan eukela askotan. Irrintzaka egoten ziran aldi batez
korta bazterrean. 

Tratua egiteko modu berezia eukan Urainek; lehenengo txa-
rria ez eban kobretan. Erderaz “cobro a cerdo vencido” izendetan
ei zan traturako modu hori, haren bilobak esan deustanez.

Behin egun batzuk pasauta, laster egokitzen ziran leku barri-
ra txarrikumeok. Urtea pasau baino lehen morrosko ederrak egi-
ten ziran; izan be, artoa, patatak, janari hondakinak, erremolatxa,
nabo egosiak… zer ez eben jaten traganarru halakook!

Bada gauza bitxi bat txarria izendatze horretan: gurean txa-
rriari txukuna deitzen geuntsan:

—Txukunari jaten emon dotse inok? 
Ez dakit ironiaz jarritako izena edo zer zan. Txukuna etorten

zan, ba, etxe-azpiko basatzan apainketan ibili eta gero! Harrikoa
egin eta etxe azpira isurtzen zan urak pozua eta basatza sortzen
ebazan orduan. Hantxe eukan gure txukunak bere bathroom par-
tikularra. Basazko traje nabarra jantzita agertzen zan ezkaratze-
ko ateraino, de etiketa, eguraldi beroa zanetan, batez be: —Aatx
hemendik, txarrixoi!
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San Martinetan kontu-
ratzen ginan aldean eroian
berokia ez zala badaezpada-
koa, urdai zati mardulek era-
kusten ebenez. Izango ez
eban bero, bada!

Ganera, etxe guztian ibil-
teko patentea euken txuku-
nok: kortan, askaurrean, ata-
ri inguruan, tejabanan.
Aitak, amak edo arrebaren
batek haren ganbela hartzen
baeban, laster hasten zan
kurrinka bere jatorduaren
usainean, ezkaratzera arte be
segika kurrin eta kurrin
burua eta belarriak altxauta.
Ikusi be ez eben azkenerako
egiten, mamina handitu aha-
la begiak txikitu egiten jake-
zan eta. 

Atx! atx! egiten geuntsan
ingurutik kendu nahi genduanean eta Kutxi! kutxi! kutxi! deitu,
era askotako hondakinez betetako ganbela askaurreko zokondo
baten jarri eta gero.

Ha zan jan beharra! San Martin ailegetan zan konturatu
orduko eta Leon Irimintxe etorten zan txarria hiltera. Gantxo
zorrotza sama-samatik sartu eta irrintza batek beteten eban etxe
guztia. Gogorra egiten jakun. Atera kontuak berari.

Odolosteak egiteko odola balde baten jaso, hasteko. Gero ata-
rian sutu eta azala garbitu ondoren, mahai ganean zatitzen eban
Leonek. Hamabi arroa inguru, gehienetan. Gu, umeok, puxikea-
ren zain egoten ginan. Amak garbitu eta gero puztu egiten gen-
duan, artean txiza usaina zeharo galdu barik baeukan be. Behin

Urain, Elgoibarko txarriduna. Elgoi-
barko feria erakusketa, 1985.
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puztu eta kitto. Ez zan apurtzen plastikozkoak baizen errez. Mun-
duan izan dan lehenengo globo klasea zan gure jostailua. Gero
ama eta arrebak errekara joaten ziran txarriaren hesteak garbi-
tzera, odolosteak egiteko. 

Ha zelako barruki usain lodi eta umela etxe guztian! Okela,
urdai eta odol usainez beteten zan baserria San Martin goizeko
giro hotzean. Hurrengo egunen baten txarri-erregaluak eroaten
geuntsezan auzokoei eta senideei. Bizitza laburra eta goserik ez,
baina hasiera minbera eta azken odoltsua txarriena.

Ez zan falta izaten txarri-janik egun batzuetan; odolosteak
eta gibela lehenengo. Gero txorizoak egiten ebazan, amak batez
be, eta ezkaratzean, txaparen parean zintzilik egoten ziran, ez
luzero, apur bat sikatu arte. Kolesterolaren bildur handirik ez ego-
an orduan; laster geratzen ziran haga luze hareek zintzilikariorik
barik. 

Txarri-erregaloak hartzen zituen auzokoek ez eze, kalean be
laster hartzen eben txarrikiaren usaina. Inozko eskale gehien
hurreratzen zan ate ondora. Gerra osteko gosetean ez zan harri-
tzekoa. Txutxita zan holakoetan hutsik egiten ez ebana. Zelan
jakiten eban asmau ezinik, halako baten ondorio honetara heldu
ginan. Auzokoren batek emongo eutsan barri koipetsua, errima
eta guzti:

—Txutxi! Hil dabe Ikan nausin kutxi!
Dozena erdi bat behi edo gehiago izaten genduzan gurean;

txahalak aparte. Guztira 15 burutik gora, asto, txarri eta guzti.
Idiskoak txahalkorta ilun baten sartzen ziran koxkondu eta saldu
arte. Txahal urruza itxurazkoa jaio ezkero, behigaia etxerako
geratzen zan. Txahal txikienak eskilarapeko kortan. Eskilararekin
bizkarrekoak hartzen hasten ziranean, handiekin nahaste hareek
be. 

Jaio barritan nahikoa esne edaten eben baina apurka-apurka
itxi edo itxi eragin beharra izaten zan. Horretarako aitak amaren
errapera askatzen ebazan eta han, buru-golpe eta guzti, esne
jarioa eragiten ebenean, laster eroaten ebazan barriro be euren
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kortara, eskuan eukan arto edo ogi zati bategaz engainauta.
Orduan izaten zan gure amaren txanda. Ontzia hartu, aulki txi-
kian edo kukulumutxu jarri eta zirrin-zarran, ontzia bete.

Umeok eskilarapeko kortatxora egiten genduan txiza ohera-
koan. Txahaltxoak nahikoa esne edan barik egoten ziran, itxura
danez, eta, han ilunetan arriskuan egoten ziran gure txilibituak
be. Edatekotan edozeri heltzeko prest egoten ziran hareek.

Tratanteak baserriz baserri ibilten ziran behiren bat, idi pare-
ren bat eskintzen edo txahalen baten prezioa kalkuletan. Ondo
ikasi genduan ez zirala gauza bera bizi-pisua eta kanaleko pisua.
Txahala saldu, hiltegira eroan eta gero, txistuka, pozik etorten zan
aita, diru ordainagaz eta txahal hil barriaren gibelagaz. Halan zan
ohiturea.

Behi barriren bat erosi behar zanean, aurretiaz ibilten zan,
Markinako ferian, hau ikusi eta bestea ikusi, tratanteekin tra-
tante bera be. Aita ez zan urruneko ferietara mobidu, baina
baziran Torrelavegaraino joaten ziranak be. Jakina! Han erdera
jakitea beharrezkoa zan, tratua ondo egingo bazan. Halako
baten pasautakoa kontetan eben gurean. Joseri entzun neutsala
uste dot.

Hara! Behin baserritar batek idi pare bat erosi nahi izan eban
eta badoa Torrelavegara, itzultzaile lanak edo, egingo eutsazan
ezagun bategaz. Feria gunera heldu eta laster jo eban begiz idi
pare itxuraz bikain bat; prezioa be halakoa eukan, bikaina.

Dudatan ibili ondoren, badinotso erdera ondo entenditzen-
edo ebanari:

—Hi, Pedro! Preguntau egixok ia alkarregaz buztarrixan
ondo konpontzen diran.

—Bai, gizona! Laster egingo jueu hori be.
Jabeagana hurreratu da eta:
—Oiga, señor! Este es aquel?
—¿Cómo dice? Este es éste y aquel es aquel.
Horrenbestez amaitu dau bere autua.
—Zer esan jok?—jakin nahi dau besteak.
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—Ba, gauza onik ez. Batak adarka egiten dabela eta beste-
ak, ostikoka.

—Iño! Zeinek esan, hain mantso ikusita! Ni neu ederto engai-
nauko ninduen. Eskerrak higaz etorri nazena! Neuk ordainduko
juat bazkarixa, merezi dok eta.

Azken kontaera honen antzeko beste bat be entzuna genduan.
Behin Mendexara Santander aldeko gizon bat etorri ei zan, eleiza-
ko kanpaiak jartera eta itzultzailea behar, orduan be. Herrian
erdera gehitxoen ekianari deitu eutsen pagamentuak egiteko
orduan. Horrenbestez, hona, gitxi gorabehera, kanpanginagaz
izandako autua:

—¡Señor! ¿Cuánto vale?
—Quinientas pesetas.
Itzultzaileak inoz entzun bako zenbakia zan hori eta, tratuan

hasita, holan esan eutsan sakristauari:
—Kinientosak eta holakoak zeinek ulertu! Agindu eiozak mila

pezeta eta pare bat abarka-manta.
Sakristaua, itzulzailea eta, zelan ez, kanpangina, danak kon-

forme azkenean.
Behiak larrara eta errekara ateraten genduzan sarritan. Gus-

tura joaten ziran sastegian behera, iputika eta alkarri adarka, ura
edatera. Bueltarako askak bedarrez beteta izaten zituen eta asmau
be bai behi batzuek estrategia polita. Ura azkar-azkar edan eta
tximistearen pare itzultzen ziran kortara, katean lotu aurretik bes-
teen asketatik jataldi bat egiteko. Beste batzuk ez ziran enterau be
egiten. Azkarrak beti nabarmentzen dira leloen ondoan.

50eko hamarkadan idiak erosi eta handik aurrera behiak gi-
txitan buztartu genduzan. Arazo gitxiago amak kantinak ondo
bete eta bezeroak artatzeko. Halako baten, nonbaiteko ferian ero-
sitako behi batek sartu eban gatxa gure kortara be eta dana
barriztu behar izan genduan: kareaz eta zotalaz dana garbitu eta,
bide batez, aska eta zoru barriak egin. Ura be asketaraino jarri
jaken: hara Pepe eginda gure ganaduak! 
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JAIO ETA HAZI

Ezkontza bikoak izan gara gurean. Lehen ezkontzatik arreba
bi eta anaia bat jaio ziran. Marta, gure amaren ahiztea, gaixotu
eta hil egin zan. Ahizteari laguntzen ibilitako gure ama ezkondu
zan orduan aitagaz eta holan familiaren ardurea hartu. 

Ez pentsau erraza izan zanik amaren erabagia. Beste aukera-
rik be ez, egia esan, sasoi haretan. Berak esanda dakit: ba ei eukan
Aulestin edo, azukre koskorren bat, baina dana bertan behera
laga eta kurutzeari golpe behar. 

Neba-arreba guztiok etxean, amaren ohean, jaio ginan gu,
aitaren laguntasunaz. Auzoko Isidra be ibilten ei zan laguntzen,
baina etxeko ohean hartu genduan lehen arnasea guztiok. 

Beste hamalau ekarri ebazan amak. Anaia-arreba bi umetan
hil ziran, gaixotasun batek eraginda. Besteok sano hazi eta bizi
izan gara. Ni neu Errege egunean jaio nintzan eta aitaren botan
aurkitu ninduen Errege-egun goizean arrebek, opariak ikustera
jagi ziranean. 

Hilariok esanda dakit jaio nintzan egun horretan bertan
mozolo gorri bat sartu zala etxean. Tranpa-ganean egoala eta kos-
tata atera ebela handik. Biharamonean, bazterrak edurtuta egon
arren, asto ganean eroan ninduen parrokiara, auzoko Isidrak eta
anaia Josek, bataioa egitera. Arazo larriren bat ez bazan, sasoi
haretan ahalik lasterren bataiatzea zan ohikoa. 

Hain egun seinalatuan jaiota, 8 urte bete arte ez neban sines-
tu amaren semea nintzanik. —Bai, zuek amaren tripan egon
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zarie, baina ni neu Erregik ekarritxeku naz. Arrebek be horixe
ziurtatzen eben eta zelan ez neban, ba, sinistuko? 

Nire hurrengo anaia jaioteko herriko medikua ekarri eben.
Ama be edadez aurrera eta zailtasunak, itxura danez. Erditze
haren ondoren bozioa deitzen deutsien koxkor bat geratu jakon
sama aldean eta horrek kalte handia egin eutsan amaren biho-
tzari.

Medikuari deitu eta heldu zan, halako baten; baina zelan hel-
du, gero! Etxaburura ailegau eta amumari deika egon zan.

—Mari Estebana! Maaari Estebana!
Luzaro, kontizu, eta inok entzuten ez. Orduan teilatura harri-

ka jardun eban, gero eta harri handiagoak, etxekoek entzuteko

1944an ateratako argazkion, orduan etxean bizi ginanok ageri gara. Goiko
aldean anaia nagusiak: Eduardo, Hilario, Matias, Julian eta Jose. Beheko
aldean Juli, Tomas amaren altzoan, Miren eta Juanita, Angel aitaren altzoan,
txokolate marka eta guzti, Elena eta Rosario.



ahaleginetan. Kaminotik jatsi eta ataritik sartzeko bildur zan, txa-
kurren bildur. 

Halako baten aitak teila-hotsak entzun ebazan eta kanpo-
rantz jo eban, edonori sekulako bronka botateko prest. Alboko
atera urten eta han non ikusten dauan mediku jauna beste harri
handi bat eskuan hartuta.

—Kontuz! Ez bota, ez bota harririk, mesedez! —erregutu eu-
tsan aitak. 

—Zer? Gorrak ala? Hainbeste harri bota doraz eta zuek en-
tzun bez. 

Hartzekoekin, ganera, bera! Haserrea iruntsi eta parkatzeko
eskatu behar.

Ezkondua eta sei umeren ama zan arreba nagusia, Maria, gai-
xotu zanean, gatxak aurrera egin eban herriko mediku hori kon-
turatu baino lehen eta gero ez eban sendatzeko aukerarik izan.
Herriko medikuaren baimenik barik ezin zan besterik ekarri
orduan; eta ekartekotan, herrikoari be kanpotik ekarriari beste
pagau behar. Holantxe artatu eban Lekeitioko D. Isidro Salinas
ospetsuak gure arreba, baina ordurako berandu zan, biriketakoak
zeharo hartua eukan eta.

Kontu hori gogora ekarri eben baten holan esan eban Matia-
sek:

—“Médico de cabesera” ez eze, “médico de astotzara” izatia
be merezi juan harek.

Herriko mediku horrek berorrek atera eustan lehenengo hagi-
na be. Hagineko minez negar eta negar emon neban egun oso bat
eta hurrengo egunean amak arrebeagaz, Elenagaz, bialdu nin-
duan hagin hori ateratera. Torpe samarra begitandu jatan medi-
kuori, orrikak, artaziak eta ganontzeko tresnen bila estropozuka
ikusi nebanean, baina halako min zorrotza kentzearren edozerta-
rako prest ni. Sentidua kentzeko orratza sartu eustanean izarrak
ikusi nebazan, baina hurrengoa ez zan asko hobea izan. 

Ez dakit zer arraio sartu eustan orratzagaz, baina minik ken-
du ez, behintzat. Txarriren batek gantxoa sartuta hiltegira daroe-
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nean egingo dau irrintza txikiagorik! Arrebea alboan, zuri-zuri
eginda, eta medikuak tira eta tira orrika handi hareekaz… —Min
eitxen dotzu, ezta? Min, ezta? Eta tira barriro be, aulkiaren kon-
tra belaunekin be indar eginda. Elenak kontatzen dauanez, kosta
jakon etxerakoan nire martxa segitzea. Astebete inguru egin
neban matrailazurreko minez.

Mediku famosorik izatekotan, Lekeitioko D. Isidro Salinas
zan gure inguruan. Asko ekiala, aberats zein pobre, danak ondo
artatzen ebazala. Ganera, askotan pobre-pobre ikusten ebazanei
ez eutsiela ezer kobretan eta holako kontuak. Egokia zala uste dot
gaur egun be. 

Sendagile kontuetan sartuta, gure etxetik oso urrunera bako
gizon bati pasautakoa kontauko dot. Hankako minez, oker-oker
eginda ebilen, gizajoa. Erreumak edo. Holako gatxari umorea
deitzen eutsien orduan. Gaur egun be bai, jatorrizko izena horixe
dau eta: buenos humores y malos humores. Likidoekin eta umel-
tasunagaz lotutako berbea da. Joan da, bada, mediku erdalduna-
ren aurrera eta:

—¿Qué le sucede, buen hombre?
—Que tengo mucho humor.
—¡Hombre, qué suerte! Pues que lo conserve por muchos

años.
—¡Para ti, cabrón! ¿Y tú eres médico?
Medikuek azkar aberastu nahi ebela, famatxoa euken sasoi

haretan. Buruko minez dabil aspaldian Joxe Mari eta andreak
herriko mediku barriagana bialdu. Bueltau danean, ate ondoan
dauka zain andrea:

—Zer? Asmau deutsu zer daukazun?
—Ia-ia bai. Mila pezeta neukazan eta bederatzirehun kendu

deustaz.



BIDEAN GALDU

Nik betidanik ezagutu dot kaminoa (gaur errepidea esaten
da) gure etxaburuan. Umemoko nintzala ibili ziran bidelanetan.
Harri zati piloak kamino bazterrean botaten zituen eta gero pika-
txoiagaz txikitu. Galipota bota eta gero txilindroa ibilten zan, gora
eta behera, bidea bardintzen. 

Txilindroan egin neban lehen biajea motorizatua. Gidariak
jaso eta bira batzuk eragin eustazan. Motorraren dardara eta gali-
pot, orio, gasolina nahasteko usain gogorra zelan ahaztu!

Lekeitiora bi bider be joan ginan Familia numerosa ginalako
agiriren bat behar zala-ta, argazkia ateratera. Claret izan zan
argazkilaria bietan. Lehenengoa atera genduanerako ahizta nagu-
si biak ezkonduta egozan eta arreba gazteena oraindino jaio barik.
Halanda be, baginan hamalau, guraso eta guzti, argazki zaharre-
an ikusten danez. 

Lehenengo horrezaz ez naz ondo gogoratzen, hiru urte be ez
nebazan izango eta. Asto ganean, astotzara banatan joan ei ginan
bi anaia gazteenok eta besteren bat hankarkulu; aita bizikletan
eta ganontzekoak oinez. Lekeitiora heldu eta Clareteneko argazki
aretora baino lehen Mikelaren dendan sartu ginan, Mirenek esan
deustanez, eta halakoetan izaten diran autuak:

—Hauxe familiaren edarra, Agustina! Jaungoikoak bedein-
katuta! Zeuriak dozuz danok?

—Neuriak, bai, eta bat bera be ez daukat saltzeko.
—Jesus laztana! Kuadrilla ederra, gero, zerurako.
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Koipe eta hitz ederren artean txokolate zatia be emon Mike-
lak borondaterik onenagaz eta nik jan; ez ba! Argazkirako garbi-
garbi nintzana orban nabarmenez geratu nintzan beda zabaldu
aurretik, amaren disgusturako. Halan dinoe arrebek. Baita argaz-
kiak be. 

Bigarrenean ez genduan izan, itxura danez, danok mobilizau
beharrik: hamar, guraso eta guzti. Hainbeste neba-arreba izatea-
gaitik sariren bat izango ei genduan. Halan esan eutsen gurasoei
udaletxean, baina gugana ez zan ezer heldu. Bidean galduko zan.

Familiaren plangintza egiterakoan, zenbat eta seme-alaba
gehiago, hobe. Esango neuke horixe zala erispidea, baserriko sai-
lak handiak ziran kasuetan, batez be. Lan klase asko izaten ziran
baserrietan eta guztietara heltzeko kobrua behar. Gurean, behin-
tzat, ez zan alperkerian egoteko astirik izaten, neba-arreba asko
izan arren. Ganera, seme-alabak Jaungoikoak emon ahala onartu
behar ziran edo, nire lagun Markoxek esaten dauan moduan,
praile batek bedeinkatu ahala. Plangintzarik izan balitz, nik neuk
ez neukan jaioteko aukera handirik; pentsa! Aitaren hamabosga-
rrena eta amaren hamabigarrena.

Honen harian, gure herriko bertsolari fin batek kontetan
dauana ekarriko dot lerrootara.

Familia handi samarra hareek be eta behin, haren ama lagun
batzukaz barriketan egoala, honako autua atera eben: ez dakit
nongo bikoteak umea nahi eta ezin ebala ekarri. 

—Umerik ezin dabela ekarri dinozu? Ez, gure gizonak prakak
ohe adarrin esegi balitu!



BASERRITARRAK ETA KALETARRAK

Baserritarren eta kaletarren artean beti izan dira tirabirak eta
zirikadak. Baita herrien arteko burla, ezizen eta abar be. Beti izan
da holan, eta lehen, herri batekoa edo baserrikoa izateak zeharo
markatzen eban urte hareetan, gehiago oraindik. Adibidez, gure
inguruko herriak hartzen ebazan kantugai ahapalditxo honek:

Berriatua panparrilo! (bis)
Amoroto koxkorrilo,
Mendixan tremesa poko
Lekeitxon zorrixak itxo.

Baserritarren eta kaletarren arteko burla horreetan, nork ez
dau entzun gure artean ondorengo hau:

Baserritarra, tirri-tarra,
jan bedarra, bota puzkarra.

Edo

Azak eta porruak 
lehengusuak dira (bis)
baserriko mutilak 
kokoluak dira
Oi, ai, oi, 
kokoluak dira,
Azak eta porruak 
lehengusuak dira
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Eta segi hantxe, ale morena eta ale salada, jira eta buelta,
kokolo aurpegia eragin arte.

Halanda be, gauza askotan kaletarrak baino jakintsuago
joten genduan guk geure burua. Horren adierazgarri da hurrengo
kontauko dodana. Anaia eta biok behi-zain gagoz kamino azpiko
motan eta hara non agertzen diran inoz guri burlaka ibilitako
kaletar batzuk. 

—Txo! Beittu ganau horri. Horrek daukoz potruak! —eure-
tariko batek beste bati.

—Beixek eztauke potroik. Hori errapie da —guk, barreari
eutsi ezinik.

—Zer da errapia? —jakin nahirik mutilok.
—Errapetik ateraten da zuek goizero edaten dozuen esnia

—maisu gu.
Harantzago dabil gure astemea, bere errape baltza erakusten.

Hari erreparatuta, ezin galdetu barik itxi, ba: 
—Eta horrek astuorrek zer emoten jopa?
—Eztok ikusten, ba, errape baltza daukala? Horrek kafia.
Amua iruntsita joan ziran.
Geu be ezjakin ginan gauza askotan. Kalera joan eta arrain

saltzaileak, euren merkantzia oihuka aldarrikatzen ebenean edo
portu aldean arrainei begira geratzen ginanean guretzat dana zan
arraina. 

Kaletar hareek, ostera, baeuken arrain mota bakotxarentzat
izena: lebatza, bixigua, makailoa, txitxarroa, berdela, lazuna, bar-
barina, hegaluzea eta abar. Hareentzat baserriko abere guztiak
ziran ganadu eta guretzat itsasoko bizidun guztiak arrain. Alka-
rrengandik ikasi beharrean ginan, baina, aukeran, alkarri adarrik
jo barik hobe.

Puntu honetara helduta pregoiak eta pregoilariak izango ditut
hizpide. Pedro Migel Urruzuno elgoibartar idazleak be aitatu izan
dau bere idazlanetan pregoien kontu hau. Udaletatik erderarako
joera nagusitu zan eta halantxe egiten ziran oharrak be. 



Gehienek irakurten ez ekien aldietan beharrezkoa zan pregoi-
lariaren lana, oharrak eta aginduak herrian zabaltzeko. Berria-
tuan herriko aguazilak egiten eban lan hori, meza ondoren petril
ganera igonda. Euskeraz egiten ebala esango neuke. 

Lekeition eta Ondarroan erderaz, edo erderaz be egiten ziran,
kontizu. Halantxe ditut gogoan, herri bakotxean egindako bana;
ez neuk entzunda, entzun ebenei entzunda baino.

Atabalagaz tarrapatada bat jo ondoren, edozenbat abisu
emon ditu pregoilariak eta, azkenean, oharren artean, honako bi-
txi hau:

—Hoy, a la tarde, en el cine Beitia: el último atún del Pacífi-
co.

Esan beharrik ez Ultimátum izango zala, baina arrainarena
hobeto ulertzen.

Ondarroakoa be nahiko barregarria da:
—Aviso al público: han llegado patatas al mercado, a dos

reales el kilo. El que quiera más barato, que vaya a tomar por
saco.

Zakukada osoa erosita merkeago ateraten zala esan nahi
eban, ez besterik.
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IBILGAILUAK

Nire akorduan beti egon izan da bizikletaren bat gurean. Aitak
baeukan Peugeot astun eta kankailu bat. Haregaz ikasi genduan
bizikletan ibilten etxeko guztiok. Bai narruko ederrak hartu be!
Hanka bata palankapetik sartuta, oker-oker eginda, ikasi genduan
oreka zaintzea zer zan, baita desorekaren zigorra ordaindu be inoz. 

Geroago mutilek euren bizikletak erosi zituen. Anaietariko bi
bizikleta-karreretan ibili be bai, gurasoen ezkutuan. Anaiak
Lekeitiora joaten ziran mezatara, Oleta aldean eukezan lagunak
eta. Ganera, goitik beherako bidea errazagoa da. Erberara joate-
ko aldapea igon beharra egoan hasierako pare bat kilometrotan. 

Bizikletan egiten zituen ibilaldi horreetariko konturen bat edo
beste heldu zan gure belarrietara; ez dakit guztiak gertatuak
diran, baina aitatu egingo ditut, batzuk behintzat.

Badator Matias aldapan gora arnasestuka pedalei emon aha-
lean. Atzera begiratu eta beste bizikletadun bat ikusi dau 300 bat
metrora. Ezagutu dau eta badaki txistu baten pasauko dauana eta
ipurtaldea erakutsi. Bera baino hobea da eta harro samarra be
bai. Azkar pentsau beharra dauka. Errebueltara heldu danean,
sasi oste batera jatsi da eta handik ikusi dau bestea, ezkutuko
bihurrikeriak emoten dauan pozaz ganezka. Burua jasota eta
aurrekoaren peskizan doa bestea, ehiztari baten antzera. Ezpane-
tan irakurten deutso bere artean daroan jarduna: —Bizkor joiak,
koño! Goiko errebueltan be agiri ez. Barregureaz txizak be urten
deutso zelatan dagoanari.
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Aldaparen amaieran taberna bat dago eta ehiztariak ez dau
han be Matias ikusten. Harrigarria! Gerotxoago heldu da hau eta,
atzeko atetik sartuta, komunetik datorrenaren plantak egiten
ditu.

—Koño! Heldu haz? Ordua zuan!
Karreretan be ibilten zan mutil hori, kontizu, eta haren gorai-

pamenak egiten hasi ziran tabernan egozanak. Matiasek be bat
egin ei eban alabantza horreekin guztiokin, lagun arteko kon-
fiantzak emoten dauan berezkotasunaz, min egiteko asmo txikie-
nik barik:

—Bai, hiri jaten ondo emoten badaue, kakapilo ederrak egin-
go dituk!

Jai-bezperetan gure etxean izaten zan giro alaia dot, batez be,
gogoan eta bihotzean. Matiasek beti izaten eban mosu-gitarra edo
ahoko soinuren bat; Honer markakoak ditut gogoan. Edozein
melodiari emoten eutsan itxurea. Soinu eta harmonia etxean
nagusi; ganaduak eurak be pozik egoten zirala esango neuke hala-
koetan. Orroa be gitxienez ahots bitara egiten ikasi eben. Haxe
musika polifonikoa eta sostenidua!

Gitarra bat be ezagutu neban nik etxean. Jose errimea zan
haregaz entrenetan. Besteok treinta y tres baino ez genduan ikasi,
baina harek apur bat gehiago be bai. Baserriko lanek ez eben
saiatzeko asti handirik lagaten. Kantu, soinu eta bertso giro hori
nabarmena zan, anaia nagusiak gazte eta gu ume ginanean. 

Domeketan be behiek orroa eta astoak arrantza. Bedarra eka-
rri behar askaurrera. Anaiek eurek kontatzen dabe mezatatik urten
eta gero Moreteneko tabernan baso bana anis edaten ebela. Ez zan
beti izango, baina sarritan bai, behintzat. Bueltako bidea errebuel-
tatsua, kontizu, eta aldapa gogorra edonon. Gero, hurrengo egune-
tan be, kaxkarreko mina. Anisaren mozkor luzea eta zitala. 

Etxera heldu eta aitak ganadu-jatekoak egin behar zituela.
Segea hartu, atzamarrak mozteko arriskua hartuta zorroztarriaz
zirri-zarra, zirri-zarra egin eta sologuenera. Motara begiratu eta
inguru guztia balantzaka, itsasontzian lez. Balantza horretan
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ingurua bardintzen zanean orduantxe segada bat “raaasssttt”.
Aniseto pilotoaren ontzian nabigatzea zer zan ikasi ebela ederto.

Geroago, mutilak handitu ahala, eta merkatuan modan jarri
ziralako, motorrak be sartu ziran gure atzeko salan. Vespa bat
daukat gogoan. Baita Mobilette eta Peugeot markako motor-bizi-
kletak be. 

Lekeitioko Compañía de Automóviles Vascongados-ean egin
eban beharra Matiasek ia bizitza osoan. Bilbora, Gernikara eta
abarrera hamaika ostera bai! Badakigu, inguru horretako jenteak
esanda, oso estimaua izan zala, haren inguruan harmonia eta umo-
re ona izaten zalako ia beti. Astelehenetan Gernikako feriara joa-
ten ziranei preguntau behar, zelako pazientziaz eta umorez jasoten
eta jaisten eutsezan kapazo, otzara eta ganontzeko. Aulestiko ama-
alabei pasautakoa kontauko dot, umore horren erakusgarri.

Gernikako astelehen bateko feriatik etxerakoan badatoz ama-
alabok, autobusaren aurreko aldean jarrita eta Matias han dabil,
honi kobrau, hari lagundu, beste horri zelebrekeria bat esan, eten-
bako ekinean. Ia heldu dira Aulestira eta ama-alabok pozik:

—Hara! Gaurko bueltie debalde daukagu itxurie!
Matias heldu jake, baina, herrira heltzeaz batera, kobretara.
—Matias! Behin honezkero debalde gentozalakoan, pozik

gengozan eta.
—Zer? Orain arte debalde etortzie gitxi da ala?
Haren beste jazoera bat be gogoan daukagu, halan entzunda.

Lekeitiora egiten ebazan txangoak dirala eta. Behin sardina-jana
egin eben eta askotxo jan be, itxura danez. Bitali-nean, uste dot.
Hurrengo egunean, bezperan sobrautakoak eskini eutsazan taber-
nariak, baina arrakasta handirik barik:

—Sardinak dinozu? Et, et, et! Alde egizu, alde; gau guztia
katuak ingurutik kendu ezinda ibili naz eta! 

Holakoak asko eukazan harek, zelebrea zan eta.
Ondorengo bi pasadizoetan, nire hurrengo anaia, Tomas da

protagonista. Ordurako ni Derion nintzan, baina anaiak berak eta
arrebek esanetik daukat horreen barri.
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Behin baino gehiagotan kontau izan deustak, Tomas, astele-
hen buruhandi baten aitagaz izandako kontua. Bezperan etxerako
prisarik ez, kontizu, eta astelehenean ba, horixe, burua astun eta
logurea galanta. Aita deika daukak aspaldi, besteekin sailera joan
hadin, berak ganadu jatekoa egiten dauan bitartean. Bueltau da
lehenengo otzarakada bedarragaz eta dei, barriro be. —Bai! Jagi
naz erantzun deutsak, bide batez ohetik hanka bata atera eta
behean orpoaz tauk-tauk eginez, jagi hazen seinale.

Aita joan danean, beste ordubeterako baimena hartu dok.
Atearen krank hotsa eta hurrengo otzarakada braust entzun ordu-
ko, azkar jagi haz eta ohe atzean ezkutau, aitak jagia eta lanera
joana hazela pentsau egian. Badator oin hotsa eskilaran gora eta
hi hantxe, ohe atzean txiki-txiki eginda. Edegi da atea eta aitaren
arnasestua entzun dok eta isilune labur bat gero.

—Jesus, Ama Birjiñi! Holakorik horraitxio! Hauxe be ikuste-
ko neuan!

Burua bueltatu dok apur bat eta aita heuri begira ohe atzeko
ispiluan. Biratu eta joan da aita. Barreari eutsi ezinik joan dala
begitandu jak, eskilaran eztul itoak entzuten dozak eta.

Ispiluan ikusten duan piurari begiratu eta heure buruari barre
eginez astelehenari aurre egitea erabagi dok:

—Hori dok mozolo-arpegixe, primo!
Beste hau arrebeari entzuna da eta entzun neban prezio bere-

an salduko dot. Tomas, neba bakar geratu zan hiru arrebaren
artean, nik Deriora alde egin nebanean. Arrebaren bat kriada,
beste bat Italian, bestea monja Gernikan eta anaiak bakotxa bere
lanetan bi eta Australian, Frantzian eta Venezuelan beste hiru.
Arreba bategaz izandako haserrealdian pasaua kontauko dot.

Alkarri, zeinu eta guzti burlak egin eta kristorenak esan ondo-
ren, badoa Tomas atariko bainugelara eta ispiluan xaboi kondoa-
gaz Elena, qué cara! idazten dau, hurrengo joaten danean iraku-
rri dagian. Elena laster konturatu da, anaiaren aurpegikerak
urdaileko kili-kilia erakusten dau eta. Bainugelara joan, idatzita
dagoana ezabatu eta Tomas, qué cabeza! idatzi dau, bestea euliak
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atrapetan dabilen artean. Biak pozik orain, biek kili-kilia sabele-
an. Lehentxoago erabilen liskarra baretua, horrenbestez.

Tomasek ezin deutso eutsi kili-kiliari eta, aurkipen handiren
bat egin dauanaren tonua hartuz, ispilura gonbidetan ditu arreba
guztiak:

—Eztakizue zer ikusi doten komunien! Etorri, etorri!
Jakina! Danak ikuskizunaz gozetako prest; batez be Elena. 
Aitak berak be laga eban bazterrera bizikleta zaharra eta

motortxoan hasi zan, batean Lekeitiora mezatara, bestean Marki-
nako feriara. Hori bai! askok erabilten daben erabilgailuaren
kontuak: gasolina ia beti erreserban. 

Astoagaz ez eze burdiagaz be sarritan izaten genduan Lekei-
tiora joan beharra. Egurra eroatera askotan. Azpigarritarako
irea be bai, behin baino gehiagotan. Zakukada arto-malutak be
eroaten genduzan arrantzu-sasoi jakin batzuetan. Maluta zuria
erabilten eben arrantzaleek arraina erakarteko, atunetarako
uste dot.

Bajoian behin anaia edo arrebetariko bat idiekin burkada
egurra eroiala eta Lekeitioko sarreran han ikusten dau kamioilari
bat motorreko matxura zala eta, han ukitu eta hemen ikutu, abia-
tu ezinean. Alboan Pedro Mari, begira-begira. 

Pedro Mari hau morroi berezia da. Jaiotzatik akats batzuk
dituana: ondo ibilteko arazoak batik bat; baina kokoloaren parte
gitxi. Kamioiaren albotik gure burdia pasetan ikusten dau eta
Okabixoren idi parea gerotxoago akulu eta txistu artean, tximis-
tea baino arinago. 

—Antonio! —dinotso Pedro Marik pazientzia galduta maldi-
zinoka dabilen txoferrari— Emoixok eupe akuluaz!

Hurrengo baten, Pedro Mari kokoteraino dago bere ibilkera
dala-ta burlaka dabilen bategaz: 

—Bai, arrazoia daukak, bai. Hire buruagaz eta nire hanke-
kin, ezin lei munduan bide haundirik egin!

Hurrengo baten, han dago Pedro Mari Isuntzako moilan eta
bere ondoan frantsesez berbetan udatiar taldetxo bat. Hantxe,
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adi-adi, belarriak luzatuta, ulertuko baleu lez. Lagun bat hurre-
ratzen jako eta galdetu:

—Zer, Pedro Mari? Oin frantses be entenditzen dozu ala?
—Nik entzun danak eitxen doraz, txo. 



195

AITA ETA AMA

Oso ezbardinak dira aita eta
ama. Aita ia inoz baserritik atera
bakoa. Gazteizera bialdu eben
gaztetxo zanean, erdera apur bat
ikastera. Hilebete edo. Gero solda-
dutzarik be ez. Beti etxean eta
etxeko martxa zaharrean. Lanpe-
tuta eta kexuka askotan. Astuna
baserriko eginkizun guztien zama:

—Bedarrak batu barik ondi-
ño. Hau da ganorea! Lanerako
kobru gitxi eta beharra ugari! 

—Hau da biherra! Haxiek
gari sail osue etzunda laga dau!
Jeesus, Jeesus! Hau da, baina,
lorriñe! 

Pozik eta berekautan bertso
zaharrak kantetan be bai batzue-
tan. Almazen handia eukan eta
sarri somau genduan bere kolko-
rako bertso eta kantu zaharrak ezpanetan erabilzala. Beti ez da
aldarte bardina izaten. 

Amak bereak eta asto baltzarenak pasauko ebazan hamalau
seme-alaba izan eta hazteko, baina pozik eta irribarrez agertzen

Aita eta ama, ezkontza egunean
(1922). Aitaren bigarren ezkontza.
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zan gehienetan. Gitxitan ikusi genduan haserretuta. Jo inoz be ez.
Aitak be behin edo, eta bertan mailastoagaz. 

Lapiko handia eukan amak. Aitak baino handiagoa. Euren
artean berbetan ebilzan baten entzuna dakart hona, ia hitzez hitz.
Motiboren bat izango zan orduan be; aita kexuka ebilen, behin-
tzat. 

—Hara, Joxe Mari! —entzun neutsan amari —zuk eta nik
badaukagu alde nabarmen bat: zu ez zaitu ezerk pozten; ni,
barriz, edozerk. Nahigabe handienaren aurrean be tristurea ezku-
tetan abila zan eta, ezer pozgarririk bazan, beti esker oneko hitzak
ezpanetan:

—Guk beti eskerrak emonkizun —esan eta irribarre zabala.
Aita bera be oso ezbardin portetan zan egoeraren arabera.

Baserrian dana ikusten eban egiteko eta bere ardurapean, eginki-
zunek itoko balebe lez. Handik kanpora, ospitalean gaixorik egon
zan aldi baten, han ikusten genduan Basurtun, gaixoz betetako
areto luze haretan, ohetik jagi eta bera baino gaixoago egozanei
izarak eta mantak atontzen, behar lez tapetan, ura emoten… Ez
genduan hain ezaguna haren alde samur hori.
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BEGILUZE BAT

Udagoiena da. Etxe ostean dabilz anaia bi idiak buztartzen.
Kontu-kontari, bezperako erromeriako gorabeherak ahotan. Erdu
hona, Txato! eta erdu hona, Txikito!, buztarria buruen ganean
jarri, hedeekin zapak bekokian estutu eta buztarria lotu ondoren,
burdiaren pertika nartedean sartu, larakoa jarri eta aida!

Etxaburuko kaminoan gora doan Gregoriok ez dauka onik,
beste askotan lez, auzokoen kontuak entzun barik. Errimea da
horretan; nonzebarri hutsa. Dana jakin eta zelatatu beharra,
nabarmena. Badirudi horretarako jaio dala. Anaietariko bat kon-
turatu da, baina, intxaur arbolaren ostean zelatan dagoala.

—Joño! Izan be, Gregorio; zuentzako zakukada bat patata
dago hemen, atzo zuen tiok gure amari emonda.

—Bai, zera! Zakukada patatea egongo da guretzat!
—Baietz ba, eskerrak ikusi zaitugun! —anaiak, edozeinek

sinesteko moduko indarrez.
Bai zeraka joan da Gregorio, adar artetik urten eta bizikletea

hartuta etxe aldera. Anaiok barre batzuk egin eta joan dira arto-
tara burdi eta guzti. Artoak igitaiz moztu eta burdia kargetan
ziharduela, hara non ikusten daben goiko kaminotik behera Gre-
gorioren aita, astoa trailan hartuta.

—Mekauen! Sinistu egin deusku kontakatilu horrek eta aita
bialdu zakukada patatearen bile. Inuzente arraixue!

Bitartean etxean aita eta ama, ezer ulertu ezinik: —Gurien
zuentzako zakukada bat patata dagoala? Lekeitiotik nik ekarri-
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txe? Gure mutilek esan deutsiela Gregoriori? Holakoik horraitxio!
Ezetz eta parkatzeko eskatu behar. —Horreek mutilok asmauko ez
dabenik!

Heldu zan halako baten burkada artoa etxera. Bronka galan-
ta entzun behar, baina damu handirik apenas erakutsi eben. 
—Zertan ibili behar eban beti auzoko kontu guztien zelatan eta
peskizan! Begiluze halakua!

Burdiaren pertikan larakoa sartu, esan dot lehentxoago.
Larakoa zer dan entenditzea ez da gatxa. Burdiaren pertikeak
zuloak izaten ditu. Buztarriaren zuloan, nartedean, sartzen da
pertikea eta larakoa jarri, tira egiteko. Aurreko larakoa horretara-
ko da, hain zuzen, tira egiteko, zama eroateko. Atzeko larakoa be
badago, baina. Honek frenetako balio dau. Burdia aldatz behera
doanean, beharrezkoa da atzeko larakoa be. 

Ikasgaia ez ahazteko moduko pasadizo bat badaukat buruan,
Berriatuko Joseba Arregi Altxuri entzunda. Burdia bedarrez bete-
ta etxera joiazan bera eta aita. Kaminoa kurutzatzen hasi eta auto
bat bizkor datorrela konturatzen da Joseba eta larritu be bai:

—Kontuz aitta, automobile dator eta! 
Ez ei zan asko larritu aita: 
—Trankil Joseba! Horrek be bajeukek atzeko laakue.
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ARTO LANAK

Artoaren kontuari helduta, askaurrean pilotzen ziran urri eta
zemendi aldera arto piloak. Mailastoari artaburua kentzea zan
lehenengo beharra, artoari burua hausi. Gero, aitak edo besteren
batek mailastoaren trungoa zatitzen eban, askaurreko horman
lotuta ahoz gora egoan zerra baten rast! eta rast! eta ganaduei
emon. 

Astoak be izaten eban bere errazinoa; asko gustetan jakon
gure astoari artolastoaren trungoa; horregaitik jarri geuntsan ga-
txizen aproposa: Basilia Trungoaga. 

Askaurre txokoan pilotuta geratzen ziran artaburuak zuritu
egin behar ziran gero; ganeko maluta zuria kendu. Artozuriketan
zenbat kontu eta kantu! Lehiaketak be ia beti, nork artaburu
gehiago zuritu, nork lehenago bete otzara edo kopaleta. Artabu-
ruak ganbarara jasoten genduzan eta han zabaldu. 

Geroago, lantzean otzarakada bat jatsi ganbaratik eta artabu-
ruak garandu egiten genduzan; otzarearen ganean laia bat trabes
jarri eta haren kontra artagaraunak libratzea da artoa garantzea.
Artagaraunak zakuan sartu eta errotarako prest egozan, gero
artouruna ekarteko. Artaburua garandu ondoren geratzen dana
txokorra edo lokotxa da. Bi izenok agertzen dira hiztegian, baina
guk lukutsa deitzen geuntsan. 

Gogoan dot etxean bertan be egiten genduzala jokoak: Luku-
tsak ilaran jarri, lehiakide bakotxaren parean, eta zeinek lehena-
go sartu kopaletean. Holako aproba bat ez dot inoz ahaztuko,
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ganera. Anaia gazteagoaren kontra lehiatu behar neban, anaia eta
arreba nagusien gozagarri. Ezkaratzean bertan. 

Kontua da, neure ustez anaiak baino bizkorrago egiten neba-
la, baina nire ilarea ez zala sekula amaitzen. Haserre amaitu
neban, anaiaren alde tranpa egin ebelako, haren sailetik lukutsak
kenduta. Holakoak ez dira ahazten. 

Ganbaran artaburu eskasak edo alea ondo garautu bakoak
izaten ziran tartean. Txaparrak izenaz ezagutzen genduzan.
Neguan askotan joaten ginan ganbarara txaparretara, behiei edo
txarriari emoteko txaparrak be onak ziran eta.
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BUZTARRIA

Buztarrigintza da zehetasunez gogoratzen dodan ofizioetariko
bat. Buztarrigin bat baino gehiago ezagutu ditut etxean: Markina-
ko Erlatx, Ibarzabal bertsolaria izan zan horreetariko bat; Berria-
tuko Gardotzako Andramarixe baserrikoa, beste bat. Astebete eta
gehiago be egiten eben etxean, bertan jan eta bertan lo, harik eta
buztarria amaitu arte. 

Andramarixe hori mantxua zan eta lanak astiroago egiten
ebazan; astiro baina arte handiz. Ederto zuritzen eban, baina,
bere akatsa:

—Nik ez dot, gero, orduko kobretan, buztarriko baino. Hori
bai, jaten ondo emoten eutsien etxeetan luzaroago egoten ei izan.

Aitak, aurretiaz eukiten eban etxe ondoko pozuan buztarri-
gintzarako lehengaia. Uste dot intxaur-enborra izaten zala. Ondo
beratua behar eban, gero zizelaz errazago lantzeko. Arte-lana zan,
gero, buztarrigintza! Hedeak lotzeko guneak eta zokondoak ondo
zizelatu behar. 

Buztarriginen kontuen artean Andremarixek berak kontaua
daukat gogoan. Behin ez dakit nongo baserri batera joan zan buz-
tarrigintzara eta lehenengo eguna amaitu eta gero, etxekoandreak
afari ederra prestau eutsan eta pozik bera, ardao pixka batek
emoten dauan bizitasun puntu horregaz. 

—Beheko gela honetan egingo dozu lo. Ohea aldatu barri
dot. Nahi dozu belarrondokorik? —ez eban halako eskaintzarik
espero buztarriginak: 
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—Belarrondokorik ez, koño! —brometan zihardualakoan,
irribarrez begiratu eutsan, baina etxekoandrea serio-demonio
berari begira. 

—Belarrondokorik ez, ba! —erantzun berak, badaezpada. 
Ohera joan eta gero konturatu zan etxe haretan belarrondo-

koa burukoari, almohadari, deitzen eutsiela. Hurrengo gauetan
belarrondoko eta guzti egin eban lo.

Hedeak etxean egiten ebazan aitak. Gabon aurretxoan zezina
egitea zan ohitura. Txahal gazteren bat hilten genduan etxeko
atarian. Txarria hilteagaz zerikusirik ez eukan txahala hilteak.
Leon etorten zan ia beti lan honetara be eta kokoteko bat emon-
da erasten eban txahal hori. 

Txarriaren irrintza eta zalapartearen antzekorik ez. Sutu beha-
rrik be ez. Odolustu eta gero mahai ganean narrutzea izaten zan
hurrengo lana. Gero, narru hori ganbaran zabaltzen zan, ondo sika-
tu arte. Haregaz, abarkak eta hedeak egiten ziran. Hantxe egoan
askaurreko ohol ganean abarka-ziria. Haregaz zulatzen eban aitak,
aurretiaz artaziekin neurrira ebagitako narrua eta abarkak egin.

Buztarria lotzeko beharrezkoak ziran hedeak. Hasieran
zurrun samarrak izaten ziran, baina, erabiliaren erabiliz, malgu
eta zal geratzen ziran.

Hedea aitatu eta R. M. Azkue, euskaltzainburu eta abade lekei-
tiarrak Munitibarren jasotako kantu bat jatort gogora. Badot, gane-
ra, motibo berezi bat orri honeetara ekarteko. Izan be, Azkuek izan
eban informatzailea nire amaren amama izan zan: Ursula Solozabal.
Hona, Azkuek bere Cancionero popular vascon jasotako koplatxoa:

Eguen zuri, eguen baltz,
Oizko edurra baizen zuri,
Kortako hedeak baizen zal;
Zal da zal, zal da zal.

Nartedea hedeagaz egiten zan. Buztarriari trinko lotua, bur-
diaren pertika sartzeko zuloa eskintzen eban. Narra, menditik
behera zama arrastaka ekarteko gurpilik bako burdia edo lera da.
Hortik izena: nartedea.
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LURRA LANTZEN

Lurra lantzeko erreminta mota batzuk aitatuko ditut, izen
batzuk ahaztuta geratu ez daitezan, behintzat. Lurra aspaldi lan-
du barik edo gogortua egoanean, goldea erabilten zan; Ajuria
markakoa zan gurea. Indarra behar zan ha mobiduteko, goldea-
ren punta zorrotzak sakon joten ebalako eta soropil handiak
iraultzen ebazalako. Idiek egiten eben behar hori. 

Garia ereiteko sasoia, azaroa edo zemendia, izaten zan; golda-
ketan egiteko hilea. Auzokoak be han izaten ziran gure soloetan,
aida! Ooooo! eta jeurt! harik eta solo guztia azpikoz gora lagaten
eben arte. Oiloak be hantxe gustura, erretenetan etenda eta agirian
geratu ziran kokarrak jaten, azterka ibili beharrik barik, burua alde
batera jiratuta, piko han; beste aldera jiratuta, piko hemen.

Goldatu eta gero, sokil handiak txikitu egin behar. Alperrarria
pasetan zan sokilok zapaltzeko. Lehenengo bider sokilak haustu-
teko harria erabili zanean asmauko eben, kontizu, izen hori:
alper-harria. Behargin finak ziranek mazoagaz apurtuko zituen
sokilok eta harriaren asmakizun hori alperrentzat sortua zala
pentsauko eban jenteak. Bestelan ez dot entenditzen zertatik dato-
rren izen hori.

Lurra samurtua egoanean, areagaz harrotzen genduan arloa.
Beharrezko zanean, ganetik hesia pasetan zan. Egurrez eta zumi-
tzez egindako hesiaren ganean, pisua egiteko, harri batzuk jarten
ziran eta baita itzaina bera be, atzetik idiak edo behiak akuluaz
xaxatuz: —Aida Pinta, aida Noble!
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Ume eta gaztetxoen egitekoa itaurrean ibiltea izaten zan,
behiak edo idiak arrastoan zuzen eroatea eta bazterrera helduta-
koan jeurt! esan eta bueltako ildoari zuzen heltzea. Luzea eta
aspergarria, gureak lako solo zabal eta luzeetan jarduteko.

Beste tresna batzuk be erabilten genduzan lur langintza
horretan. Nabasaia eta txerrena daukadaz, besteak beste, gogo-
an. Nabasaia, lur gogorrak iraultzeko erabilten zan. Burdinarea be
deitua. Lau hortz luze tinkatzen ziran lurrean eta indarra behar
zan han, anaia nagusien indarra, hortzak azalegi geratuko ez
baziran. Txerrena, lurra aratu eta gero, hazia botateko ildoak egi-
teko erabilten genduan. Hau be burdinazko hortzez osotua zan,
baina triangelu itxura eginez, aurrean hortz bakarra, gero bi,
ondoren beste bi eta holantxe, bost edo osotu arte.

Gure baserriko albate ostean beti ikusi izan doguz laiak. Han
izango dira oraindik banakaren batzuk. Sasoi baten, erreminta
barriak asmau aurretik, asko erabilten ziran. Neu be ikusita nago
anaia nagusiak eta gurasoak laia bana hartu eta, lerroan jarrita,
lurrean tinkatu, hankaz bultza egin eta gero, ahots baten agindu-
ra, guztiek batera lurra iraultzen. Sail txikietan egiten eben lan
hori, arlo handietarako lan astuna da eta.

Gure lurrik gehienak pendizak ziran eta, jakina, erabili eta
erabili, lurrak behera egiten eban. Horregaitik, urteko sasoi jakin
baten lurra jasoteari ekiten geuntsan. Horretarako hantxe geun-
kan karro berezi bat, bere kable, polea eta guzti. Solo barrenean
karroa lurrez bete eta solo goenera jasotea zan kontua. Polea saga-
rrondoan edo lurrean sartutako laia edo palanka baten lotu eta
aida!, idiak behera eta karrokada lurra gora. 

Behean burditxoa lurrez bete bitartean, idien ingurutik man-
deuli handiak eta txikiak uxatzen ibilten ginan. Harrapatu, ipur-
tzulotik ziria sartu eta han joaten ziran hegan odolzale nazkaga-
rriak aidean luze-luze, baina beste hainbeste eta gehiago itzultzen
ziran idi sufrituen zoritxarrerako. 

Udabarri aldera ikusgarriak ziran gari-sail oraindik berdeak.
Haizeak orraztu ederrak emon arren, lehen baizen tente geratzen
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ziran barealdian. Aurreko urtean gari izandako soloetan artoa
erein behar izaten zan. Holantxe erabilten ziran soloak, txandaka. 

Artoa ereiteko be lurra prestau behar. Arearen hortzetan
geratzen ziran zakarrak, askia, burutia eta beste, jeurt egiterako-
an astindu eta bazterrean jarein eta aurrera. Haregaz erretura egi-
ten zan gero. —Askixek erre behar die gaur —esaten eben gura-
soek haizerik ez ebilenean. Azkenerako dana zan lurrarentzat
ongarri. 
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KARABIAN

Karea behar izaten eban lurrak. Karabiak etxean-etxean
ziran lehen. Gurean be hantxe dago oraindik Karabixaldia izene-
ko baso sail bat. Hantxe egoan karabia, nahiz eta nire akorduan
han karerik egin ez. 

Ni jaio nintzanerako baegoan inguruko baserri guztientzat
zerbitzu hori egiten eban karabi handi bat. Oletako Patxoneko
Txurruka zan jabea eta gure baserritik nahikoa hurrean egoan.
Kareharria atera, dinamita eta guzti, eta gero enborrez sutu eta
ondo berotutako karabira botaten ziran harriok. Han egiten ziran
hauts. Kare bizia zan ha. Ur parrastada bat ganera bota ezkero,
urak irakin egiten eban. 

Nire anaiek be jardun izan eben inoz karabian. Gauez jagita
joaten ziran karabia kargetara.

Anaietariko bati, Joseri, entzunda jaso ditut karabiko pare bat
kontu. Txurruka hori zan ugazaba eta haren esanetara egozan.
Baekien bere lana ondo beteten. Egun baten karabiari su emon
ezinik ebilen gazte erdaldun bati azalpenak emoten hasi ei jakon,
suak indarra hartzeko mozkor (enbor) harroak (lehorrak) behar
zirala eta: 

—Cuando tenga fuego la paja, hay que meter ahí a los borra-
chos orgullosos —itzulpena ezin hobeto egin ebalakoan. 

Beste bersino batek dinoanez, Txurrukak ondo ekian borra-
chos orgullosos horrek zer esan nahi eban. Morroi hori edan txa-
rrekoa ei zan; bestelan ogi zatia baino hobea, baina mozkortzen
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zanean harrotu eta gaiztotzen zana. Bide batez bildurra sartu nahi
izan ete eutsan, ba, Txurrukak? Ez neuke ezetzik esango.

Beste baten, kontizu, suak ez ebala ondo tiretan eta, eztul eta
eztul pasau ei eben arratsalde osoa ke artean, karabia biztu ezi-
nik. Erdaldun morroia eukan, barriz be, lankide hurkoena eta
bera bialdu eban tekniko bati deitzera. 

Hurrengo goizean, morroia ikusi ebanean, teknikoaren barri
eskatu eutsan Txurrukak. Esan beharra dago Txurruka ordurako
gortuta egoala. Dinamitaren leherketa hurkoren batek lagatako
erregalua, itxura danez. Morroi horrek —Me han dicho que aho-
ra no pueden. Que ya avisarán! —esaten eutsan behin eta barriz,
belarri ondoan ia garraisika be bai. Alperrik; ez ebala entzuten. 

Papel baten idatzi eragin eutsan azkenean, letra handiz idaz-
teko eskatuz. Keya abixaran idatzi eban morroiak. Pozik orduan
Txurruka:

—Keia abixaran? Berez konpondu da, orduan. Ez daukagu
teknikoaren beharrik!



TXAKURRAK

Udabarria da. Artoa ereiteko lurra aratzen dihardugu eta
karea behar dogu. Behiak buztartu eta anaia nagusi bati lagun-
tzera noa karabira, Txurrukaren horretara, hain zuzen. Listo be
gugaz dator. Errepidetik kaminora sartu garanean Gabixolaren
kamioia ikusi dogu. Enborrez beteta dator, beste askotan lez.
Burdia baztertu eta kamioia pasau arte geldi, kaminoa estua da
eta. 

Gure Listo prest dago, beti lez parean erasoteko. Txakurra
beti txakur. Gu aurrean egonda, arriskatu be gehiago. 

—Erdu hona, txitxi!
Berandu. Gehiegi hurreratu da erroberetara eta goardabarro-

etan kateatu. Atzeko gurpilak zapaldu dau txakur koitadua. 
Oraindik ikusten nago, aurreko hanken ganean eta begiak

triste-triste, atzeko aldea arrastan eta tripak bistan. Lehertuta
koitadua! Anaiak burdiaren ganean daukan burdinpala hartu eta
buruan golpe bategaz eratsi dau. Gogorra egin jatan. Izenaren
jabe zan Listo baina egun haretan deskuidau egin zan.

Astobitza baserritik ekarri genduan beste txakur bat, atzeko
salako atea zaintzeko. Sendokotea eta uletsua zan. Ekarri barri-
tan neba-arreba guztiok gengozan hari jaten eta edaten emoteko
prest, baina betikoa… askoren ardurea inorena be ez azkenerako. 

Lehenengo egunetan, nahi beste jateko eta edateko, baina
gerora, goseak eta egarriak amorratzen askotan. Ez geunkan txa-
kurra katean lotuta izateko ohiturarik eta, ardurak zehaztu ezik,
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holakoak gertatu leikez. Motorrarekin pasetan zana: txakur koita-
dua be erreserban sarritan. 

Zaunka gogor egiten ebanean, etxea ondo zaintzen ebala kon-
turatzen ginan eta orduantxe akordetan ginan jaten emoteaz.
Berak be igarrita eukan eta inguruan inor ez ebilenean be gogor
egiten eban, batzuetan. Gose zan seinale.

Apostu bat irabazi geuntsan auzoko bati gure Tony zala eta. 
—Txakur hori argalduta daukazue, gosearen gosez eta ega-

rriaren egarriz.
—Bai zera! Gure txakurra gose? Ogi zati bat bota eta ezetz

jan! —egin genduan apostu. Geuk irabazi jokoa; ez eban jan,
iruntsi baino. 

Geroago beste txakur berezi bat izan genduan. Gogoan izate-
ko modukoak dira haren jazoerak. Txikia eta uletsua zan. Mahai
azpian emon eban lehen egun osoa, intzirika. Nork esan dau txa-
kurrek ez daukiela sentimenturik? Hain txikia eta amagandik
aparte ekarri eben, hagin txikiak urten orduko. Lehentxoago eka-
rri izan balebe, ez eban hainbeste sufriduko.

—Txiki Txiki! Etorri hona! Etorri! Esnea eta ogi-zopak dau-
kaz aurreko platertxoan jarrita, baina ez ditu nahi. Amaren titia-
ren eta laztanen faltan mahaia dau babes eta hantxe aurkitu dau
abaro bakarra.

Gaur sabaiko lastotzan agertu da, hazur eta azal. Lasto hon-
dakinak kortara jatsi ditu anaiak eta… —Zer zaku edo narru
dakart nik hemen? Txikiren narrua ez da izango, ba! Bai izan
be. —Hau da txakurraren itxuria, koitxaua! Zihero igertuta
dago ba, eta! Azerixentzat benenuakin jarritako okelia jango
eban, kontizu. Aspaldi galdutako Txiki sabaiko lastotzan agertu
da, dana hazur eta azal. Aldendu jakunean pena galanta hartu
genduan. Jitanoak joan zirala etxaburuan gora eta hareek eroan-
go ebela akaso; aspaldi gaixorik eta alperrik galduta be baebile-
la…

—Azeriak akabatzeko botikia bota juen aurreko baten.
—Zuloren batera jausi izaa (izango) da eta ezin urten. 
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Baserri inguruko zulo eta troketan bila ibili, auzoetan galde-
tu… ez genduan arrastorik lortu. Batek badaki non dagoan!

Hemen dago. Ezin da bera danik esan. Okela pozoitua jan eta
gero, bere burua txarto ikusi ebanean, etxera etorri zan, sabaian
ezkutatu hilteko, inori penarik emon nahi izan ez baleutso lez.

Zenbat ikutu eta igurtzi txikia zanean! —Lagaiozue baketan,
ikutuaren ikutuz gastau ein behar dozue eta! —Esku artean
badarabilzue, ez da sekule ganorazko txakurre izango.

Gero eta bakanago entzuten ziran intziriak. Halako baten,
ausartu zan mahaipetik kanpora. Oraingoan ez eutsen muzin egin
ogi-zopei: —Ama! Hasi da jaten! Hurreratu dan katuari lehen
erremuskadea egin deutso, gure algaren artean. —Heldu hortxe,
Txiki, heldu hortxe! Txakur izaten erakutsi behar deutsagu.

Hortxe Txiki be. Etxeko eta ondo estimatua, etxe ondoko tontorrean. 1971.
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Ule gehiena jausita, narru-azala tximurtuta, hortz-hagin
horixkak agirian eta kristalezko malko gogor bi betzulo ertze-
tan… —Zer botika klase botaten ete dabe basapiztiak akabatze-
ko? Azal huts, lakar eta tximur bat, besterik ez da gelditu.

Bigarren egunean txakurtxoaren zaunkak iratzarri ginduzan.
Joño! Hasi dok txakurtzen. Katuak ezkaratzetik bialtzen dihardu,
oraindino arrakasta handirik barik. Erpekada batzuk gorabehera
ez dau atzerarik egingo. Badaki bere lekuaz jabetu beharra dau-
kala: askaurre, ateta, korta, etxeoste… Laster hartu eutsan neu-
rria bere inguruari eta eginkizunari. 

Astebete daroa gure artean eta etxe guztia bete dau bere zaun-
ka eta jolasez. Zein polita eta alaia dan! Nahiago neuke gehiago
haziko ez balitz.

Astebetea pasau eta luze barik konturatu ginan Txiki emea
zala. Hain uletsua zan eta gu konturatu be ez. Arra zalakoan eka-
rri eta emea etxean. Txakur emea egoan baserrietan ez zan giro
izaten. Altan jarten ziranean, inguruko txakur ar guztiak etxe
ingurutik kendu ezinik ibiltea zer dan baekien gurean. 

Baina ordurako etxean ez eze gure bihotz zokoetan be baeu-
kan tokirik Txikik. Bere jolas bat genduan danetan maiteena:
—Txiki, Txiki! Buztana! Harrapau buztana. Entzuteaz batera
hasten zan tiobibo baten antzera biraka, buztanari heldu nahirik.
Heldu be egiten eutsan, halako baten. Inoiz saldu edo emon behar
badogu, gogoz kontra izango da. 

Handituz, indartuz, nabartuz joan zan denporeagaz, baina
izenaren mugarik inoz ez eban gainditu. Txiki izaten jarraitu
eban, bai izenez, bai tamainuz.

Urtea bete orduko txakur eme xarmanta genduan etxean.
Laster agertu ziran kortejanteak be. Zenbat txakur ar eta zenbat
zalaparta etxe inguruan!

—Lehenengo umealdiko ar bat hartuko dogu etxerako eta
Txiki saldu edo emon. 

—Jope! Saldu ez! —protesta umeok.
Hiru txakur-kume jaio dira gaur. Hirurak arrak. —Sendo-

txuena hartuko dogu etxerako eta beste bixak emon!



Bakarra geratu da bere amagaz etxe inguruak ezagutzen eta
katuak ezkaratzetik uxatzen, baina hau da marka! Kaminora ate-
ra da gaur eguerdi ostean eta auto batek jo eta bertan garbitu dau.
Palaz jaso doguz txakur izanaren hondakinak. Txikik intzirika
emon dau arratsalde osoa.

Txiki geratu da, barriro be, etxeko txakur bakar. Handik las-
terrera hasi dira txakur arren bisitak. Lehengo zalaparta eta txa-
kur-erromeria etxe aldean. Gauean be bardin. Itxita dagoan atze-
ko salako atean zuloa egiteraino, sabaian egoan Txikiren bila.

Bigarren umealdian eme bi eta ar bakarra jaio ziran. Emeak
emon eta arra hartu genduan etxerako. Ez eban amaren traza
handirik. Berez leloa danagaz jai dago. Etxekooi be gogor egiten
euskun zaunka, tonto arraioak. Ez ginan, bada, haregaz gelditu-
ko! Berez aldendu zan; basora joan eta etxera bidea ahaztu edo.
Penarik be ez euskun emon.

Txakur uluak eta zalaparta, barriro, etxe aldean. Burrukak be
bai. Ar gehiegi eme bakarra estaltzeko.

Azken umealdian bakarra ekarri eban eta bera arra. Aukera-
tu beharrik ez. Txakur gaztea etxe ingurua zaintzen ohitu danean
Txikiren autua atera da gure berbakizunera:

—Mendixako baserri batian nahi dabe txakur eme bat, Loi-
kizen.

Txiki mahai azpian dago, txikitan babestu eban mahai haren
azpian. Entzun ez eze, ulertu be dana egiten dauala emoten dau.
Begietan dau ezagun. Jolasteko gogorik be ez dau erakusten.

Mendexako etxe horretara, Loikizera, eroan eben, kotxe baten
eroan be. Han euki eben hilebate batez edo gehiagoz katean lotu-
ta eta, bertara ohitu zala uste izan ebenean, askatzen hasi be bai. 

Eguerdi baten, herritik bueltan bizikletan etorri nintzanean
hara non aurkitzen dodan gure Txiki makur-makur eta lotsa-lo-
tsa eginda ate ondoan. Buztanari eragiten eutsan, adiskidetasuna-
ren seinale. Etxerako bidea ederto asmau eban harek. 

Txakur biak etxean, barriro be. Gustura ibili ziran egun ba-
tzuetan biak, alkarri zaunka eta haginka, jolasean. Gutxien uste
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genduanean biak desagertu ziran. Txistuka eta deika jardun eta
arrastorik ez inondik inora. 

—Hauxe markie! Txakur bixek falta!
Hurrengo egunetan be ez ziran agertu. Mendexako baserri

haretako gizona joan zan gure etxaburutik zapatu haretan Marki-
nako feriara eta harek esan eurenean egozala biak. 

Astelehen goiz baten gurean zan Txiki. Oraingoan bakarrik
bueltau zan, kumea han itxita. Asmaua emoten dau, baina bene-
tan gertatua da. Gaztea han be ohituko zan, baina berak sustrai
sakonegiak eukazan gurean, holan alde egiteko. Berba eginda be
ezin hobeto esplikau.

Handik aurrera asko zahartu zan Txiki. Uleak ez eukan
lehengo distirarik eta jolasak be ez lehengo bizkortasunik. Txakur
arrik be ez zan gehiago hurreratu. Gaur sabaian aurkitu dogu,
dana hazur eta azal. Usteltzeko baino finagoa zan gure Txiki.



ILUNABARRA

Lehengusuak dira ilunabarra eta egunsentia; argiaren eta ilu-
naren arteko tirabira eta burrukea adierazoten dabe. Egunaren
erronkari egiten deutso harrera batak, haren distira, burruka,
garaipen nahiz porroten bideak argituz. Ilunabarrak, ostera, atse-
den-zelaietako ametsetan emoten deusku babesa.

Udabarriko arratsalde argian hodeiak agertu dira zeru-ertze-
an. Bihar Asentsio eguna da; gure auzoko jai handia. Laster hasi-
ko dira ermitako kanpaiak, abemaritakoak jo eta gero, dan-dan,
bixar jai; dan-dan bixar jai… Lora artean mailuki bila, kontuz-
kontuz kuruminoen bildur nabilela, Mari gonagorri bedar izpi
baten puntan pausatu da. Kontuz-kontuz hartu dot eta esku
barruan gorde. Gero, eskua zabaldu eta atzamar punta bat gora
jaso dodanean, harako bidea hartu dau eta hegoak zabaldu:

—Mari gonagorri! Zerun ze barri? Bixar zer, euri ala eguzki?
Nire erregua eguzkiaren aldekoa izan da eta han joan da urru-

nera, begietatik galdu jatan arte, hodei baltzak uxatzera. Badaki
zeruko barri be eta, zorionez, enkargua hartuta joan da.

Udagoieneko iluntze epelean etxera heldu barri gara. Bonbi-
lea iziotuta dago eta txalopitxia sartu da leihotik. Zoria hegaz
etorten da, aidean, suerte ona dakarren txoriak lez; zori onak edo
txori onak: Pájaros de buen agüero. 

Hegaz sartu da txalopitxia. Norentzat izango ete da barri ona?
Arretaz jarraitu dogu haren norabide bako hegazkada baldarra,
mozkorraren ibilerearen antzekoa. Tximeleta zuria da txalopitxia.
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Nogana joko ete dau? Halako baten, arrebearen buruan pausatu
da. 

—Laster dozu barri onen bat. Karta bat jasoko dozu bixar. 
Pozik dago Juli. Barri onak hutsik egingo ez deutsan ziurta-

sunak emoten dauan pozaz. Txalopitxiak zori ona dakar iluntze
epeletako argitasunera. Gaur be halantxe ekarri dau. 

Biharamonean, plazatik etxerakoan, karta bat dakar amak. 
—Zure izenean dator, Juli! Venezuelatik. —Aita besoetakoa

dauan anaia nagusiak, Julianek, bidaltzen deutso—: Pronto es tu
cumpleaños y te mando dinero para que compres una máquina de
coser. 

Arrebearen pozean pozik geu be baina, zelan ez, inbidia apur
bat be badaukagu. 

Harrezkero, iluntze epeletan leihoa zabaldu eta zain egoten
gara txalopitxia barriro noz sartuko. Sartu be egiten dira, gure
zoramenerako, baina zarata handiak izutu egiten ditu eta alde
egiten dabe edo han ibilten dira, argiaren biran, inon pausatu
barik. Ez dago kartarik.

—Maria Santa Marinara eroan dabe. 
Lehen aldiz ikusi dot gizon handia negarrez; Joxe Mari Urrus-

tik, Mariaren senarrak, emon deusku barri mingarria. Eguraldi
hotza eta umela. Ilunabarra. Beheko sua biztuta dago, baina ho-
tzak hazurretan hartu dau ostatu. 

Etxean aire tristea nabari da. Arnasa hartzen be min hartzen
dot. Beheko suak hormetan mamuen dantza eragiten dau eta itzal
hareen bildur naz, gorputzak dar-dar egiteraino. Egur hezeak gar
eta negar egiten dau eta haize hotzak intziri leiho-ateetan. 

Arreba nagusia oso gaixorik dago. Sei seme-alaba itxiko ditu,
sendatzen ez bada. Gazteena, jaio barria, etxean hartuko dau
amak eta etxean haziko, aurreko hamazazpiak hazi dituen maita-
sunez. Pakito ondo estimauta euki genduan.

Halanda be, zein tristea eta latza dan askotan ilunabarraren
mezua! Heriotzearen haizeak norberaren inguruan joten dauane-
an, alde guztietatik sartzen da tristura. Berriatun tifusa sartu



zanean, jentea brasta-brasta hilten hasi zan. Gogoan daukat hil
kanpaiek ekarten eben oihartzuna:

—Tan! Han! Hil da beste bat.
Bildurrez eta malenkoniaz osotutako aire lodi batek beteten

eban inguru guztia.

216



217

URAREN MIRARIA

Zenbat orduz eta zenbat egunez errekan uretan jolas eta
solas! Goiz nahiz arratsalde osoak hantxe emoten genduzan, ura-
ren mormorioan galduta, non gengozan be ahaztuta. 

Jolasleku estimatua genduan Bekoerrotako zubipe hori. Harrizko zubi horrek
eta alboko lizarrak ez dakie gitxi, gure kontuak jasota badaukez.



218

Apropos be joaten ginan inoz. Zaku zahar bat artaziz moztu
eta alde bakotxean makila bana sartuta prest egoan aparejoa.
Anaia edo arrebaren batek goiko aldetik ezkailuak uxatu eta
zakudunak beheko aldetik jaso. Gizakia baizen zaharra dan tek-
nika horregaz egiten genduan ontzikada ezkailua. Uretan, ontzian
sartuta, bizi-bizirik eroaten genduzan etxera, zartaginean frijituta
edo arrautza-tortilleagaz jateko.

Baina ez dira horreek gomuta ederrenak. Ederrena, uretan
jolasean denporearen zentzuna bera be galtzea izaten zan, atxi-
murkadarik be ez sentitzeraino. Ur saltariaren barriketa beti bar-
din eta etengabea. Aixerdi erreka txikian edo Ballastegi erreka
hazitxoagoan, ezin atsedenik hartu gure irudimenak eta jolasek:
gan aldeko arbolatik jausi barri dan hostoa itsasontzi bihurtzen da
bat-batean eta harrizko zubiaren azpian, uraren azalean hara eta
hona dabilzan zapateroak, uxatu beharreko etsaiak. Urak kantu
ozena egiten dauaneko harri-tartea laminearen etxea da orain.
Harriak lekuz aldatu eta uraren musika be aldatu egiten da apur
bat. Uraren harmonian, norbera be doinu barrien eragile.

Etxetik deika dagoz, baina uraren mormorioak ez deutso bes-
te inongo deiri lekurik emoten. Hurreragoko dei zoliak iratzarri
gaitu, azkenean:

—Eztozue entzuten ala? Aita dei eta dei daukazue aspalditik.
Hainbeste ordu aspertu barik jolas eta solas. Zentzun guztiek

hartzen eben parte jai haretan igeri. Azkenerako oinak eta eskuak
zuri-zuri eta tximur-tximur.

Gaur egun be, edozein motibogaitik urduri edo nekatuta
nagoanean, gomuta horrek eta uraren hotsak bihurtzen nabe neu-
re onera. 
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PARADISUA

Neba-arreba nagusiek halan esaten eben. Gu jaio baino lehe-
nago, ez asko lehenago, sagarrondoek, gari-sailek, bedar eta
sasiek berba egiten eben. Euren artean solasaldi luzeak izaten
zituen, batez be haizeak joten ebanean. Orain be bai, baina guk ez
doguz orain hareen berbak ulertzen. Lehen bai; horra diferentzia.
Galdutako paradisu haren penatan zenbat kontu gure artean!
—Eta, minik hartzen ete dabe? Seguru baietz. Beitxu! Odola be
badeukie eta! 

Beheko suan egurrak gar eta negar egiten ebanean gure duda
guztiak baztertuta geratzen ziran. 

—Berbarik ez dabe eitxen baina negar bai. Edo guk enten-
ditzen ez dogun beste berbeta bat erabiliko dabe igual. Txorixek
be zenbat kontu esaten daben, guk ezer ulertu ez arren!

Sasoi haretan, ganera, inork ez ei eban minik hartzen. Hola-
ko kontuak esaten euskuezan arrebek eta guk sinistu. Eurek be
bai, nik uste, serio esaten zituen eta. Gu hantxe entzuten, aho
zabalik eta hutsari begira, mokoak kentzea be ahaztuta.

Gaur bolatokian sartu naz. Bolatokia deitzen deutsagu kuar-
tuen eta etxeko horma lodiaren artean geratzen dan estuguneari.
Tximinia be hantxe dago. Arrebeari entzuna deutsat han, bolato-
kian aurrera joanda, tximiniaren ondoan badagoala tranpa bat.
Ohola jaso eta eskilara batzuetatik behera argiz betetako leku
zoragarria dagoala: nahi beste janari eta gozoki; musikaz eta kan-
tu ederrez gozatzen jentea eta danak jaiko jantzita. 



220

Esan bai, baina bera hara joateko konturik inoz be ez. Sekre-
tu bat balitz lez kontau eustan eta bildur naz; oraindik ez jagotan
leku baten sartzeko bildur. 

Mutilen kuartutik sartzen da bolatokira. Anaia nagusiek baz-
tertutako periodikuz beteta dago sarrera. 0-6. Gran victoria del
Atlético de Bilbao en Las Corts. Dos goles de Zarra. Hango hau-
tsa eta amarauna! Etxea egin zanetik inor ez zan hara sartuko. 

Tximiniaren ondora heldu nazanean, zirrara batek astindu
deust bizkar hazurra: berbaroa eta musika entzun ditut. Ez naz
aurrera jarraitzeko gauza sentitzen. Arin bueltau naz lehengo
bidetik, atzetik jarraituko baleustie lez. Intxaurrondoaren azpian
geratu naz arnasestuka amaraunak kentzen, hazkurea gorputz
guztian. Ez deutsat inori ezer esango.
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OREKA BARRIAREN BILA

Gaur etxaburuan behera pasau naz eta, dudatan egon nazan
arren, azkenean gelditzea erabagi dot. Askotan begiratu be ez dot
egiten kamino azpiko teilatura. Min egiten deust neure, geure
umetako mundu osoa sasi eta asun artean galtzen ikusteak. 

Beste batzuetan, ostera, apropos joaten naz bertara edo ingu-
ruko mendiren batera. Gustuko dot denporan flash back egitea.
Goikolau aldeko txarakea be hor daukat aurrez aurre. Zenbat
denpora da, bada, milaka urte batzuk mendiontzat! 

Gure baserria orain dala ehun urte ikusten ahalegintzen naz;
edo geu ume ginaneko urteetan. Handik gabiraien ikuspegia lortzen
dot eta orain dala hirurogei urteko baserri ingurua eta berbaroa bir-
bizitzen ditut. Atzamar lodia lauskituta geratu jataneko garrasia be
entzun dodala uste dot. Sustraietatik bizi dira enborra eta adarrak.
Inoz ezin dira bakotxaren sustraiak ukatu; hobe da lehengo lurra
sentidu eta berrindartzea, horrek min egiten badeusku be.

Gauzak halan gertatu dira eta zer egingo jako, bada! Maio-
razkoa hil egin zan istripuz eta ordurako beste txoriok habiatik
alde eginak ginan. Euskal Herriko beste baserri askoren irudia
baino ez da, ganera, gurean pasau dana.

—Badakit zertarako egin dituen bide ederrak baserri ezku-
tuenetaraino —esaten eban amak azken urteetan— kalera erre-
zago alde egiteko.

Baserria mundu txiki bat zan guretzat. Behar genduan guztia
geunkan berton; hementxe ikasi genduan geure buruagaz eta iza-
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diagaz orekan bizi izaten. Hementxe egozan gure berbak, pentsa-
mentuen kateak eta kantuak. Horreexek izan dira gure armarik
onenak. 

Horixe nahi neuskie gurasoei esan. Bizi ziran artean esker ona
behar bestean ez adierazo izanaren pena daukat. Azaletik ikusita
porrota dirudiena arrakastarik ederrena da, izatez; izan be, neba-
arrebok pozik alkartzen gara, noiznahi, kontu eta kantu zaharren
oihartzunera. Zenkien eta zeunkien guztia emon zeuskuen. Ez
dago horri alderatzeko altxorrik.

Gaur lahar eta asun bihurtu dira estarta eta bideak. Isiltasu-
na nagusitu da ibarrean: ez txakur zaunkarik, ez kukurrukurik.
Neure arnasea dot solaskide bakarra. Hori bai, kaminoan gora eta
behera dabilzan autoen burrundareak gora egin dau. Horreen
orroa da nagusi.

Bizitza bi eukazan gure baserriak
gerra aurretik. Gero dana izan da
bat. Geuk betetzen genduan etxe
osoa.
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Guretzat mundu txikia baina osoa izan da baserria. Globali-
zazinoaren eraginez, orain mundua baserri handi bat egitea falta.
Mundu txiki haren oreka lortzeko gauza izango ete gara? Kostau-
ko jaku. 

Hara! etxe inguruko isiltasuna gabiraiaren txistuak eten dau
eta kukuak be lehengo basotik jo dau. Seguru gauean mozoloak
be ekingo deutsala zeru izarratuaren azpian. 

Azken baten bizitzaren parabola da gabiraiaren irakaspena.
Lurreko narrastiok tentuz eta ikaraz bizi gara askotan, eguneroko
jardunean eta burrukan itsututa eta mendi artean gatibu. Hegaz-
tiek, ostera, badaukie mendi tarteko txikitasuna goitik ikusi eta
zelatatzeko ahalmena.

Halantxe, guk be izango al dogu, mendi tarteko ikuspegi
laburraren ganetik, goitiko begirada zabalean gozetako aukera,
bizitzari hegoak moztu barik, baina lehengo sustraietan tinko.

Elgoibarren, 2007ko ekainaren 21ean
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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. Ebaristo 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. Ebaristo 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

26.  Jean Hiriart-Urruti: Ni kazeta-egilea naiz. Artikulu, berri, istorio
Sarrera eta edizioa: Xabier Altzibar
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27.  Mikel Zarate: Haurgintza minetan
Sarrera: Jesus Etxezarraga

28.  Domingo Agirre: Kresala
Sarrera: Sebastián García Trujillo

29.  Xipri Arbelbide: Zoriona. 31 eta esku

30.  Ebaristo Bustintza Kirikiño: Abarrak
Sarrera eta edizinoa: Miren Atutxa

31.  Gorgonio Renteria: Izartu euskaldunak! Elantxobetar baten 
olerkiak eta artikuluak
Biltzailea: Jule Renteria
Sarrera eta edizinoa: Igone Etxebarria

32.  Ebaristo Bustintza Kirikiño: Aberriaren alde. Artikulu politikoak
Testu-aukeraketa: Javier Perea
Sarrera: Cesar Gallastegi
Edizinoa: Igone Etxebarria

33.  Estepan Urkiaga Lauaxeta: Gure aberriaren elea. Kazetari-lanak
Sarrera eta testu-aukeraketa: Xabier Altzibar
Edizinoa: Igone Etxebarria

34.  Balentin Berrio-Otxoa Santua: Neure amatxo maitia. Euskerazko
gutunak
Sarrera: Roman Berriozabal
Hizkera-azterketa: Adolfo Arejita

35.  Eusebio Erkiaga: Goizean eta arratsean. Eskubete neurtitz • 1
Sarrera: Igone Etxebarria

36.  Eusebio Erkiaga: Goizean eta arratsean. Eskubete neurtitz • 2
Sarrera: Igone Etxebarria

37.  Bitoriano Gandiaga: Hitz lauz idazten
Sarrera eta edizinoa: Iñaki Sarriugarte Irigoien

38.  José Basterretxea Oskillaso: Kurloiak. Mutiko kaletarrak Bizkaian
Sarrera eta edizioa: Adolfo Arejita
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39.  Ebaristo Bustintza Kirikiño: Bizkaia begietan (1913-1928)
Testu-aukeraketa: Javier Perea
Sarrera eta edizinoa: Miren Atutxa

40.  Angel Ugarteburu Meabebasterretxea: Milloitik mundura. 
Ume-denporako oihartzunak
Sarrera: Juan Luis Goikoetxea
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