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ta milla euskaldunek emendik alde egin du
ten, danak urte batzuen buruan atzera bue!
tat'zeko asmoz noski, bañan, aJa bearrez, ge
yenak beren ezurrak an utzitzeko. 

Nunbait ere irakurri izan dedanez, eus
kaldun jalorra izateko iru edo Iau gauza 

bear omen dira, eta oyetako hat, Amerike 
tan osabaren bat edukitzea. 

Ala ere, guretzat aio ajola aundiko gau
za izanik, ez du gure lileraturan arrastu 
aundirik utzi. 

Liburuetan, sei datozki t orain hurura: 

1853'gn. urtean, liburutxo hat atera zuan 
Martin Hiribarren apaiz jaunak, "Montet'i· 
c1eo-ko berriak" izella duana. 

1885' gn. urtean, Soroa-k J o!\e Colá-ren 
"La emigración ba.~co-n(1barra." deritzayon 
liburua, euskerara itzulita argitaratu zuan, 
"Euskal-Naparren .ioaera edo emigrazioa 
izenarekin. 

1886'gn. urtean, Soro a-k berak komeri bal 
argitaratu zuan: "U rrutiko intxaurrak". On
tan Soroa-k Amerikari sartzen dio, esaera 
zarrak adierazten duan ziria: "Urrutiko in
txaurrak urrez; bertara joan ta ezer ez". 

Nobela bat ere hadago, A ita Juan Manuel 
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Lertxundi Seh. P. zanak egiña, "Polli eta 
Pello" izenarekin. Ameriketako euskaldnnen 

bizi-modua zer dan, poliki erakusten duo 

1952' gn. urtean. J on A ndoni Irazusta-k 
nobela bat argitaratu zuan: ·'Joañixio". Joa

ñixio Amezketa-ko mutil bat da, cta Argen
tina-ra dijoa. Ango Pampetan 35 lute, ga
nadu-zai, egin ondoren, Euskalerrira itzul
tzen da; bañan emen, sasoirik onena joan
da eta ezagunik gabe, triste xamar botatzen 
ditu bere azkeneko urteak. 

1957'gn urtean, Larzabal-ek komeri bat 
idatzi zuan: "lru ziren" (1). Iru gazte Ame

riketara dijoaz. bañan Ipar-Amerikara, ez 
Ego-Amerikara. lru oyetatik bat bakarra 

itzultzen da. beste biak, bat biotz-gogortu 
egin dalako cta hestca I-\0l-\0Z aula daJako. au 
gelditurik. Orregatik Izena: "lru ziren". 
Itzultzen dan hakar orrek onela dio bukae
ran: "Landare azkarra desterra ditake eta 
lur arrotzean sar... Azkarra delakotz, IUl~ 

arrotzean ere, berdin ontsa emanen du ... 
Landare ahula herritz, hobe da ez desterra

tzea. Bere sort-Iurretik kanpo, cz baitu deu!> 
onik emanen!" 

Olerkarietan Emeterio Arrese izango da 

(1) P. Larzabal: ¡ru ziren (Auspoa, 14). 
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ITZAURREA 

Gaurko liburu onen aita, ídazle berría ta 
ez-ezaguna degu. Izen berria datorkio gaur 
euskaI literaturari, ez ain gertutik ere, Ar 
gentina-tik. 

Liburua "autobiografía" bat dan ezkero, 
txorakeria litzake egillearen berri ematen 
ni orain astea. Irakurleak, liburu-asieran ez· 
-ezaguna duan egilleari, lagun zar bati be
>-:ela agur egingo dio bnkaeran. 

Ala ere, gure literaturan liburu au zer 
izango dan edo zer biurtu liteken, itz bat edo 
Leste egin nezakela, deritzat. 

Ameriketara joan-bear ori Euskalerria
rentzat kalte aundia izan dala, esan bearrik 
al dago? Euskaldunak, erri aundia ez bagera 
ere, Ameriketara alde egite orrek eskastu 
eta gntxiagotu egin gaitu gizaldiz gizaldi. 
odol-galtze batek gorputzari kemenak eta 
indarrak urritzen dizkan bezela. 

J aungoikoak bakarrik daki, zenbat milla 
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Ameriketaz geyen mintzatzen dana. Izan 
ere, berrogei ta lau aldiz igaro omen zuan 
Amerika ta Europa bitarteko itxasoa, eta 
ondotxo jakin zezakean ango berri. 

Bertsolariak ere badute bertso ederrik 
pranko gai ontaz. Bertso batzuek egille oso 
ezaguna dute: Pedro Maria Otaño, Men
diague, Pello Errota, lparraguirre ... ; beste 
batzuek egille gutxi ezaguna: Patxi Bakallo. 
Txirritaren lengusua, Juan J ose Arrieta, Ma· 
riano Araluzea, .lose Iriarte, Antonio Zurko. 
Bautista Galarrcgi, ... Celhabe, Darrupe-Har
luz, Eguiateguy, Heguiluz ... ; beBte bert,,/) 
batzuen egillea, berriz, ez degu iñoiz ere nor 
dan jakingo. 

Olakoekin lihuru bat cgin ditekela esan 
bearrik ez dago, ela egingo degu, .J aungoi . 
koak nai badu. 

Bai liburuak cta baita bertsolariak ere, 
Amerikaren etsai purrukatuak dira. Orra 
nola dion hertso zar batek: 
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"juan diranak etorri 
nai Iuteke, baña 
ezin sobratu duta 
biajientzat aña". 

Bañan aitortu bear da, ez liburuak eta 



ezta bertsolariak ere, etzutela indarrik as
ko eduki, Ameriketarako joera ori geMí
-arazteko. Entzungor egin zitzayon ayen 
esanari. 

Izan ere, esaera zarrak díonez, "bizi-bear 
onek Ianak ditu". Bañan gure iritzirako, bi 
zi-bearraren lanak cz-ezik, urrutiko bazte

rrak ikusteko gogoak ere bultzatzen zituan 

gure gazteak. 

Dana dala, alde aundia arkitzen da líbu
ruen eta bertsolarien artean. 

Liburuak tesis antzean egiñak daude. Ale
gia, Ameriketara joan gabc emen bertan 
gelditzea askoz obea dala, sartu nai dute eus
kaldunen buruetan. 1'a orretarako, liburua 
"asmatu" egiten dute. 

Bertsolariak, ordea, ez dute ezer "asma
tzen". Bere buruari "gertatu" zayonaz min

tzatzen dira. Ez dago, adibidez, Pedro Ma· 
ria Otaño aitatzea baizik. 

Gauz onetzaz badago zer pentsatua. Asko
ren iritzian, erri baten literaturak, erri orren 
ispillua izan bear duo Alegia, erri orren bi· 
zitza ta izaera, bere xeetasUll guziekin, i8-
pillu batean bczin argi ta garbi adierazi bear 
dizkigu. 
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Orí ola bada, ez det uste gure artean da-
goanik, gai onelan berlsolaritzari txapela 
kenduko dionik. 

Bañan gaur Ameriketako lihuru berria de
gu. Ez ordea -'asmatua", idatzi aurretik "ger
tatua " baizik. Liburua bada ere, hertsolarien 
bidetik dator. 

Egilleak ez digu ematen bere bizitzaren 
gora-bera baizik: Bedayo-n jayo ta artzain
tzan azi; Tol08a-n arotz ikasten aritu ta Ame
riketarako berotu; ta Argentina-n, burruka 
bizian Jan egiñaz, bizi-modua ateratzen sa
yatu. 

Ameriketako euskaldunen bizitza edo "in
dianotza" zer dan, orain ikasiko degu egiaz 
AIegia, egiazko indianotzarcn libururik ez 

genduan, eta utsune au onek bcteko duo Izan 
ere, liburu au irakurtzean indiano ¡!;uzien 
bizitza irakurtzen ari ¡!;eraJa ematen duo Be
jondayoIa Zubillaga adiskideari, liburu au 
idazteko asmoa artu eta kunplitu izana. 

Ta liburu eder onekin, hein baño geyago
tan bururatu zait, zenbat eta zenbat oIako 
liburu egin izan zitezkean, andik elorri ta 
sukal-bazterretan kontu kontari aitatu izan 
diran Ameriketako ibillaldi eta gertaerakin 

Zenbat Iiburu eder egin zitezkean baita 
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ere, heste euskaldun-mota guziak (kontra
Landistak, artzayak, ikazkiñak, lllariñelak, 
nekazariak ... ), Zuhillagak egin diguna egill 
izan balute. 

Egiak balio badu, aitorlu bearrean gera. 
libururik asko ez degula, euskal bizitza ta 
izaera ZubilIagarenak bezin argí ta jato! 
ematen digunik. 

Zubillaga jauna gaur Ameriketa-n hizi da 
Ez da etorri, bein ara joan ezkeroztik. Bit 
ñan esan genezake, biotza ez duala oñak 
di tuan tokian. 

Euskalerrian jayo ta bertan gelditzeko zo
ria izan degunok, agian aztuxeak dauzkagu. 
here ogiaren billa edo heste zer-egiñetar.t 
emendik urrutira joan bear izan duten ana
yak: indianoak ez-ezik, pelotariak, mariñe 
lak, mixiolariak ... 

Ta ala, ez gera konturatzen, emen hizi 
geranok, alegia hiotza ta oñak toki herean 
ditugunok, ez degula guk osatzen Euskalerri 
guzia, 'eta badala, munduko bazter guzieta
raño zabaldurik, beste EuskaJerri hat; eta 
biak gero ta geyago hat izan ditezen, geren 
artu-emanak herri tu ta ugaritu hearrean 
gaudela, hai ango eta hai emengo Euskal· 
erriaren onerako. 

ANTONIO ZABAL.A, S, J 

13 



ESKEINTZA 

Errenteri'ko konbentu Pake-tokian bizi 
dan anaí Faustino: 

Ene anai Joxantonio: 

Anaiak izan arren, geron begiz, ia-ia, ez 
gera bada ludí ontan ezagutzen. Baña nik 
orain aldia edo denbora ugari daukaten ez
kero, zerbait adierazi nai dizut nere 65 ur
teko ibilli-aldiak, noIa egiÍlak izan diran, 
nere ogi··puskaren billa. 

Lautatik baten erdía ezin nezake bada ai
patu, neronek nai detan bezeIa. Baña nik al 
detan guzia egingo det bada ongi-xamar adi
erazteko euskera maitean. 

lrurogei ta amabi urte betetzera noalarik. 
Argentina 'n asten naiz bada nere azkenengu 
lana ikasten, ta eztakit nolakoa aterako ote 
zaiten; izena du "LARDASKETA". 

Lardasketa au, gure izkuntzan nai det ba
da idatzi. 
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Ona emen nere asiera: 

Bedayo'ko "A pe¡r,-elxe-zuarreuu"" jaiou uuiz. 

Ilbeltzaren 3' anl891 -garren urtean, J ~un 
guztionari eskerrak emateko. 

Ludi ontan, denak ez di lw:te oinheste lU

te hizirik igarotzen 1ur a1de auelan, la Ol'r(;

gatik, nik badaukat zeñi nere zorra ordain
du bearra hear dan bezela. 
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"ABA 'I'XE-ZAARRA" 

Aipatuta dagon etxean, lau sendi edo fa
mili bizitzen ziran, ta ona emen aíen ize
nak: 

Balerdi jauna, abere sal-eroslea. Onen 
emazteari, "Pepakiñ Mozkorra" denak dei
tzen zioten. Aien semeak: Martiñ, Cuba'n 
gudaketan ibillia, ta andik etorri zalarik, 
laister il zan gizajoa. Mikel-Iñazi, nik gu
txitan ikusia; bera, ToIosa'n edo Donostia'n 
neskame ibiltzen zala uste det. Irugarrena, 
Bonipazio, Azkarate'n morroi urte askotan 
egon zana, eta bera nik emen Bragado'ko 
urian arkitu nuen, esne-saltzale bere kontu
ra zebillelarik 1914'garren urtean. 

Bigarren sendi edo familia, Martinez jau
na bere abizena, ta onen emaztea, Mikaela 
Martinez, agin-ateratzalea, ille ta bizar moz
tzalea, sendagille edo medíku koxkor bat be
zelaxe saiatzen zan. Onen seme zarrena, Pe
riko, apaiz egin zan. Bigarren semea Mar
tift, Cuba'n gudaketan ibilli izan zan. Iru
garrena, Martina bere izena, ta bera áitak 
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jipoi bizkorra emanda, bota ere bai aita
-amaren etxetikan, ta iñortxok ere etzun ja
kin, nun eta nola bizi iza ten zan. Laugarre
nari, Patxi deitzen giñion, ta bera gure aita 
zanaren morroi zegoan garaian, jaio ziran 
Pilipa ta Gregori. 

Geroxeago, Martinez'en sendia, Albiztur'
era aldatu ziran. 

Albiztur'era aldatu ziralarik Martiñ ta 
Prantxisku, jai batean eizera atera ziralarik. 
eskupetaren tiroz, uste gabe, Martiñek Pa
txi il zuan. 

Abatxe-zaarreko ¡rugarren sendia, J oan 
Manuel "Aundie" ta bere emaztea "Mai~to-
ni Antzue". Aueri ezagutu nizkien bi auntz. 
eta beste aien lanikan ez det gogoratzen. 
Nik amaika urte bete baño len, Maintoni il 
zan. 

Abatxe-zaarreko laugarren sendia, gu izan 
giñan. 

Aipatutako etxe arrek, bere bekokiak, 
sorkaldera begiratzen du, ta bertarako sarre
ran, bi orriko ate aundi zurezkoa zeukan 
garai artan. 

Bigarren atera-sarrera, ego-aldetik zeu
kan. Baña, ez lurretik, ganbaratik zubi egu-
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rrezko hat, here inguruko maldatxora. Etxe
-parete ondotik asten zan aldapatxoa. 

Etxe arrek zenhat gela zeuzkan ez naiz 
ongi gogoratzen, baña, nere ustez, sapaipe
ko gelatxoakin zortzitik gora eukiko zituan 
noski. 

Ta iru ikullu zituan, ta aietako aundiena 
Balerdi jaunak bete edo okupatzen zuen. 
Gure aitak ere hetetzen zun ikullua, bertan 
zaldia idukitzeko; ta irugarrena Joan Ma
nuel Aundiek hetetzen zuen, here hi auntz 
idukitzeko. 

"SUKAL-TABERNA" 

Gure aitaren sukaldeak, leio hat aundi 
xamarra zeukan, eta berak hurdin-sare sen
doa, ta andikan hegiratzen zan plaza al
dera. 

Ta nork sinistuko luke egia dala nik emen 
idazten detana ... ? Gauz oek gogoratzean, ne
re odola txingurritzen asten zait. 

Sukal-tabema artan, zer saltzen ote zan 
hada ... ? Aurrena esango det, sukalde ura 
aundi xamarra zala. Lau lau neurkindik 
gora. 
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Ona emen, antxeko salgaiak: 
sa, azukrea, akeita edo kafca, 

Ogia, ota
txokolatea, 

olioa, petrolioa, argizaia, bi cdo iru klase
koak, eta aietako bati erretxiñe deitzen gi
ilion. Onek ematen zuen argi gorri-gorria ta 
ke beltza; eltxoak iltzeko obeagoa zan, ge
lan edo sukaldean eukitzeko baño. la-iR 
aaztu nintzan ardoaz. Au, zagi aundi batean 
sukaldeko lurrean etzinda egon oi zan. 
Otordu egiteko maia, leio ondoan; orre
maia (artesa), bere neurria, nere begietan 
daukat oraindikan. Sukaldeko parete sarkal
derakoari alderatua idukitzen zan. 

Ogia erretzeko labeak, ipar aldeko pare
tean zeukan bere atea, sukal barrutik kan
po aldera. Labe-ate-pean, sukaldeko lurre
an, jartzen zan zugaitz-gerri lodi bat, ta be
raren babesean egiten zan sua. Lurrez egin
dako lapikoan babarron gorri-pintorratuak, 
urdai zati ta lukainka, denak batean nastu
ta, ongi egostean, zer goxoak, neguko gosea 
iltzeko! 

Ta sukalde artan, sal-gaiak non gordetzen 
ziran ba ... ? Sarkaldeko paretean apal ba
tzuk (anaqueles) pareteari ezarrita egon oi 
ziran. 

Nik sukalde artan ikusi nuen gure aita za-
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nak nola garhitzen zuan lahea, aga luz e ha
ti bere puntan trapu zatar hat ipiiiita. Ala
ko trapuari, "lahe-zatarra" deitzen zitzaion. 

PARRAGARRIZKOA 

TA 

NEGARGARRIZKOA 

Sei urte bete haño len, neri gertatu zitzai
dana: Garai artan, ni oso goxo-zalea nin
tzan, ta geron aita etxean etzegoalarik, gu
re amari nik pakean ez nion uzten, heti go
xo eske. Ta, jakiña, amatxok erantzuten zi
ran: "Biar edo etzi emango'izkit gozoak". 
Alako amatxoren ¡tzari, nik ez nion nai 
esagin. 

Nere mingañak oitura txar xamarra zeka
rren, eta gogoan daukat nere amatxo zana
ri, zer nola erantzun nion, hi aldiz ka .. dei
tzen dan itza. Nik alako erantzuna egin nua
larik, amatxok bere bizkarrera j asota era
man ninduan, gure zaldi a zegoan ikuIlura, 
ta antxe nere aoa edo aboa bete zidan zaldi
-pastel berriarekin. Alaxe, ikullu artan né
garrez ta karraxika egon nintzan nere agoa 
ezin garhiturik zaldi-pastel herri-herriene
tik. 
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Amaika bider gogoratu izan naiz bada, ne
re amatxok garaiz artu zuala bear-bearrcko 

neurri ura. 

Ludi ontako amatxo guziak, alaxc bcar 
lukete egin. 

Ncre mingaña umetan zaldi-pastelak gar
bitu-arazi egin zidan. Ta orain nerc iugu
ruan arkitzen dan mingain cz onckoa, ala
ko ozte edo jendca, ctzait asko miukitzen 
edo gustatzen. 

ERDI-BEDA YOREN SAL-EROSKET A 

Nere ustez, 1895-garren urtea zalarik, gi
zon-sail bat íritxi zan Bedayo'ko Apez
-etxe zaarrera, eta aietako bat, erritxo arren 
jabc Calbeton jauna. Au ta onekin zetozten 
zaldunak, gure aitaren sukaldera sartu zi
rano Atsaldea zan, ta gure aitak, ogía labe
tik aterata, maí eta orre-maí gañean zeukan. 
mantaz estalita. Calbeton jaunak manta ja
so ta ogia ikusi naia zeukan ta ogi onaren 
itxura berak ikusi zualarik, ogi bat zapaldu 
zuen bere eskubiko beatz aundiarekin, ta 
ogi ura saltzeko itxura ederra gabe utzi zu
an Calbeton jaunak. Baña jaun arrek gure 
aitari esan zion oso ogi ederra egiten ze
kiela. 
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Bai, jauna; garai artan Bedayo'n gure ai
tak eta Bizente Mayo jaunaren emazte KIa
rak, ogi goxoa egiten zuten. 

Egun batzuek igaro ondoren, jakin izan 
zan, Antonio EIosegi j aunak erosi zuela 
Bedayo'ren erdia, eta sal-erosketa artan, sar
tzen zala Abatxe-zarra ere. Baíia ez ala Apez
-etxe berria, "Larraíieta" ondokoa. 

EZKILLAK ETA KOHETEAK 

Antonio EIosegi jauna, onen seme Joxe 
jauna, ta onen emazte ta aien umetxoak, gu
txi gora bera nere adin edo garaikoak, eros
keta egin da Iaister asi ziran berak Beda
yo'ra etortzen. 

EIosegitarrak, Bedayo'ko errota ingurura 
agertzen ziralarik, erritxo artako apaiza as
ten zan kueteak botatzen, ta Joxe Mari La
neta, baserri Bedayo-bitartekoa, asten zan 
bada, tikitin. " tikitin..... . tikitan... tan
tan kanpayak jotz'en, nagusi berriak apaiza
ren eixera iritxi edo eIdu arte. 

AIaxen jaun aiek artzen zitun Lorenzo 
Izagirre jaunak Apez-etxe berrian, Abatxe
-zaarra berritu arte. 

EIosegi Bedayo'ra zetonen bakoitzean, 
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gu pozez betetzen gIllan, aek beti zerbait 
cmaten zigutelako. Batzutan goxoak eta txa~ 
peI txuri gorri urdiñak, ta Leste tan txan· 
ponak, olIoai alea botatzel1 zaiel1 bezeIaxe, 
gure aztarrika ikusteagatik txanpon aiek bit· 
tzen arri kozkor tartean. 

GURE AlTA LASTERKAIU 

1896'garrengo udaberria zala uste det, gu
re aitak laisterka-apustua jokatuta irabazi 
zuala. 

Apustu ura, jai atsaldeko bezperak ondo· 
an jokatu zan, Bedayoko plazatik Azkarate· 
ko plazara joan da etorri, ainbeste edo oin
Leste minutu barru. Apustu artan nik iñoi.l 
ez nuen jakin zenbat diru jokatu zan. Ba
ña ongi gogoan daukat Bedayo'ko elizaren 
parete ondoan nola ipiñi zuten mai bat, eta 
bere gañean erloju bat, eta gure aitak bere 
esku bat jarri zuan mai arren gañean, ta he
re aldamenetik hi gizon, eta Ilietako hat, 
Amezketa'ko Pedro Sautse, ahere sal-eros
lea. 

Alako batean, len esandako hi gizon aiek: 
asi ziran kontatzen: "Bat, Bi, Iru ... Rau!!!" 
Alaxe, an zeuden gizon guziak asi ziran Iais'· 
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terka igotzen Eliz-etxe inguruko aldapatxo 
ura, ta etxe inguruko langa artatik gu ego n 
giñan begira gure aita Azkarate aldera ez
kutatu arteraño. Ta here atzetik askok ja
rraitu zioten. Antxe hertan itxoin genduen, 
gure aita Azkaratetik itzuli arte. Alako ha
tean agertu zan, Basillunbe aldeko J ose Miel
en harrutian, ta herealaxe gure aita iritxi 
zan, plazako parete ondoko maia ikuturikan. 

Apustua jokatu zan jai artan, anai Lontxo 
ta nik alkandora herria jantzi genduen. Gu· 
re aitak esan zigun, Joanagorri laisterkariak 
jazten zuela guk hezelakoxe alkandora. 

Ta nolakoa ote zan hada Joanagorrik jaz
ten zuan alkandora .. .'? 

Lontxok eta nik, eZID gentzaken ha cza
gutu, ez J oanagorri ta ez he re alkandora 
Baña, gure aitak alako gauza esanikan, 
l.ontxo ta nik uste izan gendun, gu ere las
terkariak aterako giñala. Ta alaxe ihiltzen 
giñan korrika Bedayoko eliz inguruan, zata 
aharka heltzak ongi urratu arte. 
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"ARRUPE BASARRI" 

Aurten "Larrañeta" erre dan bezelaxe, 
"Arrupe" ere erre zan, uda~kena betetzera 
zijoalarik. Baña Arrope, eguerdiko ama
bietan kiskali zan. Gogoratzen naiz, nola 
jo zuten Bedayo'ko elizaren joale edo kan
paia. 

Eliz-etxe ondoko langatik, egon giñan bc
gira Arrope'ko su-garrari. Sua piztu zane
tik ordu bete barro, Arrupe'ko tellatua lu
rreratu zan. 

Baserri artako bi sendi gizajoak alaxe 
gelditu ziran atarian. 

Miel J oxe edo Jose Miguel ta bere sendia, 
Bizakarate'ko bordara joan ziran bizitz.era, 
ta borda artan bizi izan ziran gutxienez 
lau urtean. 

Arrupe'ko beste sendia, Arrapiel Aundie 
zan (Rafael Tolosa), ta onek sendi edo fa
mili aundi xamarra zuan, ta Arrapielek ere 
bazuen borda bat, goiko Sorgiñ-putzu ingu
ro artan, bost edo sei illabetean itzala t;go
ten dan toki artan. 

Sendi gizaxo aiek, bizi bearra iduki zuten 
bi borda zar aietan ainbeste denboran. 

Arrope ta bere lurraldeen jabeak etzuten 
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bada ezagutu iñolako errukirik ozte edo jen
de on ta beartsu aiengatik. Zertako balio du 
alako edo oneIako aberastasunak? 

Arrapiel Tolosa ta bere sendia, Sorgiñ-pu
tzuko bordan bizitzen nekatuta, aiek aldatu 
ziran bada Azkarate 'ko baserri txiki hate
ra. Etxe-aldaketa ura 1901' garren urte asie
ran uste det zala. Ta aipatutako sendia alda
tu zalarik, Bedayo 'ko zurgiñ J oanizio jauna, 
(gero gure Mikelen aitagiarreba), ura jabe
tu zan lur alde aiek lantzeko. 

Arotz edo zurgiñ, Joanizio jauna, Arru
pe'ko maizter berria, ta Miel Jose jauna, 
(au garai bateko txistu ta danbolin jotza
lea), bi gizon aiek jaso zuten lurrean ze
goan Arrupe. 

Nere ustez, etxe arren nagusi-jaunak, etxc 
ura antolatzeko edo konpontzeko, bere ziz
kutik edo sakeletik etzuen bada marauri bat 
edo maravedirik emano 

Onekin etengo det; garai artako Armpe
tarrak eraman zuten beren bizkarrean Je
susen gurutzea. 

Garai artako Arrupe'ren nagusia, kristaua 
.ote zan ... ? Bere egiñakin alako gauzarik 
etzuen bada asko erakutsi. 
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GARI-IRIÑA BAETZEN 

Oraindikan etzaizkit aitu edo agortu, 
Apez-etxe-zaarreko oroitzak. 

Gure aitak, Abatxe-zaarreko sapaipean eu
kitzen zuen gari-iriñari zaia banaztutzeko 
hae edo baia. 

Ta bae aundi arrek bi ez berdiñeko zaia 
banaztutzen zuen. Bat zai aundia ta bestea 
txikia. Zai txikiarekin, otasa edo otaza gu
re aitak egiten zuen, ta zai aundia zaldiari 
ematen zitzaion, baba aundia nastuta. 

Len aipatuta dagoena, sukaldean egotell 
zan orre-maia; ona emen, aitak zer nola 
lantzen zuen: pertz aundi batean ipintzen 
zuen ura epeltzen, tximiniko laatzetik zin· 
tzilika, ta ura epeldu bitarteall, iriña orre
-maian jartzen zun, ta montoia zabalduta, 
erdi-erdian egiten zion zokoa, ta zoko ar
tan jartzen zion legamia edo orrantza, ta bai
ta ere gazta. Ur epelarekin pixkaka asten zan 
iriña orratzen. 

Bere eskuz orratu ezin zuenean, bere 
oñetakoak kenduta, oñak garbitzen zituen, 
aekin obeto ta azkarrago orratzeko. Eskuz 
bakarrik orratzen zan ogia, ez omen zan ogi 
ona ateratzen. 
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Gure aita bein Abatxe-zaarretik atera on
doren, gizajoak etzucn bada geiago ogi-orre
ketarik egin. 

Ta nik ere, ez nuen geiago ogi-orreketarik 
eskuz egiten ikusi. 

"SAKORRIE" 

Gure aitak 1896'garrengo urtean erosi zu
en aurrenengo aldiz bei bat, ta bei arrei 
"Sakorrie" ipiñi zion izena. Bei txiki gorrl 
bat zan Sakorrie. Oraindikan, Abatxe-zaa·· 
rrean bizitzen giñan. Len aipatutako urte 
arren udaberrian, erosi zan bei txiki gorri 
ura. I.arrañeta'ko Estoan Txikien Muu
txurreko itxitxura larrera eramaten gendun 
Sakorrie. Onek esne asko edo gutxi ematen 
zunik, ni ez naiz ezertxo ere gogoratzen, ba
ña gogoratzen naiz, gure amatxok hei ura 
jezten edo jexten zuela. 

Beia aip~tu de tan ezkero, gura so geronak 
zeukaten zaldia ere, aipa nezake. Onek illea, 
Sakorriena hezelaxe, gorria zeukan, ta as· 
t.oak baño pixka bat aundixeagoa zan. 

Bedayo'ko aldapetan ibiltzeko ongi auke
ratua zan zaldi ura. 
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"KAPITAN" 

Zer ote da ba '"Kapitan" ... ? 

Abatxe-zaarrean gure aitak zeukan zakur 
erbi-eizari bikain bat zan. Gure aitak zakul' 
arrei asko nai izan zion. Baña aitari, Kapi
tanek, bein atsekabe samiña eman zion. Cu
re aita-amak gau batean, uste gabe Kapitan 
sukaldean utzi zuten atea itxita; lotara joan 
ziran, ta urrengo goizean, sukaldeko atea irI
ki zutelarik, sukalde artan zeuden gauz geie 
nak, Kapitanek puska-puska egiñik utzi ziz 
kien. 

Auzo artako ozte edo jendeak, ordaindu 
gabe eramaten zituzten gauzak, liburu aundi 
batean urrazten edo anotatzen zutena ere, 
zakurrak milla puska egin zien, 

Gu goiko gelatik (sapaipetik) sukaldera 
jetxi giñalarik, gure aita gizajoa negarrez ze
goan, sukaldeko gauzak antolatzen. 

Kapitan, lasterkari bikaña edo bizkorra 
omen zan. Bein, gure aitak tiro bat bota ga
be, Kapitanek erbia arrapatu omen zion. 

Kapitanek, txokolate kolorea zuan, ta izar 
txiki txuri batzuek ere bai. 

Balerdi, abere sal-eroslea, bein Irurzun'
era ta Iruña'ra (Pamplona) joan zalarik 
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Kapitan arren atzetik joan zan, ta BaIerdik 
uste gabe, zakurra Naparroan gaIdu zÍtzaion. 

Norbaitek ezagutuko zuan bada zakur ura 
erbi-eiztaria zaIa. 

Gure aitak atsekabe edo pena gogorra ar
tu zuen, Kapitan galdu zitzaioIako. Ta el 
aitak bakarrik, guk ere bai. Eta baÍta ere 
Bedayo'ko apaiz Lorenzo Izagirre jaunak, 
ta erritxo artako irakasIari edo maixu loan 
Batiste Eguzkiza jaunak. 

Onekin uzteu. det Kapitanen mintzaIdia. 

ETXE-ALDAKETA 

Abatxe-zaarretik Gurdillaundi'ko baserrira 
aIdatu giñan. Aldatu giñan egun artaz, ni 
ez naiz ongi gogoratzen. Baña uste det aIda
t~ giñala 1896'garren urtean ta Abenduaren 
azkenengo egunetan. 

Urte artako Azaroan, gure aita-amak, guri 
Abatxe-zarrean utzita, Gurdill-aundi'ko so
roetara joan ziran, ango Iurrak Iandu ta ga
ri-aziak hotatzera. Orregatik uste det, aipa
tutako urte arren azkenean joan giñaIa ha
sarri artara. 

Gurdill-aundian, Ahatxe-zaarrean hezela, 
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goizean jeikitzen giñalarik, ez genduen bada 
txokolaterik artzen, taloa la cenea baizik. 

Aurreneko egunetan, talo-esnea, txokola
tea baño geiago miukitzen edo gu.,tatzen zi
tzaigun, baña egunero janari arrekin aeper
tu izan giñan. Egun gutxi aurretik, ogi be
rria ta otaza jaten giñuen. 

Gurdill-aruIdiko basarrian, nik aurreneko 
aldiz ezagutu nituan zurezko zildaia ta txu
rrika ta bi egurrezko edo zurezko katea. 
Aietxekin lotzen ziran bei ta idiak ta zeko
rrak ikulluko ganbelari. 

Gaurko baserrietan ez dira no ski lotuko 
abereak zurezko tresnakin, zurezko zildaia 
abereen leporako guztiz obeagoa izan arren. 

NERE ANAl LONTXOREN ETA 

NERE AURRENEKO LANKET A 

Nik sei urte t'erdi bete baño len, ta Lon
txo amasei illabete ni baño gazteagoa, gu
re adin artan, zer lanetarako balio izan ote 
genduen ba-da ... ? 

Bai, jaunak; guk adin artan, balio gen
duen, iru edo lau bei zaintzeko. Ta Lon
txo ta ni, alaxe beiak (beeterritarrak ez du-
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te beia deitzen) zaintzen, egute-aldeko paga
dietan. 

Lont"o ta ni, bei-zai aSl giñan urtea, 
1897'garrena zan. Pago-ostoa ateratzen as
ten dan garaian, iru edo lau beien atzetik 
ibiltzen giñan, Gurdilletxiki gañeko pago te
gi aietan. 

Pago-osto berri-berria, beiai asko miuki
tzen edo gustatzen zaie. J.ont"ok eta nik, 
abereak arren osto-zale ikusirik, gu ere así 
giñan osto berri pagoena jaten. ta guri ere 
miukitu edo gustatu zitzaigun pago-osto be
rria. 

Baña pago-ostoa, ogei egun jaio ta ondo
ren, etzitzaigun miukitzen, mendi-marrubiak 
bezela. 

Gerok uste gabe beyak batetik bestera 
joanda galtzen zitzaizkigunean, all1aika bi
der estu aski ibiltzen giñan jipoi baten bel
durrez. 

Uste gabe heiak beste alderdietara iges egi
ten zutelarik, aien anka-arrastoan laister ar
kitzen giñuzen. Bei bakoitzaren anka-arras
toa laister ikasi genduen ezagutzen. 

Aber hakoitzak, aztalak ez-herdiñak di
tuzte ha, ta gu alaxe konturatu giñan, aien 
anka-arrastoa ongi ezag:utuaz. 
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Zarate inguruko muño edo tontor aien 
izenak, geienak aaztu zaizkit bada. Erlitze 
aldeko muñoenak ere aaztu zaizkit. Bi-pa
goetako-gañe oraindikan gogoan daukat. 

Gu bei zai asi giñan garai artan, piñuak: 
etziran aIdatu. 

Lontxo ta ni, beiak zaintzen asi giñan ga
rai artan Bedayo ta Azkarate'ko mugan, 
etzegoan alanbrez itxirik len aipatutako 
muga. 

Azkarate'ko Martijene'ko Manuel, Aldai
horda ta Gorostiaga 'koa, iru mutill aiek, guk 
Zarate inguruan aurreneko aldiz ikusi giñu
zelarik, auntz izuak bezela ikaratu ta lastee
ka joan giñan Lontxo ta ni Zarate'ko etxe
ra, ta mutill aiek konturatu ziran geron bel
durraz, ta gure atzetik jarraitu ziguten, gu 
sukalde artara sartu arteraño. Ta mutill aiek, 
sukaldeko leio artatik, par egiñez deitzen zi· 
guten, atera giñezela atarira beldurrik ga
be. AIaxe, aldi artatik aurrera, mutill aiekin 
Iagunak izan giñan. 

Nik aurrena ezagutu nuen mikeleteak, 
Arruti zuen bere izena. 

Onen ondoren ezagutu nitun Baldomero. 
Joxe Mari, Joxe Iparragirre, Bengoa ta abar, 



1898'garren urtea nik uste det zala, biga· 
rren etxea egin zutela Zarate 'n. J oxe Ipa
rragirre 'k ta bere emazte Petrak hi alaba ta 

seme bat zeuzkaten garaian, (umetxo aiek 
7 urtetik beeragokoak), sendi arretxek ade· 
latu zuen Zarate'ko etxe berri ura. 

Aipatutako etxe ura egin-da laister, Elo 
segi jaunak, piñuak aldatu zÍtuan Zarate 
muño artan. 

Naparroa-mugako landare aldaketa arrt!
txek, Azkaratearrai aserretuarazi zien. 

Bedayo-Azkarate muga itxitzeko, Azkara
tearrak bakarrik, egin bearra izan zuten, 
itxiketa galesti ura. 

Gure aita, Elosegi jaunak, guarda edo 
mendi-baso zaindari ipiñi zuen. ta nere us
tez 1900'garrengo urtea izan zan. 

Urte esanda dagoen aurretik, Elosegi jau
na asi zan sagardi edo sagastia ipintzen. 

Zumizketa-basarri ta Gurdilltxikitarrai. 

lurralde aien jabeak, maiztar aieri kendu 
zizkien belardi ta gaztaindi bikañak, sagar

-landareak aldatzeko. Aipatutako baserritar 
aiek, artu zuten jipoi bizkorra, gaztaindi ta 
barrutiak kendu ta urratu ziralako. 
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Gure aitarentzat, etzan bada arren gaizki 
ctorri, Elosegi'k egin zÍtuan lanketa berri 
aekin. 

Bedayo-ko kamio egite··asiera, garai artau
txe izan zan. 

Belarmua'ko baserri ta Bedayo'ko erro
ta tartetik, ebaki zan aurrenengo zuina 
(tramo), kamioa; baila, 62 urte igaro izan 
arren, oraindikan kamio ura ez omen da 
iritxi Bedayo 'ko elizaraño. 

Atzerapen onengatik, Gipuzkoa'ko Agin
tari jaunak jakingo dute zer egiten ari di
rano 

"Liztor" onek ez die nai erakutsi "Erleai", 
onelako edo alako liliak nolako baratzetau 
azten diran. 

Bedayo'ko elizara, ezin iritxi dan kamio 
orrek, beste 62 urtean egin dezala lo, Gi
puzkoa'ko agintari bizkorrak jayo ta azi 
arte. 

"Liztor" onek, aski du onekin, ta sekulall 
ez da asiko onelako arriak urrutitik bota
tzen. 
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IKAS-CARAIA 

Len esan det, nola así ta íbiltzen giiíall 
abere-zai. 

Uda azkenengo azkenean ta neguan joaten 
giñ.an bada ikastetxera edo eskolara. Sei UI"-

te bete bañ.o lenagotik, pixka bat nik ikasi 
nuen, baiía, Gurdill-aundira aldatu giñ.ala
rik, zortzi urte bete artean, ni ez nintzan ba
da ikastetxera itzuli. Ta alaxe aaztu zitzaÍ
dan lenago ikasi nuen A, E, I, 0, U. 

Nik Bedayo'n lau ikastetxe edo eskola 
ezagutu nÍtuan. Aurrenengoa, gaur Bedayo'
ko apeza bizi dan etxe koxkor zaar eta za
tar artan zegoana. Ta bigarrena, Abatxe
-berri'ko sapaipean (guardilla) zegoana. Iru
garrena, Bearne'ko (Bedayo-barrena) hasa
rriko ganbaran zegoana. Ganbara artako 01 
zarrak! Aien tartetik gure oñ.ak sartzen ziran 
belaun-katillurañ.ü, eta, ankak edo oñ.ak aus
teko beldurrez, geron begiak emai ihilli 
bearra ízaten zuten. Bañ.a hasarrí artan, Uf'

te bat bakarrean egün zan gure ikasketa. 
Laugarren eskola, Abatxe-berri'ko parete 
babesean egin zuten ikastetxe herri txiki 
hat. 

Bai, jaunak; nik ezin nezake bada esan, 
ez naizela ikastetxera' joan. 
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Ta, lau ikastetlrera joan nintzan ezkero, 
zer ikasi ote nuan bada nik ... ? Gauz bat ba 
karra ikasi nuen ongi. Ta au, euskeraz era·· 
kutsi ziratelako gañera. 

Ta nik, oso ongi ikasi nuen gauz ura, zer 
izan ote zan bada ... ? 

J esusen Dotriña! U ra ongi ikasi ez ba
uu, nere Aurreneko .launa etziran bada eman
go Lorenzo Izagirre apaiz jaunak, amar ur 
te betetzera nijoalarik. 

Alalre bada, amar urte be te ondoren, ne
re ikas-bideak itlri ziran baserri-Ianetan zer
bait laguntzeko /?:eron aÍta-amatxo maiteai 

Ni ikastettera joaten nintzan garaiko ira
kasle edo maixu ura, euskalduna zan; Na
partarra, ta Gorriti izena zuen errikoa. Ona 
emen maixu arren izen ta abizena: .loan 
Batiste Eguzkiza. 

Nik "eskola" gutxi ikasi izan arren, maixn 
arretzaz nere buruz amaika bider oartu izan 
naiz. Irakasle arrek, beste eskol-umeentzat 
baño, neretzat bere e~knak ariñagoak izan 
zituan. 

Ni 14-garren urtera sartu nintzalarik, mai
xu ura bota zuten Bedayo'tik, ta arren or
dezkoa, erdaldun euskeraz mintzatzen etze-
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kiena ipidi zuten. Ta au, ank-okerra zan ga
ñera. 

1907-garrengo neguan, neroni joan nintzan 
gau-eskolara, ta irakasle erdaldun arrek, ne
kien baño zerbait geiago erakutsi zidan, ba
ña erdaldunaren erakuskintzak ez ninduen 
asko aurreratu-arazi. Baña maixu erdaldun 
arrekin ikasi nuen kontuak bildumatzen, ken
dumatzen, ta ugaritzen. 

Orra or, nere ikasketa motza, iñoiz lu
zatu ezin izan d.ana. 

VME MOZKOR 

Nolakoa ote da umetxo baten aurrenen
go mozkorketa .. .'! Bai, jaunak; lotsagarria 
da, baña egia esan bearra, ta nik idazten de
tan "lardasketan", euskaldun irakurleen be
giak ez dute bada irakorriko, ta berak ez 
merezi ere, iñolako gezurrik Bedayotar onen
gandik. 

Mozkorketaren urtea, 1899-garrena zan, ta 
Loreillaren asiera zala uste del. Goiz ede
rra zan ta eguzki txuria dirdiratsuz apain
dua. 

Goiz artan, Gurdill-aundi'ko baserrian, gu· 

39 



rasoak ta seí seme ta iru alaha (hí alaha 

hixkiak ta gerogo jayo ziran anai hat eta 
arreha), famili guzia jeki ondoren gosaldu 
zan. Ta guzion gosaria, esne lodia ta taloak 
oso egoki erreak. Alako gauza orain oartze
az, erortzen naiz kontura, zer gosari indar
tsua ta iraungarria egiten genduan. 

Emen jakin det, Bedayo'ko Laserritar geie
nak beren atarian saltzen dutela, heiai ate
ratzen dieten esne apurra. Ori jakiteaz nai· 
gabe batek lotu ninduan. Oldoztu nuen ba
da, gaurko umetxo maitagarriak Bedayo'n 
ez dutela, gure garaikoak bezela, esne uga
ri edango. Ta esnearengandik mintzatzen ari 
naizen ezkero, olltatik apur bat geixeago jar
dun nai det. 

Esne ona (zenLat eta lodiago obe) ta uga
ri edaten dutell umetxoak zortzi edo amar 
urteraño, andikall aurrera gutxiago edan 
arren, ez dira ain errex makalduta gaxo
tuko. 

Egia da: esnetik esnera bereza edo "di
ferentzi" aundia dago. Abereen pentau onak, 
esne ohe. Nik Gurdill-aundi'n edaten nuan 
esnea hezelakorik, iñoiz ez det edan izan 
(ardi-eanea ez aipaturik). Ta zergatik ain 
ez-berdiñeko esne-indarra. _.? Badira be yak. 
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ardiyak eta auntzak, esne aula eman oi du
tenak. Ezta alimentuz bakarrik esnearen be
reza, jatorrizkoa ere bada esne aula. Kon
taeraren aritik geiegi ari naiz luzatzen, ta 
zuzenduko naiz bidera. 

Len esana dagoan gosal--ondoan, gure ai
ta-amak, anai J oxe Mari ta Miel etxetik ate
ra ziran soroko lanak egiteko. Lurrak txu
kundu bear ziran, geroxeago arta-aziak za
baltzeko lurralde koxkor aietan. 

Loreillaren asiera zala uete det, ta j akiña, 
ikastolara joateko bearrezko garaia izan 
arren, ez genukan alako betarik, etxeko la
nak ez atzeratzeko. 

Len aipatu detan goiz eder artan, gure 
etxean utzi ninduten aur-zai, geren arreba 
bixkiak zaintzeko. Gregoritxo ta Pilipatxo 
aien izenak, ta sei illabete jayo ziranetik. 
Atariko itzalean, bi zaku zabal-zabal nik 
ipiñi nitun lurrean, antxe exerita zaintze
kotan. 

Beste lana: sukaldeko !mari ta sutan zego
an eltzeari zaindu bear, babarrunak gorbe
zitu ta erre etzitezen, guziok bazkari gabe 
ez gelditzeko. 

Gure sukal-bazterrean, egur igarra etzan 
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iñoiz paltatzen, GurdilI-aundi'k bere ingu
ruan bost edo sei pagotegi zeuzkalako. 

Oraindikan gogoratzen naiz goiz eder ar
tako orduaz: amarretatik amar t'erdira. ni 
"galdu" nintzan ordua. Nik banekin bada. 
gure amatxok bere gelan nola zeukan boti
lla bat aguardiente ia-ia beteta. Alako ba
tean oldoztu nuen botella arei zurrut egi
tea. Bai alaxen egin ere. Bi saltotan igo nin
tzan aguardiente zegoan gelara, ta zurrut 
txiki bat edan ondoren, beste bi saltotan je
txi nintzan umetxoak ta eltze alanbrezkoa 
zaintzera. 

Aurrenengo zurruta etzan naikoa izan, ta 
aurrenekoak bigarl'ena nai izan zuan. Beste 
bi salto tan igo nintzan berriro; bañan, Li
garren zurruta egiten asi Laño len, botella
ri begiratu nion, zer neurritaraño betea ze
gon, gero amatxok ezagutu etzezan nik edan
dakoa. 

Nere ustez, oso gutxi edan nuan, Lañan 
dudarik ez dago ni berriro igo nintzala, eta 
irugarren tragoak bota ninduela, lurretik 
egun eta erdian ez zutitzeko. 

Lur gañean edo gure atarian, zerraldo lu· 
rreratu ta ilda banego bezela gelditu omen 
nintzan; ta nere anai koxkorren batek ni ala 
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ikusirik, geren aita-amai deitzel'a joan omeu 
zan, ta aiek alako berria entzunik, soro-la
nak utzita aguro etxeratu omen ziran. 

Nere aita-amatxok, ni elurra bezin zuri ta 
zentzu gabe ikusi nindutelarik, ikaratu omen 
ziran, nere bárruko gauzen bat lertua idu
kiko nualako. Nere gurasoentzat, goiz eder 
ura, atsekabe gogorrekoa izan zan. 

Urrengo eguneko atsaldean jeki nintzan 
oyetik. Ta ni negoan oeko maind'ereak, 
beazunez, erre izan balitu' bezela, ori-ori 
gelditu ziran. 

Alako mozkor-aldia nik umetan arrapatu 
izan arren, nere bizi guzian mozkorketa ura
xe izan da, bada, aurrenengo ta azkenengo 
mozkorkeria. Nik nai izango banuke moz
kortu, ezin nezake ala egin. Nere sabelak 
bear dun aña ondo neurtzen du, ta, nai ta 
nai ez, ezin det izan gizon mozkorra. Cauz 
onekin neroni ere arritzen naiz. Baña one
kin ez det esan nai, ni ez naizela edari-za· 
lea. Euskaldun geyenok bexelaxen, ni ere ja
ki on ta edari on zale naiz, bañan gaurko 
egunean, orrelako jan-edan tentagarriari ge
rrikoa ongi lotutzen ikastea da gauzetau 
beargarriena. 
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ERLOJUA, ARRIAK ETA 
"JIRIGONZA" 

Goiz eder ta txar artako amar t' erdiak go
goratzeaz, oraintxe datorkit burura, noJakú 
erlojuak giñuzen Gurdil-aundian. 1897-ga
rrengo udaberrian jaio zan gure aurrenen
go arreba Balentilla, ta nere ustez udaberri 
artantxe gure aitak erosi zuan erloju bi· 
kain bat, eta aita-amatxoren gelan ipiñi zu
ten zuti-zuti. Erloju aundia zan ba. Bi neur
kingoa gutxi gora-bera luzean. Ta erloju 
arek kristalezko ate aundia zeukan, bere 
"pixuak" ikusi zitezen, erJojua geMi jarri 
baño len errex ezagutzeko. 

Bedayo'ko baserritar gutxik zuten noski 
alako erloju aundia ta ederra. Ta ... bigarren 
erlojua? Bai, jaunak; bigarren erlojua eguz
kia zan Bedayotarrontzat. Orrelako erlojua
ri nork eman lokarri edo goroiki ... ? I.oka
rria lañoak austen etzion egunetan, "erlo
jua" gure etxekoa bezin zuzen ibiltzen zan, 
ta Bedayotar guziak alako erlojuari eskerrak 
ematen oso txikitatik ikasiak úran. 

Gurdill-aundi'ko sarkaldeko paretearen 
itzalak, erloju-arpegiaren ortzak bezin egoki 
adierazten zigun ordua bere ziri zuzenare
kin. 



Umetako mozkorkerla gogoratzeaz, nere 
muñak geiegi askatzen ari dirala uste del. 
Garai artako gora-bera asko datozkit, ain
beste urtean ain ezkutuan bizi izan dira· 
nak. Mozkor-aldi arek ain ongi egin ote zi
ran ba ... ? 

Bai, Gurdill-aundi'ko pareteak dauzkatell 
izugarrizko arri aundi ayek izketan ari zaiz' 

I 

kidala iduritzen zait. Ta alako arrí aundi 
ayek lantzeko, zenbat urte igaro ote ziran': 
Ta gurdi-gañera jaso ezin litezken arri aek, 
nola erabilli ote zituzten ... ? Nere ustez le
ga sendo batzuekin arrastaka ekarriak lloski. 
Lega zer dan, euskaldun guziak ez dute ba 
ezagutzen. Lega, idiak artatzeko, lardaia 
(pertika motza) ezarri bear legari. 

Ongi gogoan daukat, nik ezagututako ba
serri askok, beren pareteetan arri galantak 
badituztela, baña nere ustez, Gurdill-aun
di'ko nere anaiaren sukal-ixkiñeko arriak 
baño aundiagorik, ezta errexa izango arki
tzen Euskalerri guzian. 

Badakit Araiz'ko baserriak, arriak ongi 
landuta, etxe ederrak dituztela. Ta etxe aie
tan GurdiU-aundia bañon politagoak ere bai 
gañera. Bañan, Gurdill-aundia'k bezela, ezin 
iduki etxe barruan pillota-joko-tokia. Etxe 
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orrek, here erdi-erdian badu "patio" aundi 
bat, ez-estalia, la bertatik argia la aizea 
ematen die etxe artako lau ikulluel'i ta bost 
ganharai. Alako patioari, korrala deritzen. 
Ta toki heretik, sei bizi-tokiko etxe arek, 
edo host hizi-toki ayek, alaxen artzen dute 
goi-argi ta aidea. 

1896-garrengo urtean, Antonio Elosegi 
jaunak, len esan dedan "korrala" oso egoki 
apaindu zuan. Pilota-tokiko pareteak zemen
tuz ongi orma-herritu (revoque) zituan, pe
lotan jokatzeko moduan. Baña toki artako 
lurrean etzuan ezarri zementurik. Ta ala
koaren ord'ez, huztin gorriakin berdindua 
zan, ta egoki zapaldua, pilJotak bote oke
rra egin etzezan. 

Gurdilla-txikiarrak ta Zumizketarrak ere 
etortzen ziran Gurdill-aundi 'ko "korralera". 
Nere ustez, onelako berri gutxi dakite Gi
puzkoarrak. Bai, onengatik ez dute ezer as
ko galtzen. 

Gaurko egunean, zenhat kostako litzake 
Gurdill-aundi hezelako haserria egiten ... ~ 
Oldozten det, ludi au ludia dan arte, ez da· 
la orren antzeko haseni hat hakarra ere 
egingo. 

Dein, Alegi'ko muti! hat (A legría de 



Oria) Zumizketako Patxienera morroi eto· 
rri zan, ta jai-atsalde batean, Alegitarra Zu
mizketar batzuekin etorri ziran pelotan jo· 
katzera, ta Alegitarrak Zumizketarrai era
kutsi zien "jiringoza" mintzatzen, ta guk 
ezin ulertu edo entzUll, ainbeste "P" esaten 
zuelako. Baña, ordubete igaro baño len, guk 
ere zerbait ikasi genduan. 

Emen jarriko ote det. .. ? Norbaitek ez ote 
du esango erotu al naizen? Itz bi, adibidez: 
'óGurdill-aundiarrak ez dakizute izketan": 
( Gupurdi pill-a paundia parra pak ezpez dap a
kipizuputepe ipizkepetapan". "Onelakoa zuk 
nik baño obeki dakizu noski": "Opone
pelapakopoapa zupuk nipik bapañopo opo
bepekipi dapakipizupu noposkipi". "Izketa 
au ez dizut luzatuko alperrik dalako". Ipiz·· 
kepetapa apaupu epezdipizuput lupuzapatu' 
pukopo". 

Gurdill-aundia'n alaxe ikasi gendun jirin
goza mintzatzen, Alegitar ura gure baserri
ra joan zalako. Ni, amaika urtetik amabira 
nebillela uste det. 
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MORROE 

Morroiaren izena, ongi ipiñia da lloski. 
Argentina'n, nagusiari, oen menpean dau
denak, "trompa" deitzen diote. 

Morroe hizitzea, ez da ha hizi epel ta 
goxoa. 

Ni amaika urtetan nehillelarik, gure aitak. 
Etxekone'ko Santusek eskatu ziolako, morroi 
hialdu ninduan illahete haterako Santus jau
naren etxera. Azaroa zan. Gariak edo gari
-azia hotatzeko garaia Europa 'n. 

Ni gazte xamarra izan arren garai artan, 
ez nintzan hada harea hezin moteJa. Amai
ka urte euki a rren , nere hesoak aitxurra 
arin aski j asota, soroko arta-zuztarrak moz
tu, ta aiek hildu ta gurdia kargatzen nuen, 
erdi Jotan egon gahe. Illaheteko nere aurre
neko morroiketa, laister aitu zan. 

Ta, illahete artako nere lan-saria, zenhat 
izan ote zan hada ... ? 

Bost pe zeta uste det zirala! Gure aitari nik 
aurrena irahazi nizkion host pezeta aienga
tik, auxe esan zidan: 

-Nere semeetan aurreneko dirua irahazi 
duena, i aiz, ta irahazten deken guzia, nik 
ongi gordeko diat. 
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Nere bigarren morroiketa, etzan bada izan 
illabetekoll, urtc bat betetzekoll baizik. 

Iñazio Zubeldia Eliz-etxean bizi ziranen
gana joan nintzan morroi, nagusi arren men
pera, ta garai artan, amabi urte ta lau illa
bete neuzkan. Urte guzirako lan-saria edo 
soldata, 75 pezeta erabaki zuten nere aita
-nagusiak. 

1903-garrengo udaherrian, Eliz-etxean mo
rroe sartu nintzan. 

Artzai ta hei-zai ihiltzen nintzan. Ta so
ro ta helardiko lanetan hai udaran. 

BIGARREN MORROE-ALDIA 

Esan bezela, oraingoan etzan morroi-aldia 
illaheterako, urte hat hetetzekoa haizik. 

Eliz-etxeko ha&errira morroe j oan nintzan, 
ta Iñazio Zuheldiaren menpean, aien ardia!': 
jezten edo jexten, nik ikasi nuen aurrenen
go aldiz. 

Ez nituen ardiak bakarrik zaintzen. Lau 
hei-koxkor ere hai. 

Ta, soro-helardiko lan garaian, alako la
netan ere saiatzen nintzan, al nuen guzia. 
Urte guztirako nere lan-saria, 75 pezet:l 
izan omen ziran. Soldata, nik ez jaso izan 

49 



arren, oraindikan gogoan daukat ainbeste 
zaIa. 

Len aipatutako haserrira morrO! Joan nin
tzalarik, etxe artako J oxe Ramun zaarra il 
zan (Iñazion aita). Au gertatu zan, ni etxe 
artara joan da laister. 

Erroma'ko Aita Santua Leon amairuga
rrena ere, egun aietan il zan. 1'a Bedayo'ko 

elizak ta erritxo artako ozte edo jendeak, 15 
egunetan gorde zuten negarti edo lutoa, 
esandako egun aietan dantzarik egin gabe. 

Bedayo'ko elizaren kanpaiak, besteai ez 
bezela, jo zitun ezkillak, egunero iru bider 
15 egun aietan. 

Morroe nere urtea bete zalarik nik gerou 
etxera itzultzeko asmoak neuzkan, gure etxe
an aitari ardiak eroste-arazteko. Baña, Iña

ziok ta bere semeak, izketa politakin lilura
tuarazi ninduten, urte bat geigo aekin nik 
igarotzeko. 

Zabalki'ko gañean ta Gurdilleko lepoan, 
mutil koxkor ugari biltzen giñan garai ar·· 

tan. Baña, udazkena zetorrenean, bakar as
ki gelditzen nintzan. 

1'xaakai'ko pagoak eta abar, orri gabe gel· 
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ditzen ziralarik, alaitasun udarakoak joaten 
ziran uda berria etorri arte. 

Bigarren urtea morroe be te nuelarik, iru
garrena nai zuten ni eukitzea. Ta, nik ez 
nekien zer aitzaki emano Baña, nik oldoz
tuta edo pensatuta neukan, nere anai Lon
txo ipintzeko nere ordez, ta alaxe nik Lon
txori galdetu nion, berak nai ote zun jarri 
ni negoan baserri artan. },ontxok baiezkoa 
eman ziralarik, Iñazio jaunari esan nion, 
nere ordez Lontxo jarriko zala morroi, ta 
alaxen ni itzuli nintzan, bi urtemorroe bete 
ondoren. 

Ia-ia, aaztutzera lllJoan, bigarren urte-sa
ria edosoldata. Bigarrenean 80 pezta jaso 
omen ziran. 

Au entzungo balukete, gaurko mutil ama
lautik amabost urtera dijoazenak, zer esan· 
go ote dute ... ? 

Esango digute aulak besterik ez giñala!! 

Eta garai artan nik irabazten nnen lan-sa
ria edo soldata, nolakoa zala, neri zerbai t 
iruditzen al zitzaidan ... ? Nere alako usteaz, 
ez naiz ezertxo ere oartzen. 

Len aipatutako lan-sariaz bai. Nagusi 
arrek berak ordaintzen zuen, soldatari eran-
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tsiak zeuden urte guzirako neretzako abar
kak eta bartanak edo oñetako mantarrak 
Baña, ez ala beste gañerako jantzi ta oñeta
koak. 

AIaxen bada, beste neretzako oñetakoak 
ta jantzi guziak, nere aitaren gain egoten 
ziran. 

ARDI-EROSKET A 

Eliz-etxeko baserl'itik, aita-amatxoen al
damenera itzuli nintzalarik, gure amatxori 
ni laister asi nintzaion, berak gure aitari 
adierazteko, artaIdetxo bat erosi zetzaigula. 
Amatxo ere, nere eskaerarekin, herak ere 
uste zuan, geren etxerako gaizki etzeto
rreIa. 

Baña, gure anai zaarrena J oxe Mari, ne
re asmo aekin etzan nere alde jarri. Joxe 
Marik, agarhitz edo aitzakia erakusten zuan. 
Ta, onela zion: 

-Neguan nundik eman bear diek ere ar
diei jana ... ? Idi-pare zaar hat gizenduta, 
aiek ongi saldurik, geigo irabaziko diagu. 

Baña gure amatxo zana, nere aIde zegoan, 
ta 1905'garrengo udazkenean, gure aitak, ne-
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ri ezertxo ere esan gahe, Illorretako Beloki 
jaunarekin, Zaldihi'ko errian, Beloki'rell 
anaiari, artalde koxkor hat erosi zion. Nere 
ustez, 40 ardi erosi zitun gure aitak. Ardí 
aiek erosi ziralarik, goiko horda, garai ar
tan utsa ta txarra, azkar antolatu genduen 

Artalde koxkor arrei, neguan jan emate
ko, herealaxe horda artan ipiñi genduen, 
urritzezko zigorrakin egiñik, sarezko ganhe
la, hertan ardiei arhia ta helar goxoena 
emateko. 

ZORI-TXARRA 

Ta, itz onek zer esan nai ote du hada .... ~ 
Ona emen gure artaldetxoaren asiera. 

Etorri zan arkumeak edo axuriak jaiotze
ko garaia. Cure artaldean aurreneko arku
mea jaio zan eguna, oso txarra zan, ta illun
tzera zijoalarik, nik ardiak hordaratu nitu
an aldian, axuri hat jaio zan. Ez dago ezer 
esan hearrik, nere poza nolakoa zanik. 

Ni asi nintzan ardiari here aurreneko ori
tza lurrera j etzi nairik, geroxeago arkumea
ri eranazteko esne pixka hat, haña axuria 
egin zuen ardiak, etzeukan hada esne-tanto
rik. Ardi arren errapea dena galdua zan. Be-

53 



reall1xe, nik arkumetxo ura eraman nuen 

gure sukaldera, ta antxe beien eene epela 
eran-azita azi genduen arkumetxo ura. 

Egun batzuk igaro ondoren, bes te axuriak 
asi ziran jaiotzen, ta arkumeak saltzeko ga
raian, anai Joxe Mariri miukitzen edo gm
tatzen zitzaion aek Tolosa 'n saltzera joatea. 

Ardiak esne mea ematen zuten garaian, 
etzitzaidan ateratzen nik nai nuen bezela
ko gazta gozoa. Baña esne l{)dia ardiak ema
ten zuten garaian, orduntxe bai, ardi-esnez 

egindako gazta, oso ezaguna zan azaletik 
ere. 

Zuai tzpeko ta garopeko belarra j aten du· 
ten ardiak, esne aula eman oi dute. Ala eza
gutu nuen nik, artalde arren atzetik ibilli 
nintzan garaian. 

Gure amatxok esan 01 zigun, Latosako 
gazta bañ{) goxoagorik etzala saltzen Tolo· 
sako errian. 

Bein gure amak, Latosako artzai J oamar
tiñi, Altzarrate baserriko etxean bizitzen 
zan arrei, erosi zion arroba bat gazta; ni go
goratzen naiz, geroxeago nik egiten nuen 
gazta baño, Joamartiñ Motzak egiten zuena 
g{)xoagoa zala. Gazta-erosketa ura, guk ar-



diak erosi aurretik egiu izan zan, ta gure 
amak erositako arroba gazta ura, 1.6 peztan 
erosi omen zuen. Alako sari edo prezioa 
orain ni gogoratuaz, nere burura ongi da
torkit, gure anai Joxe Marik, bostetik zaz
pi kiloko arkumeak, Tolosan saltzen zitue
la merke aski. Zazpi kiloko arkumetxo gi
zenak, iñoiz etziran saldu 10 pezetan. 

Gerok sortu giñan ludi au, gezurra diru
di aldi artakoa dala. 

1906-garrengo udaberrian, ardiak jexteko 
garaia igaro zalarik, ardiak eraman nituen 
Eguerdi edo Egurdi-aitzera. Eta gabean, 
Arangoneko "Zato" jaunaren txaholan nik lu 
egiten nuen. 

Sei egunerako eramaten nuen arto-iriña, 
urdai okela ta gazta, eta uraxe izaten zan 
aste beterako nere jakia. 

Garai artako ikazkiñak bezelaxe, ikasi nu
en nere eskuetan taloa zabaltzen, eta talo
-burnian bi itzuli-aldi emanikan, jaten nu
en, goxo-goxoa izan balitz bezela. Taloa es
kuz zahaldua, iriñakin talo-olan zahaltzen 
dana baño askoz goxoagoa iza ten da. 
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ARTZAINTZAN 

Len aipatutako urte arren udazkenean, bi 
ardi amilduta il ziran. "Bonita" aurrena, ta 
bestea urrengo egun batean. 

Ni Eliz-etxean morroi llegoan garaiall, Za
balki'ko gañeau nik ezagutu uuen Amezke
ta 'ko artzai bat, eta bera Buruutzuzin' goa 
zan. 

Mutil sahari bikaña zan. GurdiU-lepoko 
alanbreak, ezer ikutu gahe saltatzen zituen. 
Urkola bere abizena. Eta artzai arrek, be re 
ardi bati, "Bonita" deitzen ziolarik, ardi 

ura etortzen zÍtzaion bere ingurura, ta gure 
aitak ardiak erosi zituelarik, nik "Bonita" 
ipiñi nion, Amezketarra baño gutxiago ez 
izateagatik. "Bonita" amildu zalarik buzo

kak edo putreak jan zuten, eta amildu zi
tzaidan beste ardia, etzan guzietan txarrena. 
Baña, ardi aien ezurrakiu ta mamiakin, gu
re etxean, otordu onaren ordez, naigabea 
besterik ez genduen iduki. 

Len aipatutako urte arren udazkenean, 

gure aita ta ni joan giñan ardi-mordoxka bat 
erostera. 

Aldi artan, 20 ardi erosi ginduzen, aurre
ko urtean erosi zitzaizkion Zaldibi'ko Belo· 
ki jaunari. 
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Ez naiz gogoratzen, ardi bakoitza zenbal 
ordaindu zuen gure aitak. Ta alaxe, eros

keta arrekin, gure artaldea ugaritu zan nik 
nai izan nuen neurriraño. Geren borda Lxi

ki artan, etziran ha geigo kabitzen edo ilxi
kitzen. 

Gure anai Lontxok, Eliz-etxean urte bat 
morroí bete ondoren, aita-amaren etxerd 

itzuli zan, ta, etxean seí illabete egon ondo
ren, 1906'garren urteko udazkenean, Amez· 

keta'ko baserri Ezkoborro'ra morroi joan 
zan, ta etxe artako artzai batekin Beeterrira, 

(Arraira). Aralar'ko artzaiak negu¡m "Arrai
ra goazek" diote. 

Lontxo morroe joan zalarik, 1907'garren
go udaberrian, gure anai Estoan asi zan ar

tzai nere ordez, ta ni baserri-Ianetan jardulI 
nintzan. Baserri-Ianak egun guzian egin on-

doren, arratsaldetzera zijoalarik, egiten ari 

nintzan lanak utzita, artzen nuen marmita. 

makilla baten puntan Iotuta, ardiak jeztera 
joateko Urrea'ko aitz inguruko artizkunera. 

Bein, marmit-esnea makillari lotuta nere 
bizkarrean neramalarik, Basillunbe'ko pa

gadian, illunbetan aztapo eginda, ixuri zi
tzaidan marmitan neraman esnea. Alako az-
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tapoak, gertatu izan zitzaizkidan makjña bal 
aldiz. 

Anai Extoan aunditzen ari zalarik, arrek 
ikasi zuen ardí jexketa egiten, ta pÍxkaka ni 
asi nintzan mendi kozkor aiek zerhnit aaz
tutzen. 

17' garren urtean nebillelarik, ni asi nÍn· 
tzan bada pillotnn eta dantzan zerhait aurrc
ratzen. 

Amar urte bete aurretik, nik banekin pi
lotan bi eskuz berdin jokatzen. Dantzan, 15 
urte aurretik ere asi nintzan ikasten. Ama
zazpitan, ez dago zer esanik. 

Azkarate-ko nere adiskide ta lagun haten 
samiñaz, ia-ia aztuta negoan. "Nere" bi ardí 
amildu baño lenagotik, lagunari amildu zi
tzaizkion bere hi ardí. Nere adiskideak, 
Tomas here izena; ta baserriak, "Martije
nea". Ez naiz gogoratzen Tomasen ahizena 
edo. etxearen izena ote zan. Tomas exkerra 
zan, ta bere erritarrak "Katxo" deritzen. 

Egun eder batean (Dagonilla, 1906-ngo 
urtea), Katxo ta ni Egurdi-aitzcan genbiltzan 
geren ardiak zaintzen, eta Katxoren ardi
-mordo bat, amarren bat, Sugar-zuloko mal
da beldurgarrira sartu ziran. Guk erlojurik 
ez iduki arren, gutxi gora-bera ezagutzen 
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gendun ordua: amaikak ingurua. Katxoren 
ardiak ikusirik álako malda peligrosuan, 
biok sartu giñan malda gaizto artara, ardí 
aek ateratzeko asmotan. Laguna ta ni ar
diak baño beeraxeago geunden, ta alako ba·· 
tean ardi aietako bat, arri-Iosa bat zearreka 
igarotzen asi zalarik, ardiari bere aurreko 
ankak irrixtatu zitzaizkion; ta irrixtatu zan 
ardiak, bultzatu zion beste ardi batí, ta ala
xen biak binbi-banba nola zijoazten gu 00-
gira. Oso gutxi palta izan zan, ardi aiekill 
gu biok ez giñala amildu. Nere lagun giza· 
joa asi zan negar ta negar. Artzai gazteak, 
bere ardiak maite izaten ditu, bakoitzak be
re senideak bezelaxe. 

Ardi aien amilka ikusi genularik, iduritu 
zitzaigun ardi amildutako aietako bat Sugar
-zuloko leizera sartu zala. Malda beldurga
rri artatik, Katxo ta ni jetxi giñan ardi 
amilduen billa. Ta ordu erdi bat igaro ba· 
ño len, arkitu genduan aietako bat. Bestea, 
guk us1<e bezela, leizera erori. 

Ardi-zaindariak beti eraman oí gendun 
patrikeran aizto edo labana koxkor bat, itxi 
ta iriki egiten zana, ezurrezko kirtenean zu
lo txiki batekín, lokarria ipintzeko. 

Ongi-ongi ez naiz gogoratzen, ardi amil-
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duari, biotan zeñek kendu gInlOn larrua. 
Eta ezta ere zenbat aragi kendu zitzaion ar
di porrokatu arei. 

Lan ura egin ondoren, igo gman berreull 
bat neurkin gorago, Sugar-zulora. Oso toki 
txarrean dago esandako leize ura. Bertara 
igo giñalarik, leize zuloaren ezpañean, aus
pezkatu-ta begiratu genduan leizearen barru
ra, bañan, 080 sakona zalako, ezin zan iku
si ango zokondoa. 

Tomas Katxo, nere garai artako lagunaren 
berriak, orain iru urte jakin izan ditut: 
Martijene'ko Katxo, Cuba'ra joan omen zan 
1910'garren urtean. 

Labanaren kontua gogoratzeaz, nere mu
ñetako korapillo bat ez dakit nola askatu 
dan, ta au esan bear aizto koxkorraren bea
rraz. Bañan ez uste izan, aragi erre goxoa 
jateko erabiltzen genduela. 

"Nere" artaldetxoan bagendun ardi beltx 
bat, ta bere illeak balío zun abarka-Ioka
rriak egiteko. Aueri, goraitiak deritzen. 

Bein, gure ardi be!txa oso triste zegoan; aro 
dien albaitero ere zerbait ikasi nun ba. Ar
di beltxak etzuan belar-izpirik jaten, ta ba
tzutan etzin da bestetan zuti, oso makal itxu
ra artzen ari zan, ta nik noi?:bait eta norbait 
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iku~i nuan ardien belarriak azterkatzen, 
otzak edo beroak ote zeuzkan ardi gaxoak 
1'a gure ardi beltxak, 080 bero zeuzkan be re 
belarriak. Orduntxe banekin zer egin: nere 
labanakin ardi gaxoari belarri bakoitzean 
ebaki bat egin, odolik ez bazetorren, zotz 
batekin belarritan jo, odola ateratzen asi 
arteraño. Nik alako albaiterotza egin ondo
ren, poliki-poliki ardiaren begiak asi ziran 
argitasun bat agertzen. Auxe da ardi beltxa
ren gertaera. Ez ardi beltxarena, beraren· 
gatik egiña baizik. Baña esango det, ardi 
beltza etzala iI. 

Len aitatuta dagoan urtean, esatera no ana 
Urrillan gertatu zan. Oraingoan ez nuen la
gun Naparra, Amezketarra baizik. Bera Iña·· 
zio Mari izena, bañan ez naiz oartzen muti! 
arren edo bera bizi izaten zan baserriaren 
izenaz. Garai artan, Arangone'n bi txabola 
zeuden. Bata, Zato deritzayona; bestean, 
Joanizio ta Iñazio Mari. Bein, Iñazio Mari
ren iru arkazte, Sugar-zulo bañon toki bel·· 
durgarriagoan zebiltz'en, Balerdi'ko Putrt'
-zulo gañeko maldan. (Bedayotarrak Baler
di'ri, "Astoango-gañe" deritzen. Berari Be
dayo 'tik begiratu-ta, asto-bizkar baten antza 
du bao Ortatik izen ori.) 

Putre-zuloko malda liluragarria da ardien-
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tzat. Mailtza Lxiki hatzuk ditu eskalleran gi

sao Ta ia-ia putre-zulora ardia beeratzen di
ralarik, ta beren sabela ongi beterik, ezin 

igo berriz gora. Malda artan zenbat aldi.l 
amildu oi ziran batez ere ardi gazteak! 
Arratsaldea illuntzera zijoan, ta beldur gi

ñan gure laguntza gabe iru ardi aiek etzirala 
gora igoko. Alaxen asi giñan txistuka dei

tzen, ta ardi aiek ain beera jetxi etziralak" 
ta gazte ta bizkorrak ziralako salbatu ziran. 

Aipatu detan maldan, iru edo lau aldiz je
txi nintzan putre-zulo ingururaño. An da

goan almitz-belarra, oso zalla da austen, ta 
ortatik beldur gutxi an amiltzeko. Putre

-zuloa, belarra dagoan bañon beeraxeago da, 
ta orregatik putre-"etxerafio" ni ez nintzan 

jetxi. Zulo artako atekan, bi edo iru putre 
askotan egon oi ziran. 

Emen bizi dan Azkaratear gizon gazte ba

tek, orain lau urte esan zidan, orain ogei·
ren bat urte, nere izeneko mutil hat igo za

la putre-zulo artarafio. Olakorik nik ezin si
nistu. Ez goitik beera, ez beetik gora ta ez 

zearrerako, ifior ezin igo sokarik edo beste 
tresnarik gabe. 

Esan didatena egia baldin bada, nere izen· 
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kiqe orrek putre-atekan, makillaren puntan, 
bere txapela utzi zuan. 

Esan ori gezurra ez bada, iduritzen zait, 
\ 

aitz artako arriak lur biurturik, almitz biz-
korra jaio ta azi izan dala. 

Esan bezela, iru ardi aek maldatik gora
tzean, geren larritasuna galdu zan. Ardi aye
kin igo giñan Balerdi-puntara. Arrastu zan, 
bañan illargi ederra zan gure lagun. 

Balerdi-tik, edo Astoang,o-gañe 'tik, sarkal
derako bidea artzeko, bi bide bcsterik ezin 
aukeratu. Aie!ako bat, mendian ez oituak, 
bide-mendi zorrotz ura ezin artu, Beeraxego
koa, ezta ba ain beldurgarria, menditarra pt; 

izan arren. Gaua izan arren, Iñazio Mari ta 
ni mendi-bide zorrotz artatik joan giñan, 
Arangone'ko txabolan lo egitera. 

Udazken aipatutakoan, nik artu nuen az
kenengo estuasuna Aralar-mendian, bañan 
estuasun artan nere aldamenetan ez nun idu
ki lagunik, lañoa, elurra ta ekaitza beste
rik. 

Ez naiz gogoratzen, Azaroa edo Abendua
relJ aurrenengo igandea zan. Gogoan dauka
tena da, Aralar'ko artzai geienak beren ar
dikin joan zirala neguko larre-tokira. Elosc-
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gi ZabaIa jauna Donostian il zan astelena 
zan. 

Zabalcgi ta Arangone 'ko artzaiak joan zi
ran; an nik txabolarik ez uuen ba, la lo egi
lera etxera joan bear. 

Len aipatutako igandean, batez ere gauean, 
denborale txarra sortu zan, ta igande artan 
ez nintzan mendira joan. Baña astelen-goi
zean irten nintzan Zabalegi'ra, ardiak etxc 
aldera eramateko uHtetan, bañan egun artan 
ezin ala egin. 

Ez naiz gogoratzen, goiz artan nolako es
taIki neraman nere gorputzean. Irutatik bat 
izango zan: ardi-Iarrua, zakua edo aitarell 
kapusaia. Bañan ongi gogoan daukat, Egur
di-aitze, Gurdille'ko lepo raño ta Zabalki'ra
ño lañoz estaliak zeudela, ta aizeak aimatzeu 
zuala sarkaldetik sorkaldera. 

Zabalegi'ra igo nintzalarik, al1go txokoe
tan aizeak bildutako elurrak, guziak etzeu
d'en urtuak. Laño Iodi ta ebi-Iangarra ero1'
tzen ari zan, ta aize indartsurik etzebillen, 
bañan bi neurkin bide ezin iku&i. Zabalegi'n 
ta Aragone'n banebilIen batetik bestera, ba
ña ez ardirik, ez zintzarri-soñu-zantzurik. 
nere belarriak ez entzuten. 

Alako batean, erori nintzan kontura gal-
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duta uebillela. Iñoiz ez ibillitako malda ba
ten ertzean, aurrera joan eziñik, itzuli bea
rra euki nuan. Eguna bazijoan ardiak arki
tu gabe, ta nik ez nai etxera itzuli ardiak ga
be. Ezin jakin zer ordutan nebillen. Baña 
atsaldea oso aurreratua. Alako batean, laño 
guziak iges egin zuten, bañan mendi aietan 
etzan bada agiri ardi bat bakarra. Illuntzc
ra zijoan ta ni Latosa inguruan nebillen. La
tosa'ri, gaurko egunean, erderaz "Chozas dJ 
Pardelq,s" deritzen. Txabol aietatik San Mi
gel aldera ere joan nintzan ardi billa, ba
ñan alperrik. 

Zabalegi'n, Arangone'n ta Buruntzuziñ'en, 
nik banekin etzegoala artzairik. Gero jakin 
bearra neukan, Latosa 'n artzaien bat ba ote 
zegon. Bertan artzairik arkitu ez banu, Gur
dill-aundi'ra itzuli bear, ta ardiak billatu 
gabe. Etxean alako naigaberik ez nien eman 
nai. Bañan J abe guztionak nai izan zuall 
neri lagundu, ta, Latosa'ko txabola batean, 
ongi illunduta, arkitu nituan bi mutil ni 
bañon apur bat zarragoak. 

"Nere" ardiak ez billatu izan arren, alako 
artzaiak arkiturik zerbait alaitu nintzan. 

Esandako bi gazte ayek, ni txabola artara 
iritxi bailo len afaldu omen zuten, ta berak 
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eskeñi zidaten aek zeukaten jakia. Egia esa
teko, ain ongi ez naiz gogoratzen, baña, ne
re ustez, ogia ta gazta eman zizkidaten, ne
ronek labanarekin ebakita ar nezan neronek 

nai nuena. Ongi gogoratzen naiz, al nuen 
gutxiena jan nuela. Jaki apur bat muti! aiek 
eman ezpazidaten ere, berdin eskertukn 
nien, bertan lo egiten uzten ziratelako. 

Urrengo goizean, eguna argitzen asi zala
rik, atera nintzan txabola artatik. Ez naiz 
oartzen mutil aieri zer modutan eskerrak 
eman nizkien. 

Orain laño apur bat etzan agiri, ta Na

par-aldetik eguzki goxoa, aurreko egunean 
baño obea, bazetorren. Gainza-mallo'ko ton
torrera laister igo nintzan. Garai artan, Gain
za-mallo'ko ton torren izenak ez nekizkian. 
Ementxe aixtin orko mapa-tik ikasiak dauz 

kat. Ta goiz artan ni aurrenengo aldiz 
egon nintzan tontór arrek, Reoin bere ize
na, la 1.355 neurkin itxasoa bañon goratua. 
Mendi-gain artatik jarri nintzan begira Gain
za-mallo'ra, ta Gainza-mallo barrenean iku
si nituen ardi-mordoxka batzuk. Ezin sini8-

tu gure ardiak izango zirala Gainza-mallo 
barren-barrenean. Orduan baño obeto gaur 
erortzen naiz kontura. Elurraren denbora-
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leak, ardi aieri uxatu zien sorkaldeko babe
sera. 

Mallo barren artara jetxi nintzalarik, poza 
aundia artu nuen "nere " al'diak arki turik. 
Gutxi gora-bera, goizeko bederatziak ziran. 
Berealaxe, gure ardiakin jo nuan Urrea'ko 
aitzera. Oni, "Mendi-txiki" deritzen genion 

Ez naiz bear dan bezela mintzatu; aurre
ratu nai geiegi. Ardiak arkitu ta bereala
xen, aurrena kontatu egin nituan, eta palta 
zitzaizkidan lau, illabcte aurretik aitak ero
si zituan ogei ardi aetakoak. Berak arkitze
ko, amarren bat egun galdu nitun, ta ibilli
-aldi aiek nik egin nituan bezela esateko, iz
keta luzatu bearko geiegi. 

Lau ardi falta izan arren, ardi aekin jo 
nuan Gainza-mallo'tik Uztegi-mallo barrene
ra, andik Azkarate-mallo barrenera, ta an 
dik Gurdille 'ko lepora, ta azkenean U rrea'
ko aitzera. 

Aurreko goizean, Gurdille'ko lepotik Za
balegi'ra igotzean, ni uste izan nuan, iru 01'

du igaro baño len bazkaltzera itzuliko nin
tzala. Bañan ala etzan gertatu. Goseak eta 
ainheste ibilketak zerbait auldu-arazi nin
duan. Orain, ardiak Urrea'ko aitzean utzita, 
sarrí bazkaltzeko asmoan. Goizeko amaikak 
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ingurua zan. Aipatutako mendian ardialt 
utzita, banijoan etxera. Berealaxen asi nin
tzan entzuten Bedayo 'ko elizaren kanpana
ren il-ezkillak. "Zein ízango da?". Galdetu 
bear goiari! Gure etxera iritxi nintzalarik, 
gure amatxo poztu zan, ni ongi ikusteaz. 
Bañan sarrí asi zan negarrez, bere begieta
ko malkoak ezin legortuaz. Nik ez nekin be
rri txarra, amak onelaxe esan zidan: "Gure 
nagusi ona ta maitea atzo il zan, ta aita To 
losa'ra joan da Elosegi'ren maizter guzia
kin eortzira". 

Elosegi Zabala, Donostia'n il zana, To
losa 'ko "Don Antonion" semea zan, ta "Don 
Antonio" lau edo host urte lenagotik Tolo
sa'n il zan. 

Elosegi Zabala'ren izena, Jose zala uste 
det, baña berari "Don Pepe" deritzen ge
nion. 

Nola Antonio jauna, ala be re semea, oso 
zaldun bikañak ziran, beren maizter Beda 
yo'tarrentzat. Aipatutako zaldunengatik nor
baitek gaizki itzegin izan balu. ni ongi go
goratuko nintzake. 

Elosegi'tarrak il ziran egunetan, amaika 
jende bear-bearrezkoak samin gogorrez ne
gar egin omen zuten Tolosa'n. 



AARI-APUSTUA 

Ník 17 urte neuzkan gutxi gora-bera, la 

Bedayo'n zabaldu zan, aari-apustu hat joka
tu bear izango zala. Ez naiz ongí gogoratzen, 
zein urte zan urte ura. 

Emen ez det nai aipatu, garai artako ne
re laguna. Eta ez ditut aipatuko ere, bi aari 
aien jabeak. 

Laguna ta ni, ez geunden oso adiskide 
aari aietako baten jabearekin. Nai genduen 
bada, arren aariak etzezala irabazi apustu 
ura. 

Nik eta nere lagunak, apustua jokatu bafio 
len, jakin nai genduen geron aldekoa obea
goa ote zan ala ez. Eta alaxe, zortzi egull 
aari-apustu aurretik, lagunak eta nik, gau 
batean joan gifian, galtzea nai gendun aaria
ren billa, borda batean zegoana. Aari arre
kin joan gifian beste aaria zegoan bordara. 
ta antxe topatu-arazí gifiien. 

Apustua galtzea nai genduenari, eutsi gi
nion bi anketatik, alaxe beste aariak zan
patu zezan. 

Esana dagoan Lezela, Bedayo'n jokatu 
zan, aari-apustu ura, bafia, ez naiz gogora
tzen noren aariak irabazi zuen apustu ura. 
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Apustu ura etzan Lada dima jokatzekoa. 
Tahernariak ozte edo jende-¡;;aill hat taLer
nara Liltzeko usteaz egiña zan noski. 

Okerkeri edo etsaikeri haL esan detan ez
kero, higarren okerkeriaz ere mintza ninte
ke, Euskalerriko oitura zaarrak, aldi luzean 
miukitu edo ask() gustatuak izan diralako 
Eta idaztera noan herri au, orain 61 url~ 

gertatu zan, Gipuzkoa'ko Lazter-hazterrean 
(Bedayo'n gañera). 

Bedayo'ko apeza Lorenzo lzagirre jau
na, Lerak nunLaitera joan hearra zeukala
rik, Amezketa 'ko apaiz hat, igande hatera
ko utzi zuen bere ordezkari. Bedayo'ko eli
zan, igandeetan, hi Meza ematen ziran. 

Aurrenengoa, goizeko zazpi t'erdietan, ta 
Meza N agusia amarretan. 

Amezketa 'ko eHz-aita jaunak, aurrenekn 
Meza eman zuan heste apezak ematen zuen 
Lezela, haña Meza Nagusia ez ala. (Ez del 
aipatu naieliz-aita arren izena). Meza Na
gusia, amarretan eman hearrean, hederatzie
tan eman zuen, eta Bedayo'n urruti hizi zi
ranai, ordu-aurreraketa arrek, estu-aldi go
gorra eman zien, Meza entzutera joan hea
rra zeukatell aieri. 

Apaizak Meza ura emanda elizatik atera-
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tzera zijoalarik, J oxe Mari "Aundiek" (J az
ku-beeko baserrikoa), Amezketa'ko eliz-ai-· 
tari, sermoi ederra eman omen zion. 

Eliz-aita arrek, zergatik aurreratu ote zu
en bada Meza emateko ordua ... ? Aari-apus· 
tua ikustera joateagatik!!! 

Igande artan Amezketa'ko plazan, joka
tzen omen zan bada aari-apustu ots aundi
koa goiz artako amaiketan. Ta Amezketa'ko 
eliz-aita j aunak, aari-apustu zalea izan za
lako, ezin zuen bada egon, aariak talkan 
ikusi gabe. 

Aipatua dagon eliz-aita ura, oso adiskidea 
zan gure aitarekin, eta aiek biek jokatzen 
zuten pillotan ongi xamar. 

Artzaiak bakarrik ez dira bada aari-talka 
zaleak. Amezketako apaiz ura, (erri artan 
iru eliz-aita egoten ziran), artzaiak bezin 
aari-talka zalea izango zan noski. 

Euskal lurraldeak, estalpetarrak ziran ga
raian, beren aurreneko batzalduak, aarien
gatik egingo zituzten bao Ta geroxeago erri
tarrak pillotan jokatzen ikasi arte, aari-tal
ka baño jolasketa obeagorik etzan izango 
enskal txokoan. 
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ZURGIN-IKASLARI 

Aita-amatxorCI1 ondoan, Eliz--etxetik itzuli 
nintzalarik, aien ondoan lau urte igaro zi· 
tzaizkidan, uste gaLe. Lontxo morroe ihiltzen 
aspertu zan. Onek, Li urte t'crdi Lete zituall 
morroi, Amezketa 'ko ha~crri Ezkolhorro 'n: 
Latosa 'n artzai, cta J¡a~errial\ nekazari-Iane

tan, gure anai Lontxo, deuon artean langille 
Lizkorrena atera zan. Baña, gizajoa, 080 ga:l; 
tetik, geiegiz jokatu zan lan askotan. 

Alaxe, 1909' garrengo udaherrian Lontxtl 
etorri zan aita-amaren ondora. ta neretzat 
etorri zan aien ondotik ateratzeko ordua. 

Morroe joateko, nik e¡r, neukan iñolakn 
gQgorik, baña ni aita-amaren ondoan pozez 
beterik egon arren, guziok c¡r,i n gentzakeall 
Lizi aien babesean. 

Bi gauza neuzkan aukeratzeko: Morro~ 

edo bizipide Lat ikasi. Alaxe, nik aukeratu 
nuen ogilIe joatea. Nik aukeratu nuen biz· 
pidea, okintza, gure aitari etzitzaion miukitu 
edo gustatu. Berak esan zidan, okintza lan 
txarra ¡r,ala, osasuna enkitzeko. Alako esanak 
entzunik, aldatu zan n('re asmo nra. ta ala· 
xe, erabaki nnen zurgintzako Janak ika~tea-

Alako batean, Lontxo Tolosa 'ra joall zala-
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rik, bera galdezka Tolosa'n asita, hillatu Zl

dan zurgintzan ikaslari asteko lantegia. 

Aste hat igaro ondoren, igande goiz hate
an, geron aita ta ni, joall giñan Lonlxo'k 
esan zigun zurgin-Iantegira, ela gu ate arta· 
ra iritxitzean, zurgintzako nagusia bere etxc
ko atean, eizera zijoalarik, juxtu-juXlu arki
tu genduan, eta goiz artan erahaki zan, nik 
nai nuen garaian joan nintekeela zurgin ikas
lari. 

Arotz nagusi arekin itz egin ondoren, gu
re aita eta ni '"Eskolapiotako" elizara sartu 
giñan Meza entzutera. Eta, ala eginda kale· 
ra atera giñalarik, antxe gurc aitaren Tolo
sa'ko ezagun hat topa egin zuan, eta aitaren 
ezagun arrek esan zion, zer cgitell zehillen 
Tolosa'n jai goizetik. Gure aitak ordun esan 
zion ezagun hereari, ni nola ninjoan zur
gintzan ikastera, txerri-plazako arotz haten 
lantegira. Ta gizon arek aJako herrin entzu
nik, aitari esan zion, ni zergatik ez ninduan 
hidaltzen Donosti'ra. Aitak erantzun zion: 
-"Ez, ez, ez! Aski du Tolosa'n ikasten da
narekin". 

Gizon arrengal1dik hanaztu giñalarik, ar
tu genduen Gurdill-aundi'rako hidea. Ala·· 
xe geren hidean ginjoazelarik, gure aitak 
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onela zion: - "Donostia, geiegiz aundi tu dek 
Erri aundietan, gauz onik ez dek." 

Alakoxea zan gure aitaren beldurra uri 
aundiengatik. 

Igande artako atsaldean, ni Bedayo'ko ka
rrikara joan nintzan. 

Eliz-inguru artako bost edo sei etxe aie
ri, "karrika" deitzen giñion. 

Bizente Mayo tabernariaren fleme .loan 
Kruz ta ni, banaztu ezin gintezkeen lagunak 
giñan. Biok, jaiero, bezperak entzun ondo 
ren, pillotan eta dantzan egin gabe, ez gl
ñan onak ezkutuan egoteko. Beste gazteak 
ez bezela, gu biok, kastañolak jota egitell 
gendun dantza. 

Carai artan loan Kruz, Etxekone'ko Erra
mun 1 auregi ta ni, arro xamarrak ibiltzen 
giñan. Bedayo'n aurrenengo motot!! dunak 
atera giñan: alegia, buruko ille luz e dunak. 
Cure loxe Marik, ezin eraman gogorra idu
kitzen zuen. Berak, neri onela esaten zidan: 
-"Baserritar mototsdunak, parragarrizko 
itxura ematen ditek"-. Baña, alako itzak 
etziran sartzen nere belarrietan. 18 urteko 
adiñean arrotasunik ez duten mutillak, intza 
gabeko goizean, bareak baño motelagoak ate
ra izan oi dira. 
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Len aipatutako igande atsalde artan, Joan 
Kruzi adierazi nion, gure aita ta ni nola 
joan giñan Tolosa'ra, igande goiz artan, 
zurgintzako nagusi jaunaren etxera. Ta ne
re lagunari esan nion, ni Bedayo'tik Tolo
sa'ra banijoala, amabost egun igaro baño 
len. 

Nere laguna alako berria entzunik, naiga
bez bete zan. Oso lagunak giñan bada, jaio 
giñan ordutik. 

Aste bat igaro baño len, J oan Kruzek 
esan zidan: -"Aizak i, ni ere baninjoak To
losa 'ra, i bezela zurgintzan ikastera. ToIo
sa'ko kale Hcrreros'en arkitu diat arotz 
ikasteko lantegi a." 

Joan Kruzek ta ni k, Azkarateko San Per
miñen pestak igaro ondoren joateko asmoak 
gendeuzkan, baña gure aitak neri etziran 
pesta aietara joaten utzi. Cauz oni, utziko 
diot ixilik pakean!!! 

18 urte ta 6 illabetetzen negoan egunean, 
at'era nintzan bada Curdill-aundi'ko baserrt
tik. 

Uztaren 3'garrena ta 1909'garren urtean, 
igande atsaldean, irten nintzan, len aipatu
tako baserri artatik. J oan Kruzek etzekien, 
nere aitak eman zidan agindua, eta alaxe ni 
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joan nintzan lagunari esatera Tolosa'ra ba
ninjoala. J oan Kruzek alako neurria ikusi
rik, berak ere utzi zituen Azkarate'ko pes
tak, eta berealaxe atsalde artan, hiok joan 
giñan Tolosa'ra, an bertan lo eginda asteleJl 
goizean geron bizpidea ikasten asteko, Uz
ta'ren laugarrcn egunean, Tolosa errian. 

Len aipatutako egunean, goizeko bost t'er
dietan, ni asi nintzan aurrenengo arotz-Iana 
ikasten. 

Nere aurrenengo lana gogoratzeaz, parra 
egiteko gogoa datorkit. 

Lan auxe izan zan Lada, nere asieraren 
zurgintzako lana; Soñeko edo jantziak zin
tzilika jartzeko kako edo gakotxak (per~ 

chas) egiteko lana eman zidan nere nagu
siak. Onen izena ta ahizena, Gregorio Oyar
zabal jauna da. Ta, Errezil'ko errikoa (Ré
gil) . 

Gakotxa aiek, nik aurrenengo aldiz iku;;i 
nituen ba. Bedayo'ko basarrietan, al'ropak 
zintzilika ipintzeko, gelako ateen atzean, zi
ri edo entenga hatzuk hesterik, garai artan 
ez genduen ezagutzen. 

Egunero, 11 orduko lanketa egin hearra 
izaten genduen, eta igandeetan, zurgin~lan-
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tegi garhiketa; alako lana, igande-goizetan 
egin oi genduen heti. 

Zurgiñ··ikaslaritzako aldia edo denhora, 
iru urte hetetzekoa zan. 

Aldi guzi artarako nere lan-saria: neroni 
hizitzeko etxea, jana, nere jantzi-garhiketa, 
eta igande hakoitzean pezta bat. Oñetakoak 
eta jantzi-erosketa nere gain. 

Oyarzabal jaunak, ni bere menpean jarri 
nintzalarik, bi muti! napar zeuzkan zurgin· 
ikaslari, eta beste arotz hat, hizpidea ongi 
ikasitakoa. 

Gakotxak egiten, nik ez nuen aldi edo den
bora asko luzatu. Lan ura baño gogorragoak, 
laister agertu zitzaizkidan. Tolosa-inguruko 
haso batera joaten giñan; aritzak moztuta, 
aiek aizkorakin landuta, aldapatxoan ipin
tzen genduen egur batzukin egindako zaldi
ño edo kaballete deitzen zitzaion tres na hat, 
aren gañean zugaitz lodi hat ipiñita, 01 lodi 
xamarrak zerratzeko, ta gero aiekin hasarri
ko ganbarak antolatzeko edo konpontzeko 

Tolosa 'n 15 egun neramazkelarik, oartu 
nintzan, an bertako zurgiñak etzirala jazten 
hasarritar tankeran, eta nik ere, irugarren 
iganderako, utzi nuen jantzi gabe, basarrian 
jazten nuen "brusa". 
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Neronek alaxe artu izan nai nuen kaleta
rren itxura, ta nik ez nnen mOlZ jantzi 
geiago Gurdill-aunditik eraman nuen ·'bru· 

" sa . 

Jose Ramon da nere izena. Bañan Beda
yo'tik Tolosa'ra joan nintzan ezkeroztik, 
Erramunen ¡zena bakarrik erabilli izan del 
Eta au adieraziko det nola dan: Tol08a'n, 
nere nagusiaren zurgintegian, alako lana 
ikasten asi nintzanean, lantegi berean bazi
ran bi Jose; bat Tol08arra, gizona, 45'eu 
bat urte, ta bestea mutilla, Ormaiztegi'arra. 
Ta lose Tolosarrak, hera nagusi izan baHtz 
bezelaxen, onela erabaki zun: "jose Ramon 
ordez, Ramon bakarrik deitu bear zioagu". 
Ta bai alaxe egin ere. Orra nere aurreneko 
izena zergatik "galdu zan", Tolosa 'ra joao 
nilltzan garaitik. 

Emell ere, Erramun bakarrik el'abilli del, 
bañoll bearrelleall izell osoa izellbetzell det. 

Nik sei illabete zurgilltzall lleramazkela
rik, Oyarzabal jaullak erosi zuell lau tlra
mailko edo pisoko etxe bat, Zuzenbideko 
plazan (Plaza de la Justicia). Eta, gure na
gusiak ero si zuelarik arkupetako etxe nra, 
(zenbaki 4'ean), araxe aldatn giñan, txerri· 
-plazako zurgin-Iantegitik. 
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Eta, Oyarzabal jaullak, zer merke erOSl 
zuen lau txamailko etxea! 16 milla pezetan 
erosi omell zuen. 

(Gizon arrek, nik baño errexago egin zn
en "Ameriketa"). 

Gure nagusi arek, ikullu artan jarri zuen 
zurgin-lantegia, eta lan-gaiak gordetzen zi
tuen gaillbara ez bizitzekoan. Aurrenengo 
txamail, nagusiak betetzen zuell bere sendí 
eta gurekin, eta beste iru txamail edo pi
soak, eraendatzen zituen 12 pezetall bakoi
tza. (!) 

Len esan det, ni Tolosa 'ra joan nintzala
rik, basarritarren itxura pixka hat galdu 
nuela, baña, nere arpegi gorriak, edozeñi 
adierazten zion kaletarra ez nintzala. Ta, 
nere lagunak ere, etziran kaletar "piñen" 
tankerakoak. 

Joan Kruz ta ni, Tolosa'n oartu giñan 
atzeratu xamarrak geundela eskol-jakintzan, 
ta alaxen asi giñan Tolosa'ko ikastetxera 
gau-eskolara joaten. Baña, erderaz mintza
tzen ezertxo ere ikasi ez genduelako Beda·· 
yo'n, geren eskol-ikasketan oso gutxi aurre· 
ratu gendun. 

Bedayo'n ikasi genduena gordetzen beste
rik, ez genduen aurreratu. 
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Bigarren neguan, Joan Kruz marreztutze·· 
ra edo dibujora joaten así zan. Baña nik 
naiago izan nuen, zerhait geigo aurreratzea 
idazten eta artu-emanetako kontuak zerbait 
ikasten. 

Ikasteko gogo aundia nik iduki arren, ezill 
nuen hada ikasi, erderaz nik ez nekielako 
mintzatzen. Nere alako atzerapena neukala

rik, lotsa pixka hat eraman hearra izan 
arren, jarraitu nuen hada ikastetxera joatell, 
zurgin-ikaslari nehillen hitartean. 

Joan Kruz ta ni, Bedayo'n hezelaxe, To
losa'n ere ez giñan hada iñoiz hanaztu. La
gun berri gutxi egiñ giñuzen Tolo¡;a errian. 

Ceron geieneko hiltokia, Beotihar'ko fron
toia edo piHota-joko-tokia eta dantzarakod 
izan oi zan. Bedayo'ko geron huru-arintasu
nak, aizeak laister eraman zituen, guk ezel' 
ezagutu gahe. 

Len esan det, 1'ol08a'n lagun gutxi egin 
giñuzela, baña hi lagun egin giñuzen, ge
ron antzekoak. Aietako hat, Larrauldarra 

zan, eta bestea, Illarratsu'ko mikelete Etxa
rri jaunaren semea. Aurrena aipatua, gu be
zela zurgin-ikaslari, ta J oakin Etxarri, orri·· 
-latari edo hojalatero-ikaslari. 

Azkena aipatutako onen hi anai, Gur-
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dill-aundiko Santusenean morroe egon ziran. 
Esandako ouen anaí zaarrena, Santus zan, 
eta bestea, Alpontso. 

Joakin Etxarri, geroxeago aipatuko del. 

IGESKETAKO ASMOAK 

Joan Kruzek ta ni k, zurgintzan urte t'erdJ 
geramazkelarik, jakin genduen, nere anai 
Lontxo ta Bedayo'ko nere bi lagun, iru mu
tillek batean bazijoaztela Ameriketara. Ala
ko berria artu genduelarik, Joan Kruz ta ni 
berealaxe gu ere kemendu edo zoratu giñan, 
aien atzetik joateko a8llioak egiñik. 

1909'garren urtean eta 1910'garrenean, 1'0-
losa 'tik eta bere inguruko errietatik, ozte edo 
jende asko zijoazten Ameriketara. 

Bedayotarrak ere ala egiteko asmoak ar
tu zituztelako, nere laguna ta ni, aldi bate
tik bestera, "geren bete bearrak aazturik, bi
de berriak artzeko gogoak bete ginduan. Ala
xe, 191O'garrengo Eguberriak iritxi zirala
rik, Eguberri goiz artan, J oan Kruz ta ni, 
Tolosa'tik Bedayo'ra joan giñan, ]esus jaiú 
zan egunean, gure aita-amatxoen ondoan, 
egun ura igarotzeko. 
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Eguberri artan, gure aita-amatxoen ondo· 
an, azkenengo aldiz bildu giñan bada, zazpi 
anai ta lau arrebak Gurdill-aundiko Bukal
dean. Aita-amak eta amaika senideak, geron 
aita-amatxoen babesean, guziok batean az
kenengo aldiz bazkaldu genduen aipatutako 
baserri artan. 

Alaxe, ongi bazkaldu ondoren, Lontxo ta 
III Joan gman Bedayo'ko elizara, an bezpe
rak entzutera. 

Atsalde artan, Bedayo'n ez genduen dan
tzan egin. Erritxo artako tabeman bildu gi
ñan, nere anai Lontxo, Etxekone'ko Erra
mun Jauregi, Bizente Larreta, Joan Kmz eta 
ni. 

Joan Kruzek eta nik es ka tu giñien im mu
till aieri, berak irabazten zuten aurrenek,) 
dima, bidaltzeko guri, gerok itxas-ontzia or
daintzeko, aiengana Amerikara alaxe joan
go giñala. 

Atsalde ura alaxe igaro ondoren, Lontxo, 
Erramun ta ni joan giñan Gurdill-aundikn 
basarrira. 

Urrengo goiz-goizean, bakoitza bere aita
rekin, igaro ziran im mutill aiek Prantzira, 
Burdeosko kaian itxas-ontzia artuta Bueno;¡
Aires'a joateko. 
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Gure anaien artean, Lontxo ta ni izan gi
ñan lagul)-lagunenak. 

LQntxo Gurdill-aunditik atera zalarik, be
rak utzi zuen utsunarte negargarrizkoa gure 
aita-amentzat. 

Alaxen, J oan Kruzek eta nik, Bedayo 'n 
Eguberrietako bi egun ¡garo ondoren, itzu·· 
Ji gifian Tolosa 'ra. 

Gure asmoak Amerikara joatekoak, ifiork 
etzeukan alako usterik. 

Lontxok ta gure lagun aiek, beren aitari 
etzieten ezertxo ere aizematu, Ameriketara 
zijoaztelarik. 

Joan Kruzen ta ncre ustea edo itxaropena, 
Lontxo ta beste bi Iagun aien Iaguntzaz 
itxoiten geunden, iru edo Iau illabete ba-
1'ru gu Ameriketara irtentzeko. 

Alako laguntzaz itxoiten geundelarik, 
Joan Kruzek eta nik esan gifiion Illarratsu'ko 
mikelete arren semeari, (gure lagun J oa
kifi'i), eta bera, gu Ameriketara joateko 
asmoan genbiltzda jakifiazi gifiiolarik, nola 
geunden geron Amerikako lagunen diruari 
itxoiten itxas-ontziaren igarotze ordaintzeko, 
J oakin Etxarri ere kemel1du zan gurekin 
Ameriketara irtentzeko. 

8.3. 



Lontxo ta besteak, Ameriketara irten zira
larik, igaro ziran hi illabetc t'erdi, baña, 
guk bi bider idatzi arren Lontxo ta lagun 
aieri, beren erantzunik guregana etzan ba
da irixten. 

Gure lagun Joakiñek, auxe el'abakitzen 
digu: "Mutillak, ez diagu geiago itxoin bear 
Ameriketara irtentzeko. Nere aitak emango 
zidak dirua, irurok Ameriketara joateko". 

Guk erantzun giñion: "Baña, ik esaten di
gukena, egia izango .ote da?" 

Joakiñek baietz ta baietz sendotu zigun

J oakiñ, amab.ostetik amabostera j.oaten zan 
here aitaren etxera, ta aitari ez di.o ha dirua 
eskatzen, guri esan zigun hezela .. :t 

Guk ez genduen entzun, Etxarri jaunak 
zer esan zion bere seme Joakiñi. Baña, igan
de artan gure laguna itzuli zalarik, esan zi
gun bere aitak etziola uzten Ameriketara ir
tentz-en ... 

Illarratsu'k.o mikelete Etxarri jauna nere 
aitaren lagun .ona zan bada, eta Etxarri jau
nak nere aitari aizematu zion, Joan Kruz ta 
ni, Ameriketara iges egitek.o asm.oetan gen
hiltzala. Orra .or, zer naigabe g.ogorretan g.o
g.orrena nere aitarentzat, berak alak.o berria 
artu zuelarik. 
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Egun gutxi barru, nere aita joan zan, ni 
zurgin-ikaslari negoan zurgin-Iantegira, ta 
nik ezer uste gabe, aita agertu zitzaidan 
lantegi artako atean. Alako uste gabeko ai
taren agerraldiarekin, nere begiak ezin zu
ten betazalik jaso, nere aitaren arpegira be'· 
giratzeko. 

Nik ongi aski banekien, gure aita-amak 
samiñez beteta zeudelarik, Lontxo Amerikc·· 
tara irten zalako, eta gero nere asmoak ja
kin zituztelarik, beraren edo aen samiñak 
ugarituko zirala bi bider geigo. 

Alako atsekabeak nik ongi ezagutzeko adi
ña edo edadea baneukan, baña, Lontxo ta len 
aipatutako lagun aiek irten ziralarik, Joan 
Kmzen ta nere aterkerako usteak, ezin gen
tzazken bada utzi iñolako ermkien men
pean. 

Lontxo ta lagunak, Ameriketara joan zi
ralarik, igaro ziran lau illabete, baña aiek 
Amerikatik gnri etziguten ezertxo ere eran
tzun. 

Joan Kmzek eta nik, gauz berri bat bu
ruratu genduen, baña ez giñion au esan lIla 
rratsu'k<o mikeiete-semeari. 

Tolosa'ko San Prantxisku kalean, bizitzen 
zan Iriarte jauna, eta gau batean, J oan Kruz 
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ta ni joan gidan jaun arren ekolara edo ofi
cinara. lriarte jaunak ematen edo saltzen zi
tuen itxas-ontzirako igarohideak Amerik~

tara zijoaztenentzat. 

Alaxe, Joan Kruzek ela llik lriarte jau
llari eskatu gidion, berak emanaraziko ote 
zigun'J guk itxas·-ontzian lana egiteko Jau edl) 
host ilIahetean, gerok lan arrekin ontzi-igu
rohidea ordaintzeko, Argentina'ra joateko. 

Iriarte jaunak, oso ongi esanda, adierazi 
zigun, alako lanetan sartzea, etzala hada guk 
uste genduen bezin errex. Jaun arrek esao 
zigun, Launbatzak edo itxas-ontzi Conpa
diak be re langilleak, tinko edo fijo iduki
tzen zituela, langille-aldaketan ibilli gabe. 
Eta alako izketa, Iriarte jaunak egin zigula
rik, ikasi gendueu zerhait, lenago ez ja
kida. 

Alaxe, makurturik geron huruak, aten 
gidan jaun arren etxetik. 

Joan Kruz, 15 egunez, ni hado zarragoa 
zan, eta 1911'garren urtea sartu zalarik, ur
te artako guda-zozketan J oan Kruz gudaritza
rako erori zan. Ni, ¡m egunengatik, beste 
urterako gelditu nintzan. 

Alaxe, egunak aurrera zijoazten, eta Joan 
Kmz zerhait estutzen asi zan, gudari joao 
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nai etzuelako, eta así giñan berriz Amerike
tara idazten len aipatutako lagunai. 

Sei illabete igaro ziran, aiek erantzun 
etzigutela, ta alako batean, Dere anai I~on

txok idatzi zidan, baña idazki edo karta ar
tan berak etzidan diruengatik ezertxo ere 
aipatzen. Baña oraindikan gogoan daukat 

I Lontxok Ameriketatik aurrenengo aldiz bi
dali ziran eskutitzan, berak erahakitako 
erantzuna. Ementxe dijoaz itz aiek: 

-Ameriketara etorri nai hadek, etorri 
ari, ik nai d·ekenean, baña, emen, or beze
la, zakurrak ankutsik zebiltzek. Neri, or 
esan ziraten, emen otzik etzala, baña, aur
tengo neguan, izotzak nere belarriak oztu
tzen zizkiak Bedayo 'n bezela. 

Lontxoren esanagatik, Joan Kruz ta ni ez 
giñan beldurtu. 

J oan Kruzek erabaki zuen, bere aitari 
esatea, bera etzala joango guda-mutil edo 
soldadu. Ala egin baño len naiago zuela 
Ameriketara irtentzea. 

Nere lagunaren aita (Bizente Mayo), nere 
aita bezela, naigabez betea zegoan, bere se
mea Amerikara joan nai zuelako. Baña, 
Joan Kruzek ongi erabaki zion bere aitari.. 
onela esanez: "Bi urte bete ditut ezer ira-
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bazi gabe; sei illabete geigo alaxe bete bea
rrak dauzkat, gudari joan baño len, la ge
ro beste bi urte, gudaritza edo soldaduska 
bete arte, ezertxo ere irabazi gahe; nik au 
ezin nezake bada, nere gazletasuna orrela 
galdu". 

Aita-semeak alako eztahaida iduki ondo
ren, egun gutxi barru, Bizente jaunak Joan 
Kruzi eman zion here haimena Ameriketa
ra joateko. 

Nere aitak jakin zuelarik alako haimena 
Bizente jaunak eman zuela, nere aita ere 
adipetu zan, bere baimena neri emateko. 

Nere aitak alakorik eraLaki zuelarik, nik 
nere nagusiari iragarri nion, Ameriketara 
joateko asmoak neuzkala. Nere nagusi Oyar
zahal jaunak, alako berria entzun zuelarik, 
berak csan zidan, ni gelditzen hanintzan 
Ameriketara joan gahe, berak ordainduko 
zirala, Leste edozein arotz onenaren saria, 

'cgun aietatik aurrera. 

Alako "belarrak" astintzen nebillelarik, 

garai artan zortzi ilIabete geiago bete bea
rrak neuzkan Oyarzabal jaunaren menpean. 
Baña, nere nagusiak aJako eskeintza nerí 
egin arren, ni ez nintzan erakidetu. Grego
río Oyarzabal jaunaren menpean, 28 illabe-
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tean egon nintzan, eta aren menpean egoa 
nintzan garaian, lau etxc egin giñuzen. Ka· 
le Korreos'en, "Errotako" dendaren alda

menean, lau txamail edo ganbarakoa, et:l 
etxe ura, lenagotik, txamail batekoa zan. 

Etxe zar arren estalkia edo tellatua ken
tzen ari giñalarik, nik ia-ia galdu nuen bi·· 

zia. Sapaipe artan, nere lagunari, goiti-bee
ratzen ari zan egur lodí bat bere eskuetatik 
iges egin zion, eta egur arrek here puntan 
iltze edo entenga Juze bat zeukan, ta bera 
nere hurura erori zan. Eskerrak entengaren 
punta okertua zegoala. Ta ala iduki arren, 
nere buruko illea kenduta, odola ugari gal
dn nnen. Baña, Jan egin gabe, egnn erdi bat 

besterik ez nuen utzi. 

Eraski edo eri ura bakarrik enki nnen, 
zurgin-ika8Iaritzan. 

Etxe ura cgitcn ari giñalarik, neri egurra 
hota :úran mutiJ ura, (Alejo, Uitzikoa) .. 
egiten ari giñan laugarren txamaildik edo pi
sotik erori zan. Oraindikan etxeak etzeuz
kan ha estalkia ta txamailko olak ipiñiak. 
Eta Naparrak, aldamio edo oltzatik, saltatu 
zan Iaugarren txamailera edo pisora, eta aU
go olak txarki ipiñiak zeudelako, .erori zan 

irugarren ganharara, higarrenera, aurrene-
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kora, ta andikan... lurreraño. Piso aiek 
etzeukaten zuage edo zugalak olak jartzeko 
besterikan, ta mutil arrek, laugarren txamail 
edo pisotik lurreratu arren, etzuen ba iño
lako miñikan artu. 1'a gu herealaxe jetxi gi
ñan, lurreratu zan mutillari laguntzera, ba
ña, gu jetxi baño len, mutilla altxatuta egur 
baten gañean exerita zegoan. Ordu laurden 
bat igaro baño len, Uitzitarra lanean asi zi
tzaigun. 

Esandako eraskia cdo crorketa, 1910'ga
rrcngo udaran gertatu zan. 

Bigarrcn ctxea, Ernialde'ko eliz inguruan, 
basarri bat egin gcnduen. Alaxe czagutu nu
en Ernialde'ko aldapa luze ura. Aldapatxo 
ura, zurgintzako tresnakin igotzeko, gazteen
tzat obeagoa da. 

Len ai patutako basarria, 1911' garrengo 
udaberrian egin genduen. 

Eta aldi berean, beste bi etxc eder egin 
giñuzen, Beasain' go tren-fabrikaren ingu
ruano 

Inguru arrei, "Sanperio" deitzen zioten, 
eta ibar ura, I"azkano'ko erritxo inguruan 
da, ta Lazkano'n jan eta lo egiten genduen .. 
Iarunbat gabean Tolosa 'ra etxeratuaz. 
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Alaxe, ni Ameriketara irtenaurretik, es
tu--estu aitu edo bukatu giñuzen bi etxe aie
tako lanak. 

Alaxen bada, ni Ameriketara irten baño 
len, nola nere aita-amakin ala nere nagusia·
rekin, ez nintzan bada iñorekin gaizki ate
ra. Baña, geiegi jakiña da, gure aita giza
joa, iñoiz etzala izan Ameriketar bideen 
adiskidea. 

Nere aitak eta Bizente jaunak, Urriaren 
erdi aldian (1911), atera zÍtuzten itxas-on
tzirako igarobideak, J oan Kruzentzat eta ne
retzat, eta igarobide aiek, 215 pezeta, iga
robide bakoitza. 

J oan Kruzen aita, beregandu zan zamaria 
edo kontrabandista arkitzeko, Prantzira .loan 
Kruz ta ni igaro-arazteko. 

Len esana dagoan hezeJa, Bizente Mayo 
jaunak idatzi zion, Endai'ko ostatu haten ja
heari, (Ostolaza Zendoia), eta aiek egin zu

ten, Mayo jaunak agindua. Ontaz geroxeago 
mintzatuko naiz. 
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AZKENENGO AGUR-ALDIA 

Urriaren 22'garren egnnean, igandea zan, 
cta goiz artan, Joan Kruz ta ni Tolosa'tik 
irten giñan Bedayo'ra azkenengo aldiz, gc
ren aita-amai eta senideai agur egiteko. 
Ameriketara irten haño len. 

Nere anai Mikel eta arreha Balentina, Le·· 
knnherri'n serhitzari zeuden, hiak ha;larri 
hatean. Ta alaxe, urrengo eguna astelena za· 
larik, ni joan nintzan aiek agurtzera, Le· 
kunberri'raño. Aiek zeuden etxera ni iritxÍ 
nintzalarik, nere anai-arrebak etzeuden etxe 
artan. Bertako nagusiak edo etxeko-andreak. 
(ongi ez naiz gogoratzen), csan zidaten, ne
re anai-arrebak basoan gaztain biltzen zebil
tzela, cta berak, gutxi gora-bera, erakut"i 
zidan aiek arkitzeko bidea. Berealaxe itzu
Ji nintzan joan nintzan ald'cra, ta orduerdi 
hat igaro baño len, topatu nintzan anai-arre· 
bakin. 

Nere senide aundi ta txipiak, oituak zeu
den bizitzen, ni heren aldamenetan egoten 
ikusi gabe, ta alaxe, aieri agur-aldia eginda, 
itzuli nintzan Gurdill-aundira. 

Urrengo eguna, asteartea, 24'garrella, egun 
artan nik egin nuen azkenengo bazkaria ne
re amatxo maitearen aldamenean. Uste det, 



eguerdi artan, nere aita 
etxean, Elosegi jaunarcn 
zaindaria llere ai ta ibiltzell 

etzegoala geroll 
baso ta lHendi
zalako. 

Egun artako bazkalondoan, atsaldeko bi 

ordutatik iruretara, amatxo maiteak lagulldu 
zidan Gurdill-aundiko basarritik aldapatxo 
beera, beren Soro-barrenera iritxi artc. Ama
txok soro artan, amaika neke egill zuen, 
bere amaika seme--alabak, ongi ta onak azi
tzeagatik. 

Soro-barrell artantxe, amatxo ta ni aizka· 
tu giftall azkenengo aldiz ludi ontan, geron 
begiakin bata bestea ez ikusteko geiago. 

Nere buruan, atsalde artan, ez nuen ustc 
izan, agur-aIdi ura azk-enengoa izango zaIa. 
Ni ez nintzan bada alako ustean irten Ame-
riketara, geigo ez itzultzeko. 

Agur-aIdia egin ondoren, joan llintzan 
Tolosa'ra Oyarzabal jaunaren etxera, eta a..,
te artako lau egun uts edo palta ziranak be
te ni tuen lanetan. 

Aste bereko larunbata gabean, J oan Kru:'. 
ta ni bildu giñan Tolosa'n, baña ongi e.G 
naiz gogoratzen zein tokitall. Baña, gogoan 
dauzkat nere lagunaren agillduak, bera heI
dur zalako norbaitek jakitea Ameriketara 
zijoala, gudari-izkilluak ez erabiltzeagatik. 
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J oan Krnzek, arrengatik esan zidan, geron 
Iagunai ez esateko, zer egunetan irten bear 
genduen, aiek tren-geldokira joan etzitezen, 
geroni agur-aldia egitera. 

Irten bear genduen "goiz artan, beti beze
la, ni joan nintzan Santa Mari elizara, itzu
lirik andikan nere nagusi-etxera. 

Gregorio Oyarzabal jauna, be re emazlt' 
Balentina, aien seme Felix, Zipriano, Joxe 
ta Mariatxo, 14 urtetik beeragokoak, aien ar
tetik alera nintzan, Urriaren 29'ean ta 
1911'garren urtean, eta igande goiz ederreau 
gañera. 

Goiz artan, Oyarzabal jaunak, opari bi
kaña eman zidan, onelakoxe izketa esa ni k : 
"25 pezetako urre au, ni gudari joan nintzan 
garaian, neri oparitu zidaten. Ik, ea bada. 
etxe ontara itzuli arte, au gordetzen al de 
ken". 

Oyarzabal jaunaren esanak betetzeko as
moak, goiz artan barrendu ziran. (Onenga
tik gero mintzatuko naiz). 

Igande goiz artan, bakarrik joan nintzan 
1'olosa 'ko tren-geldokira, eta antxe bertan 
zegoan nere laguna. Goizeko bederatziak zi, 
ran gutxi gora-bera, ta trena eldu zalarik. 
Illaxe trenean joan giñan Donostira. 
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J oan Krnzek Donostian bazuen bere lan
tegiko ezagun bat, eta Donostira irixtean, 
nere laguna bere ezagunaren etxera joan zan, 
biok atsaldean Pasajes'en Liltzeko. 

• Len aipatutako errian bizi ziran I?-ere usa
ba Mikel Olazal, bere emaztea,) nere aita
ren arreba, (ez naiz gogoratzen aren ize
naz), Sebastian nere lengu8ua. Egun artan, 
aien etxean bazkaldu nuen. 

Len esan detan Lezda, J oan Kruz ta ni 
an bildu giñan. 

Joan Kruzek eta nik, egun artan ez giñu
en eraman geron bearreneko gauzak. Baña 
nere aitak, iru egun ondoren, eraman zizki
gun, guk biderako bear ginduzen gauzak, 
Endai'ra eramanik. 

Len aipatutako igande atsalde artan, arki
tu genduen J oan Kruzen aitak emandako zu
zenbideaedu ostatua. Urrengu egunean us
tatu artara etortzekua zan, gl1 Prantzira iga-

I 
ru-arazteko zamaria edo kuntrabandista. 

Orain ni ez naiz gugoratzen, len ai patu' 
" taku igandean, nik nun egin nuen 1.0. Ba

ña, nere ustez, J oan Kruzekin ustatuan egin 
genduen 1.0. Baliteke, nere izebaren etxeall 
egin nuela. Gaur ongi gogoratzen naizena 
auxe da: astelen atsaldean, Joan Kruz ta ni 
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itxoiten geuden len esandako ostatuan za
mari edo kontraballdistari, eía gutxi gora
bera, iru ordu baño len, zamaria iritxi zau 
gu geunden ostatura. 

Zamaria euskal baserritarra zan, la bera 
asi zitzaigun euskeraz mintzatzen. Ala egin 
ondoren, zamaria asi zan beste lan mutille

kinerderaz mintzatzen. Zamari basarrila
rrak, brusa jantzita ibilli arren, erdalduna
kin aditzen zan gu baño obeto. Zamariak, 
bere eskubiko belarriaren erdia ut8 edo pal

ta zuen; begi urdiña zan; ta bere bizar go
rria, gutxienez zortzi egunean moztu gabea 

Belarri-motzak edo erdaldun aiek, zama

ri arrekin joatekoak zirala Joan Kruzek iga
rri zuelarik, etzuen joan nai izan nlUtil aie
kin. 

Erdaldunak etziran ha gu bezela jantziak 
Aiek, beren gerritik leporañ.o, gerriko go
rriak zeramazkiten, eta herak urrutitik errex 
ezagungarriak ziran. 

J oan Kruzek alako mutillak gurekin joan 
Leal' zutela ikusirik, nere lagunak onela 
esan zidan: "Aizak, i joan ari oiekin. Ni, 

Donostira nijoak, la ikusiko dial trenean 
igaroko ote naizen Endai'ra ... " Zamariak a18-
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ko banazketa ikusi zuenean, ez naiz gogora
tzen, Joan Kruzi zcr esan zion. 

Pasajes 'koerritik alaxe irten 
mariaren atzetik, lau erdaldun ta 
rrabi aldera. 

gUían za
ni, Onda-

Oñez iriui giñan Jaizkibcl gañeraño (izen 
ori Argentina'n jakin det), eta aipatutako 
gain artatik, nik aurrenengo aldiz ikusi nl
tuen, Irun, Ondarrabi, Endaia eta abar. 

Toki ura oso ikuskin polita iduritu zitzai
dan. Tontor gain artatik, itxasoa ikusi nue
larik, nik erritxo aieri geigo begiratu nien. 
J aizkibel, asko miukitu edo gustatu zitzai
dan, baña, mendi arrek ardientzat ekaitz-ba
bes gutxi zeukala, an nik ikusi nuen. 

Gerok garamazkin zamariak, J aizkibel'ko 
ardi-borda koxkor batean utzi ginduan, eta 
arrek esan zigun, bera itzuli arte an ezku
tuan egoteko. 

Alaxe egon giñan artizkun artan, zamaria 
itzuli arte, belarri-motz edo maketo aien iz
kuntza nik ezer ez aditu edo entenditu ga
be. Nik, Tolosa'n 28 illabetean bizi izan 
arren, erderaz ez nuen ba ikasi. 

Ardi-bordan egon giñan bitartean, ni kon
turatu nintzan, mutil aiek Riojanoak zirala 



Aiek, Rioja ta Logroño aipatzen zuten ba. 
BiraugilIe neurri . gabeak ziran erdaldun 
aiek. Beren oñetan, galtzerdi lartean ezku
luan zeramakiten aizto edo labana, la be
ren gerrian, gerrikopean, erabildu edo I'C

volverak. Mutil aiek beren izkilluak eraku· 
tsita zerbait esaten zidaten, baña ezer ez adi
tu arren, ez nien aieri nere beldurrik era
kusten aien izkilluengatik. 

Aipatutll dagoan bordara zamaria agertu 
zitzaigularik, arditegi artatik joan gman 
iaas ertzera, (Ondarrabi'ko tontor atzera) 
Toki artal8 iritxi giñaIarik, laister gizon 
bat txaIup/tn agertu ta itxas-ertzeratu zan. 
bereaIaxe tau maketoak eta ni sartu giñan 
txaIupan, baña ez ala gu eraman ginduan 
zamaria. 

Gu itxasuratu giñaIarik, ordu laurden bat 
igaro baño len, illundu zan. 

Erdaldwl aiek txalupa artan zijoaztenean, 
g·ogoan daukat, ez niela entzun biraurik, Iu
rrean zebIltzenean bezela. Txalupan ordu 
erdi bat !garo ondoren, txalupa zeraman gi
zona ez .. gutu genduen beIdurtzen asi zaIa, 
uin-aIcita astintzen asi zaIarik. TxaIupa zera
man c!>lzonak esan zigun: "Mutillak, ez ika· 
ratu, txaIupan ez mugitu." 
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Izu-aldi ura, eskerrak laburra izan zala. 

50 urte igaro ondoren, "La costa vasea" 
deitzen zaion liburuan, nik irakurri det, eta 
alaxe erori naiz kontura, ibai Bidasoa ta 
itxas-nasketaren muga zala (Barra del Bi
dasoa). 

Izu-aldi ura igaro ondoren, sarri iritxi gi
ñan itxas ertzera. 

Txalupatik ateratzean, eskallera batzuk 
igo ginduzen, eta eskallera aiek arrizkoak 
zirala uste det. Ongi ez naiz gogoratzen, za-' 
mari arrek cdo txaluparen jabeak eramau 
ginduzen Ostolaza-Zendoyaren ostatura. 

Etxe artara iritxi giñanean, bertako ata-o 
rian zegoan Joan Kruz, ta berak esan zidan: 
"Iru ordu joan dituk ni emen nagoela." 

Atari artan gelditu gabe sartu giñan osta
tura, ta igaro-arazi ginduzten bertako irar· 
kola edo eskritoriora, eta antxe ordaindu 
ginduzen 25 pezeta, lau maketoak eta nik. 
Ez naiz gogoratzen, erdaldun aiek ostatu 81'

tan lo egin ote zuten, ta maketo aiek etzi 
ran joan gu eraman ginduen itxaa-ontzian. 
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25 PEZETAREN MI~A 

Zer esango det aipatuta dauden pezeta 
aiengatik .. :! Bai, jaunak; nere poltxikutik 
denak batean aterata, neregandik iges egin 
zuten pezeta aiek, samin gogorra eman zi·· 
daten. Zamari ta arraunlarien lana, galestia 
iduritu zitzaidan. Baña orain crortzen nai7. 
kontura, zamariak ta txalupa-jabeak baño 
geiago irabaziko zuela ostatu arren jabeak. 

Ni ostatura iritxi nintzan gau artan, ez 
naiz gogoratzen, zenbat eta nola nik ordain
du ote nuen gau artako aparia ta oya, oea 
edo oatzea. Baliteke izan, 25 pezta aietatik 
jaso ziratela gau artako adoketa edo gastua. 

Urrengo goizean, J oan Kruz ta ni atera 
giñan Endai'ko erria ezagutzera. Alaxe nere 
lagunari erakutsi nion, lengo eguneko arra
tsean, itxa80tik atera giñan toki ura. Baña. 
toki artan, aurreko gabean ez bezela, baze
goan iguri edo guardia. 

Orain erortzen naiz kontura, garai artan 
ere, gaur bezela, txindiak bazekiela muga
ko bideak eta gauzak ixilik antolatzen. 

Egun artan bazkal-garaia iritxi zalarik. 
J oan Kruzi nik esan nion ostatu artara ez 
nintzala joango, ez jatera ta ez lo egitera, 
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nere aita urrengo egunean iritxi arte En
dai'ra. 

Alaxe nere laguna joan zan len aipatuta
ko ostatura bazkaltzera, ta ni, iñozo bat be·
zela, alaxe ibili nintzan Endaia'n batetik bes
tera barau gorrian. 

Joan Kruzek bazkalondoan arkitu ninduan, 
ta biok alaxe igaro gendun Urriaren azkenc
ko eguna. 

Illuntzen asi baño len, nik billatu hearra 
neukan, gau artan lo egiteko tokia, ezer or
daindu gabe. 

Baña, alako eskaera nik ezm nezakean 
bada egin erri artako ostatulariei. 

Alaxe oldoztu edo pensatu nuen, Endai 
inguruko basarri batean eskatzea, gau artan 
nik lo egiteko tokia, baserrik{) edozein baz
tarrean. 

Joan Kruzek lagundu ziran, basarri bat 
arkitu arte, ta laister inguratu giñan En
dai'ko basarri batera, ta oso bertara iritxi ba
ño len, nere lagunari esan nion, joan zedilla 
bere ostatura. Lagunak ala egiñik, ni joan 
nintzan basarri artako atarira, ordu erdi bat 
illundu aurretik, ta etxe artako ate zabale
tik, agertu zitzaidan andre zabal mardul bato 
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Etxe artako andreari, alaxe eskatu nion gau 
artan nik lo egiteko tolda, ta emazteak, gaI
dera batzuk egin ondoren, Laiezkoa esan zi
dan. 

Cero izketan ari giñalarik, emakumeak 
esan zidan, atsalde artan, ni ta nere anai 
antzekoa ikusi ginduda Endai'ko eliz ingu
ruan, ta emazteak galdetu ziran, llere anaí 
antzekoa edo laguna nora joan zan. Eran
tzun nion, Ostalaza-Zendoyaren ostatura joau 
zala. Ta andreak berriz, galdetu zidan: "Eta 
zu zere lagunarekin, zergatik etzera joan os
tatu artara .. .'?" Andreari erantzun nion: 
"Atzo ostatu artan, nik diru a~ko ordaindu 
nuen, Españitik Prantzira zamariak igaro
-arazteko. Nere aita biar etorriko da Endai

ra, ta ura iritxi baño len, ostatu artan zo
rrik ez det egin nai. 

Andre motz mardul arreí, nik igarri nion, 
bera zerbait arritu edo usmatu zala, ni arren 
ederki jantzita, basarrian lo-toki eske nehi
llelako. Ala nik igarri niolarik, andik aurre

ra, ni erdi-mutu egon nintzan, ez ugaritze
ka lotaa. 

Illundu zalarik. hasarri artan bizi ziranak 
etxeratu ziran, ta beren etxean mutil arrotz 
hat ikusirik, aiek zerbait somatu ziraten. 
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Egia esateko, hasarri ura haño aundiagoa 
izan zan, gau artako nere lot8a. Alako nere 
ateraldia, host pezeta ez bota edo ez gasta
tzeagatik, eta nik eraman nuen eguzki ga
heko beroa. 

Endaia'n ni asi nintzan ha, "Amerika" egin 
naiean. 

Erri artako hasarrian, nik jan nituan az
kenengo gaztain erreak, ta amaika bider ni 
gogoratu izan naiz. 

Egun artan ni ezer jan gabe egon arren, 
nik ez nuen ematen gose itxurik, basarri ar
tako sukaldean. Sendi edo famili ura etzan 
gelditzen, neri galderak egiten, ta oraindik 
gogoan dauzkat aien itzak: "Ameriketatik 
itzultzen bazera, ez aztu onera etortzea." 

Ez naiz gogoratzen, gau artan gaztaill 
erreak jan ondoren, zerbait geigo jan edo 
edan ote genduen. Baña ongi gogoratzeu 
naiz, euskal lurraldean, basarriko helar-pi
lIan egin nuela lo, ta Done edo Santu guztien 
eguna argitu zalarik helar-pillatik jeki nin
tzan. Baña, etxe artatik ni ateratzean, ez 
naiz gogoratzen zeñi eman nizkion eskerrak 

Endai'ra joan nintzalarik, ango elizara joan 
nintzan Meza entzutera, ta erri artako eliza 
oso polita zala iduritu zitzaidan. 
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Meza entzun da inguru artan ihilli-aldia 

egin ondoren, joan nintzan ncre ai tari i txoi -
tera erri artako tren-geltokira. Hertan negoa
larik, laster iritxi zan nere aiLa trenean. Bp,
rak neretzat zekarzkien gauzakin, (J oan 
Kruzentzat ere uste del hazekal'zkiela) joan 
giñan hiok Ostalaza-Zendoya'ren ostatura, ta 
aitak ekarri zituan gauzak o~tatu artan utzi
ta, herealaxe hiok joan giñan Meza N agu' 
sira. 

Aita-semeak, illen eguna edo Done guz
tien eguna, Endayan alaxe igaro genduen, 

Zamaria edo kontrahandistaren ordainke·· 
ta, uste det aipatu nioJa, ez aJa aurreko eguo. 
nean ni nola ihilli nintzan lo-toki eske En 
daí inguruko hasarrian. Aitak alako herria 
jakin izan halu, ijitoari nik irahazi niela 
esango zuen. 

Urte artako Santu guzien egunean, gu 
geunden ostatu ura, ostez edo jendez hete
-hetea zegoan, eta an alako oiuak ta ixll
lluak nere ai tak cntzunikan,' onela zion. 
"Jende auek, eroluta zeudek. Ameriketan eL. 

ditek ezagutuko emen hezelako oiturik la 
j ende onik." 

Ostalaza-Zendoyaren ostatuan, aparia, lo· 
egitea ta hazkaria, host pezeta edo host 
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franko jasotzen zituzten. (Carai artan, hi 
aberri aietako clirua berdin zegoan.) 

Alaxe ostatu artan, Azaroaren bigarrene
an, nere aitarekin bazkaldu nuen azkenengi) 
aldiz, ta bazkaldu ta herealaxe, nere aitak 
artu zuen Curdill-aundira ilzultzeko bidea 
Bide artan nik Iagundu nion pixka bat, ha
ña bera negarrez gogor asi zalarik, nik eziu 
nion jarraitu. Urrutiratu zalarik, nik entzu
ten nuen, amaika seme-alaba azitako aitaren 
ncgar-oiuak. 

Aita-amak maite izan arren, aíen ondoan 
lanak eginda hizi ezin zuten aiek, utzi hea
rra izan zuten heren hiotza arri-hiurtzen. 
Alako naigabeak, amaika seme euskaldunek 
jaso edo iraun-hearra euki zuten, batez ere 
Cipuzkoatarrak, nnndikan irten ziran ugari 
arrotzen ahenderrira. 

Aldi guzietan neronek eramandako sami
ñak, iñortxok ere iñoiz ez ditu jakin izan 
nere senideen artean. Neri hezelaxe, amaika 
euskalduni, gertatu zitzaizkien, heren sencli 
edo familiak sekulan ezer jakin gahe. 

Cure senide guztietan, geron aitarentzat 
heldurgarriena nintzala, neronek geiegi ha
nekien, iñork alako gauzik zitaldu gahe; ha
ña nere aitaren kezka heldurgarriena izan 
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arren, ni iñoiz ez naiz Izan iñolako nabar
menak menperatutako euskalduna. Baña, ja
kiña da, ni ez nintzala jaio konbentuan itxi
ta bizitzeko gizona. 

Zugaitz-gerri batetik, aizkolariak ezin le
zazke ezpal berdiñak atera. Itz auekin eran
tzuten diot, nik aspaldi erantzun ez nion 
nere anai baten idazki edo karta amar orri
koari. 

MENDILERRO 

("Cordillera" ) 

Nere aita Endai'tik joan ondoren, Ostala·
za-Zendoyak eman ziguten Burdeos'ko Za .. 
balo jaunaren jatetxera edo ostatura gerok 
joateko zuzenbidea, ta berealaxe, ostatuall 
geunden ozte edo jende-saill bat irten gi
ñan Endai'ko tren-geldokira. Azaroaren bí
garren atsaldeko iruretan uztera gIllJoazen 
Endaia, baña nere itxaropena galdu gabe ze
goan erri artara itzultzeko Amerikatik, ta 
ango basarri edo etxe artako agindua be
tetzeko. 

Alaxen, len aipatutako orduan utzi gen·· 
duen Euskal txokoa, Burdeos'a irtentzeko. 

Endai'tik Burdeos' a, iru ordu bete ziran 
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gutxi gora-bera Burdeos' a eldutzeko. Ara 
iritxi giñalarik, illundua zan, eta trenetik 
beeratzean edo jextean, geldoki artan gizon 
batzuk otsegin ziguten "Zabalo ostatu" dei
turik, 1a alaxen bildu ginduzten otsegin arre
kin, artzaiak ardiak al'tizkunera AraJarko 
mendian bildutzen giñuzen bezela. Ta iru 
edo lau gurdi edo karro-kotxean eraman 
ginduzten Zabalo jaunaren ostatura. Tren
-geldoki artatík aipatutako ostatua urruti xa
mar zegoala iduritu zitzaidan. 

Ez naiz gogoratzen gau artan ezer jan 
gendunik; nola gau artan, ala urrengo goi
zean. Eta ezta ere, zerhait ordaindu edo ala 
ez. 

Ni gogoratzen nai2iena, ostatu ura, txingu
rri-kabia baño heteago zegoala. 

Zabalo jaunaren ostatua, gogoratzen naiz, 
Burdeos'ko kai edo puerto inguruan zegoala. 

Alaxen, Azaroaren irugarren goizean, be
deratziak ondol'cn, sartu giñan itxas-ontzí 
koxkor batera, eta an joan giñan "Mendile
rro" ontzia geldí zegoan tokira, ta ontzi kox
korretik aldatu giñan len deitutakora, ia-ia 
i1Iun zalarik. 

Nik garai al'tan ez nekien, "Cordillera" 
izenak zer esan nai zuen, baño urteak igaro 
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ondoren, nik ikasi nuen, izenak esan nai 
:luena: Montañas en cadena. 

Nik 16 urte bete arte mendi-zalea izan nin
tzalako, iñolako kezkarik iduki gabe nik 
esan nezake, zori onak neri aukeratu zira
la mendi-izena zuan itxas-ontzia, berak ni 

igarotzeko itxasoetan aund iena "Pacífieo" 
ondoren. 

Mendilerro'ra aldatn gman gau artan, ez 
naiz gogoratzen noIa apaIdu genduen. Ba
lia, gogoan daukat urrengo eguneko atsaI
dean, gu garamazkin itxas-ontzia, noIa asi 
zan itxasoan dantzari. Ez dantzari bakarrik. 
satorra Iurreau ezkutatzeu dan bezela, on
tziareu aurre-aIdea edo punta asi zan Uf

pean ezkutaka orporaño. Guztiok beIdurtu
rik ontzi artako itxas-gizonak, itxi ginduzten 
ontzi arren geIan edo kamaroteetan, ta geie
nak txoratu giñan, erdi-gaxo, urrengo goize
rarte. 

AIdi artan, nik aurrenengo aIdiz enlzun 
nuen "Golfo de Vizcaya", ta orain hadakit, 
berari euskaIdunak deitzen dioteIa "Bizkai
ko KoIkoa". 

Ontzi Mendilerro'an, jaki txar xamarra 
ematen ziguten, ta aIako janaria, nere ezta
rrian ezin zan igaro. Otorduko garaian ema-
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ten ziguten ogia, nik gordetzen nuen gero 
jateko; nere amatxok eman zizkidan bi lu
kainka la libra bat txokolate, itxas-bidean 
jateko. Bafta aiek aitu edo agortu zitzaizki
telarik, oitu bearra izan nuen, itxas-ontziko 
bizikaiak jateko. 

Aurrenengo itxas-ontziaren egon-aldia Lis
boa izan zan, baña ango kaian edo puertoan 
etzan urrendu edo alderatu. Ontziak bertan 
ordu batzuk igaro ondoren, irten giñan kai 
artatik. 

Bigan'en egon-aldia, Dakar'en izan zan, 
baña Lisboa'n bezelaxe, ontzia Dakar'tik 
urruti xamar gelditu zan. Toki artara, 
eguerdiko amabietan il'itxi giñan. Lur alde 
artako gizon beltzak, bakoitzak bere txalu· 
pa txikiakin, gu geunden itxas-ontzia laister 
inguratu zuten. 

Ontzian zijoazten ozteak edo jendeak, on'· 
tzi gañetik beltz aieri botatzen zizkioten 
diruak, eta beltzak dirua urpetik azkar bil
tzen zuten. Afrikatar aiek, igerilari bikañak 
ziran. Itxas-ontzi ura, bere azpitik, batetik 
hesteraño urpean igarotzen zuten pezeta ba 
tengaÍik. 

Dakar'ko toki ura, igeri egiteko toki obea
goa da noski, lurrean ibiltzeko baño. 
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Eguerdi artan, loki artako bero gogorrak 
egarri aundia eman ziran, pta cgarri ura jf .. 

tzeko, nik pezeta edo franko erdi hat bota 
edo gastatu hearra izan nuen. 

Nik diru uraxe hakarra hota nuen, itxa,,
-ontzi artatik atera arte. Baña heste askok 
etzuen ala egin. Ontzi artan ni bezelakoak 
ta gazteagoak ere, ikusten nituen, zer errex 
botatzen zekiten dirua; karta-jokoan (zaz
pi t'erdi) zentimo gahe geIditu ziran ontzi 
artako mutil hatzuk. Aiek hezeIa ni gazte 
izan arren, neronen huruak esa ten zidan: 
"Mutil auek Ameriketan ezingo ditek gorde 
berak irabazten duten dirua." 

Itxas-ontzi artan nik ikusirik alako jokola· 
riak, gogoratu nintzan gure aitak askotan 
ziona: "Gizon jokalaria, gezurtia, Iapurra, 
eta eriotzale ere aterako dek." 

Irugarren egon-aldia, Brasil 'ko Rio J a
neiro izan zan, bañan an hertako kayalde 
edo puertoan ontzia etzan urrendatu. 

Rio Janeiro'ko itsasparren edo hahía, an
go sarrera, ederra baño ederragoa iduritu zi
tzaidan. 

Aurrenengo hi egon-aldietan bezela, iru
garrenean ere, dirua bota nai izan zuten 
aiek, txalupa eraenduta joan ziran Brasil'-

HO 



ko erriburua ezagutzera, eta aiek ekartzen 
zizkiguten herriakin, nere laguna k eta nik 
aski izaten gendun, geron dirua arren erre", 
hota gahe, hesteak egiten zuten bezela. 

Laugarren Mendilerroa'ren geldiketa, Bra
sil'ko Santos'ko izturi edo puertoa izan zan, 
eta naidi artan atera giñan itxas-ontzitik Iu
rrera. 

Santos'ko erria 080 polita iduritu zitzai
dan. Bere inguruan, mendi koxkor batzuk 
baditu. 

Eta len deitutako erriak, naidi luzea' la 
oso bahes ederrakoa, Gipuzkoa'ko Pasajes'
en antzera. 

Santos'ko kaian, ikusi genduen akeita edo 
kafe ugari itxas-ontzira gañeratzen; eta be~
te gauza bat nere burura datorkit, nik erri 
artan ezagutu nituala, emen goxo jaten diran 
bananak edo platanoak. 

Baita ere, erri artan, euskaldun bi agertu 
zitzaizkigun, geroni galdera egiñik, ea guk 
nai al gendun Brasil'en gelditu, berak guri 
emango zigutela lana, San Pahlo'ko errian. 
Baña, euskaldun aien eskeintza, nere lagu
nak eta nik ez genduen onartu. 

Gu geramazkien ontziaren bostgarren egon-
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-aldia, Montevideo izan zan. Mendilerro, 
Montevide-o 'n, ctzan itxas-ertzeraLu. Eta gu 
geunden ontzira, bi euskaldun (Laburdita
l'rak) igo ziran. Euskaldun aick esan zigu
ten, Buenos-Aires'tik zetoztela eramateru 
al zituzten euskaldunak, aien nagusiaren os
tatura. 

Montevideo 'ra, ostiral eguerdian iritxi gi
flan, eta izturi edo puerto inguru artatik, au 
ordu batzuk egon ondoren, irten giñan az
kenengo kayaldera. 

Atsalde artan illuntzera zijoalarik, begiz
tatu giñuzen Buenos Aires uriko argiak, eta 
erri artako naidira edo puertora iritxi giñan 
gaueko bederatziak igaro ondoren. 

ARGEN1'INA'N 

Buenos Aires'a eldu giñan gauean, gau ar
tan ez giñan lurreratu edo legorreratu. 1'a 
alaxe, urrengo goizean, Azaroaren 25'ean ta 
1911' garren urtean, larunbatako goiz eder
-ederrean atera giñan, itxas-ontzi Mendile
rro'tik. 

Ontzi artatik atera baño len, Joan Kruzek 
eta nik, erahaki genduen hanaztea, len aipa
tutako bi euskaldun Montevideo 'ra joan zi-
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ran aietatik. Baña, nere lagunak eta nik 
cuskaldun aictatik iges cgin arren, aieri bes
te euskaldun askok jarraitu zieten aien 08-

tatura. 

loan Kruzek eta nik e1'daldunari jarraitu 
giñion, eta arrcgatik merke atera giñan. 

Itxas-ontzitik atera giñan aldamenetan zc· 
goan Erritaldu-·etxea, (Casa del inmigrante), 
eta araxe jo genduen erdaldunakin nastuta. 
Aien atzetik genhiltzela, ikusi genduan, etxc 
artako leio hatean nola dirua hestelatu edo 
aldatzen zuten erdaldunak, eta guk ere ala· 
xe egin gendun. 

loan Kruzek zeraman dirua, ni ez naiz go
goratzen zenhat ote zuan. Baña, nerea ongi 
gogoan daukat, 60 pezeta hestelatu nituala, 
eta pezeta aiekin itzuli zizkidaten 30 pexo 
(pesos) ta 3 txindi (níquel). Ori eman zj
daten inmigrazioko etxean, eta hertan haz' 
karia ere eman ziguten, guk ezertxo ere 01'
daindu gabe, eta nere alako zorra nere ha
rrendik amaika bider ixilik eskertu izan 
diot Argentina 'ko Aherri oni. Badira gauzak 
diruz ordaintzen ez diranak, eta nik alako 
zorra iduki det 51 urte auetan. 

loan Kruz, San Andrés .de Giles'ko errira 
zijoan, herak antxe aide ordezko hat zeuka· 
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lako, ta ni, Carlos Casares'a nijoan, ner~ 
anai Lontxo erri artako kanpoan zegoalako, 
beitalde aundi baten beiak j-exten. 

Esan detan bezela, bazkal ondoan, loan 
Kruz eraman zuten zaldi-gurdi edo karftJ 
koxkor batean. Ordu bateko bidea zeukan, 
tren-geldokirako, eta trenean bi ordu t'erdi. 

loan Kruz irten ondaren, ni bakarrik 
gelditu nintzan, ta alaxe las ter neri ere dei· 
tu ziran inmigrazioko ardun edo enpleado 
batek, nere bidezorro edo valija gañera ne
zala inmigrazioko karrora, berak eramate' 
ko Onee'ko tren-gldokira, eta antxe beituko 
zirala illmigratarren bide-kutxak ta bide-zo
rroak. Ala egin ondaren, ardun jaunak agin
du ziran, nik inmigrazio inguruan ar ne
zala tranbia, zenbaki 5'arekin, ni joateko 
Once'ko tren-geldokira. 

Alaxen, etxe artako jaunak agindu zidana 
betetzeko ustean, irten nintzan gurdi-txi
mista artu bearra neukan tokira. Erritaldu 
edo inmigraziotik, berreun neurkin edo me
troko bidea zegoall. Baña toki artara iritxi 
nintzalarik, antxe bertan gurdi-tximist sai 11 
aundia itzultzen ziran, len zetozten burni
-bidera. Toki artan nik ainbeste gurdi-txi
mist ikusirik, beldurtu nintzan, gurdi aieta-
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ko hatean hide ez-zuzena artuta, neroni gal
duko nintzala BuenoR Aires'ko uri zahalean. 
Nik erderaz mintzatzen jakin izan hanu, 
atsalde artan ez nuen bada idukiko alako es
tuasunik. Beldurrak menperatu nindualako, 
itzuli nintzan inmigraziora, ta an arkitu 
uuen, len neri aginduak eman zizkidana. 
Gizon ura, ni arren beldurti ikusirik, zer
bait aserretu zala nik igarri nion, ta arduu 
jaun arrek berriro esan zidan, len esandako 
tokian ar nezala tranbia 5, ta jexteko Plaza 
Once'an, ta bera geroxeago joango zala, gu
ri trenerako emateko arbidea edo boleton. 

Gizona naigabetuta nik ikusi nuelarik, bi
garren aldiz ez nintzan itzuli errÍtaldu-etxe
ra. 

Gurdi-tximista artu bear nuen tokian, or
du laurden bat baño geiago egon nintzall 
gurdi-tximistari azterkatzen, la alaxe eraba· 
ki igotzea len aipatutako bostekora. 

Sartu nintzalarik hurdian, toki ugari ha
zegoan garai artan, eta exeri nintzalarik., 
hurdi-zaia inguratu zitzaidan hide-dirua ja
sotzeko. Baña nik, diru ordez, nere igaro
hidea luzatu nion, arrekin ordaindua neuka
lakoan. Burdi-zaiak edo diru-hiltzaleak ira
kurri zuen nere igarohidea, la par egiñez 
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esan zidan, igarohide arrek etzuela halio 
burdi artan joateko. 

Erritaldu edo inmigrazioan, goiz artan 
eman zizkidaten txindi aietako batekin, nik 
ordaindu nuen amar zentaho balio zuen bi

dea. 

Gurdi-tximistan 20 minutu neramazkela· 
rik, ni asi nintzan ustegitzen edo ez "pia
tzen", eta burdi-zaiak, neri igarri zidan he
rari asko hegiratzen niola, ta herak eskua
rekin adierazi ziran, ni ez mugitzeko arrek 
iragarri arte. 

Alaxen ordu erdi hat igaro ondoren, hur-
di-zai arrek dei tu zidan, nik jetxi bear nuen 
tokira iritxi nintzanean. 

Ainheste heldur eraman ondol'en, plaza 
"Amaikatakoan" (Plaza Once de Septiem
bre) zebiltzen nere oñak. 

Ni jetxi nintzan tokitik tren-geldokira eun 
neurkin edo metro zeuden, ta herealaxe joan 
nintzan tren-geldokira; hera oso aundia ta 
ederra iduritu zitzaidan. 

Geldoki artan, español etorri herri ha
tzuk an zeuden, ta ni asi nintzan hatetik 
bestera hegiraka, nere hide-zorroa nola ar
kituko ote nuen. Len esana dago, inmigra-
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zioan gurdi-karrora jaso-arazi zidatela On· 
ce'ra eramateko; alaxe ezin billatua neukan. 

Tren-geldoki artan mutil bat, euskaldIDl 
antzekoa, alkian exerita zegoan, ta berari 
ni asi nintzaion euskeraz itzegiten mutill 
arrei, baña berak etzidan aditzen, erdaldu
na zalako. Baña, "valija, valija paltar a mí", 
ni e¡;aten asi nintzaiolarik, mutil ura kontu
ratu zan nik zer billatu nai nuen. 

Mutil arrek esaten zidan, bide-kutxak edl) 
baulak nun zeuden, baña nik ongi ez nion 
entzuten, aien tokia nun zegoan. Alaxe, mu
tillari bere besotik artuta, altxatu-arazi nion 
alkitik, eta mutil arek eraman ninduan nere 
bide-zorroa zegoan tokira. 

Tren-geldokitik bide-kutxak zeuden cstal
ki aundi batera, 150 neurkin edo metro zeu
den. Mutil arrek neri lagundu egin ez bazi
dan, nik ez dakit nola ibillido nintzan, ne
re bide-zorroa arkitzeko. 

Eskerrak mutil arrei, ni alaxe zerbait la
saitu nintzan; atsalde erdi bat baño geigo 
igaro ondoren, nere larritasuna galdu zan. 

Argentina'ko lurraldea nik aurrenengo al
diz oñeztatu nuen eguna illundu zan, Once' 
ko tren-geldokian, erritaldu edo inmigra-
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zioko arduu jaunari itxoiten negoan hitar
tean. 

Aipatutako gizona iritxi zan itx-oiten genn
den geldokira, cta bel'ak aterata cman ziz
kigun trenerako igarobideak. 

Ardun jaun arrek ni ezagutu ninduan, 
atsalde artan beldurrez nola itzuli nintzau 
erritalduko etxera. Baña gizon arek egiu 
ziran mintzoa, jakiña nik ez niola berak esa
na ongi entzun. 

Gauko bederatziak ziran gutxi gora-herd 
trena irtentzera zijoalarik. Ni Carlos Casa
rea'a joan bearra neukan, baña nik ez nekin 
trenak zenbat ordu igaroko ote zituen aipa
tutako crrira irixteko. 

Alako gauzik ez nekielako, gau guztian 
erne joan be arra izan nuen trenean. 

Eguna argitzen asi zanean, ni zerbait la
saitzcn asi nintzan, neroni nl)Oan errira, 
cguzki argiz iritxiko nintzalako. 

Eguna ongi argitu zalarik, treneko leiotik 
afóli nintzan begiraka Argentina'ko zelai za
halari. 

Ordeka zahaletan etzan ageri tontorrik, 
errekarik, zugaitzik; baña agiri zil'an arta
-lanclare egun gutxi zeuzkatenak, uribelardi 
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edO' alpapa bikafiak, ta bestelako belar zata
rrak. 

Alaxen, eguzkia gO'ratzen ari zalarik, ala
kO' batean tren zaindariak deitu zuen: "j Car-
10's Casares!". 

GO'izeko bosterdiak uste det zirala. Ni tre
netik beeratu nintzalarik, nere aurreko ko
txe-trenetik, ikusi nuen jexten gizon txapel
dun bat, eta bera an ni ikusirik etO'rri zan 
nere ingurura ta galdetu ziran: "Zu Lon
txoren anai al zera? AtzO' zure billa ibilli 
nintzan Buenos Aires'ko kayaldean. Orain 
etorri zaitez gurekin, nere arreba bizi dan 
etxera." 

Euskaldun ura, bere illobaren billa joan 
zan Buenos Aires'a, aurrekO' egunean itxasO'z 
etO'rria, ta 15 nrte idukikO' zitun mutil arek. 

Tren-geldokitik irurok irten gifian, Napar 
euskal arrebaren etxera. Geldokitik 300 
neurkin edo metrO' bafiO' geigO' etzeuden, ta 
laister iritxi gifian "etxe" artara. 

Txabola koxkor bat zan bada. Cela kO'x
kor bat ta sukalde koxkO'rragO'a. Bafia ni ez 
ninzan estalpearekin izutu. 

Napar euskaldunen arrebak, Lontxo'ren 
anaia nintzala bazekien; bera ta be re sena-
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na, Lontxo 'ren nagusi-menpean egon zirau 
15 egun aurretik, cta egun p;utxi zeramazki
ten errian. 

Ni senar-emazte aien etxera eral1lan nin
duen goizean, Naparrareu arrehak ongi ar
tu ninduan. Orduan senarra etxean etzego
an, baña laister etxeratu zan. Senar--el1lazt.~ 

aiek bi neskato Lost urle ez betrtakoak zeuz
katen. 

Etxe artan ordubete neral1lalarik, auzo ar
tako euskaldun 14 urtekoa etorri zan, eta 
emazte euskaldunak agindu zion l1lutiko ari, 
neri erri ura erakusteko. Mutiltxo ura ta ni 
alaxe atera giñan, Carlos Casares nik ezagu

tzeko. 19ande goiz artan ezagutu nuen bada 
erri ura, baña etzitzaidan ezertxo ere miuki
tu edo gustatu. Bere kaleak oso zabaJak, ha
ña aietako ondarrean nere oñak sartzen zi
ran txonkatilleraño: etxeak, ez goratuak ta 
Jadrilloz egiñak, la zuriberri edo erreboke 
gabe etxe geienak. 

19ande artan ni joan nintzan ango eliza
ra, eta eliz koxkor lxapakin egiña zan, eta 
Lertan 12 ozte edo jende besterikan etzegoan 
Meza entzuten igande artan. (Gaur erri ar
tako gauzak, beste toki askotan Lezela, on 
ciu dira.) 
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Alaxen, itzuli nintzan etxe koxkor len ai
patutakora. Euskal emaztearen senarra etx<!
an zegoan. Mintzo au obeto adierazteko dei·· 
tuko diet beren izenez: Isidoro ta Zelesti
na. Ez naiz gogoratzen aien abizena edo 
apellidoaz. Naparrak berak, ibar Arakil'koak. 

Igande artako eguerdian, Naparrakin baz
kaldu nuen, ta aek e~an ziraten, Lontxo ne
re anaja atsalde artan etorriko zala ni ne

goan estalpetxora, la, aiek esan bezela, Lon
txo etorri zan zaldi eder baten gañean, eder
ki xamar apainduta. 

Bota luzeak bere belaunetaraño zeramaz
kien, ta lepoan pañoloa, ta buruan txape
la, Bedayo'n bezela. Bere arpegi zuri-go
rria, ta begiak urdin-urdiñak. 

Bi anaiak bildu giñan igandean, bete zi
ran II ilIabete ta pgun bal, Bedayo'n biok 
agurtu giñala. 

Igande gau artan, hi anaiak Isidoro ta Ze
lestinakin apaldu genduen, ta ala egin ou
doren, Isidoro jaunak zinera eraman gin
duan. 

Ni oartzen naiz, zinerako sarrera garai ar
tan emen etzala ordaintzen, baña hertan 
edaten zana, hi aldiz geigo ordaintzen zala. 

Zinematografo artan, gauerdiraño egon gi-
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ñan. Lontxo'k goizeko Iauretan jeki bearra 
zeukan, beiak jezten asteko. Eta erri artatik 
Lontxo'ko tamhora (heiak jexteko tokira) 
host kilometro edo anei zeuzkan. Alaxe, zal
di gañera igo ta ¡rten zan, berak lan egiten 
zuen kanpora. 

Urrengo eguna, astelena, Isidoro jaunak 
neri erakutsi zizkidan, gutxi gora-bera, zur
gin-Iantegiak, asteartean neretzat lan billa 
asteko erri artan. 

Nik zurgintzako lana nai nuen arkitu, al 
balin bazan; baña zurgin-Iantegi gutxi zeu
den CarloB Casares'en. Zaldientzako karro
-kotxeak egiteko lantegiak ziran geienak, 
eta astearte goizean, Isidoro jaunaren la
guntzaz, arkitu genducn neretzako lan to
kia. 

"Errementeri" - zurgintzakoa egiten zan 
Lantegi arren jaheak, Italitarra ta español 
hato Nausi oien ¡zena, (izena ez, ahizena). 
Forneri ta Cañuelas. Ni mutu egon nintzan; 
Isidoro jalmak itz·egin zion Cañuelas jauna
ri, ta berari adierazi zitzaion, nik alako la
netan ez nuela iñoiz egin. Bestelako zurgin
tzan, zerbait aurreratua nintzala. Gizonari 
etzitzaion esan etzan gauzik. Cañuelas jau
nakesan zuen, aiekin ikasiko nuela karro 
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egiteko Ianetan. Baña, nagusi arrek eskatu 
zidan nere lanetako tresnak eramateko, ta 
ezpalin baneuzkan, aiek erosita lanera joa
teko. 

Asteazken atsaldean, Isidoro jaunak la
gundu ziran tresnak edo "erremintak" sal
tzen ziran etxe batera, cta inmigrazioan nik 
bestelatu nituan diru arrekin (30 pexoakin), 
nik erosi nituan tresnak. Emen dijoaz erde
raz beren izenak: Una garlopa; un serrucho; 
un cepillo; una chuela; un taladro; varias 
mechas (3 Ó 4); un formón; una escofina; 
un martillo; una tenaza; un destornillador; 
una escuadra; un metro y un lápiz. 

Gaurko egunean, 30 pexokin metro edo 
ncurkin bat ez da erosten. 

Erositako "erremintakin", aste artako 08-
tegun goizeko zazpiretan asi nintzan lanean, 
Carlos Casares 'ko errian. 

Lontxo'k esan ziran, berak Buenos Ai
res'a iritxi ziranean, lau egunean egon zi
rala ostatu batean, eta Carlos Casares'a el
du zalarik, beste amar egun geigo, lan gabe. 

Anai Lontxo ala ibilli zala jakiñik, nik 
esan nezake be8te "izarrak" argi egin zj_· 

rala. 
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Carlos Casares' en ni lanean así ta laister, 
Isid.oro jauna joan zan kanpo-Ianetara, (ga
ri hiltzera uste det joan zala), ala geigo ira
hasteko usIean. Len esan del, Isidoro ta Zc
lestina Lontxo 'ff'n nagu~iakin morroi egou 
zirala. 

Senar-emazte aiek zati edo pensiouista DI 

artu ninduten, ta nere lo-tokia txabol arta
ko sukaldea izan zan. 

ZeIestina 'k, erri artan soñeko-garbiketa 

cgiten zuan, ala bere ogia irahaztek.o. 

Nerc nagusiak, hi astetik aste !Jira or
oaintzen zuten heren langilleen saria. Aurre
nengo astean, iru eguneko lanketa neukan. 
ta higarrenean sei; guziakin !Jederatzi egun 
Alaxe, Abenduarcn zortzian ta 1911' garren 
urtean, nik jaso uuen nere aurreneko lan-sa
ria Argentina 'n, la ona emen zenbat bede
ratzi eguneko lana: 2'50 pexo. Bi pexo t'er
di legorrak; au lana egiten nuenean. 

Emen aurreneko aldiz dirua jaso nuen la
runbatan, samalda ederra iduritu zitzaidan 
Diru arrekin nik erosi hearra neukan oatze 
koxkor bat, eta erosi nuen, baña ez berria. 
erabillia edo bigarren eskukoa. 

Nere oyerako, maindere ordez, bi estalki 
zatar zaldi-bizkarrean emen ipintzen zitzaiz-
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kienak. Alaxe, ez neukan bada, maindere
-garbiketa ordaindu bearrik. 

Len esana dago, Bedayo'tik Tolosa'ra joan 
nintzalarik, nik utzi nuela basarri-jazketa. 
Emen ere nik utzi nuen euskaldunen inku 
rria ematen, kanpotarrak bezela. 

Nere "pentsua" ordaintzeko aIdia iritxi 
zitzaidan: etxekoandreak Azaroaren azke
nengo sei egunak barkatu zizkidan ezer or
daindu gabe. 

Zelestina 'k, nere illabeteko janak (ardo 
gabe), nere jantzi-garbiketa, ta sukaldeko 
lo-tokia, 35 pexo jasotzt'n zizkidan. (':rer,) 
beste bete bearrak edo erosketak zetozki
ten: oñetakoak, bearrezko jazketa, eta la
nean austen zitzaizkidan "erremintak"; ta 
"sagardotegira" joateko ez neukan itxaro
penik. 

Laister bururatu nintzan, orain ez negoa
la Tolosa'n baño obeto. 

Alakoa gogoratzea berandu zan. Carlos 
Casares'en ere, bazegoan pilota-jokoa, baña 
ez debalde Tol<osa'n bezela. Dantzan egitea. 
ez dago zer esanik. Nere burua, zagia bezin 
puztua zegoan. Orail1 Argentina 'n negoan, td 

alaxe aaztu bearra izan nuen, ni gaztea nin-
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tzala. Jolasketako oiturak, zarrak hezela, 
lltzi nituen erahat. 

Anai Lontxo zegoan tokira, ni hi hider 
joan nintzan, hañ.a nere anaiaren lanketa. 
eskuak arri-hiurtzeko aukeratua zan, ta ge
rriko miñ.a artzeko, ezta zer esanik. 

Ni ezin nintzan hada eni artan arkitu. Ba 
ta, gntxi irabazten nuelako, la biganena, 
erri artako ura, lurpetik ateratzen zalako 
tresna batekin (bomba a mano), nik ezin 
nuen edan. 

Alaxen, lau HIabete ez ongi beterik, era
baki nuen Buenos Aires'a itzultzea 

Nere nagusiei zerbait adieraztea, nik lots:! 
gogorra neukan, arren aldi edo denbora gu
txi aien menpean negoelako. Ta alaxe, nere 
azkenengo bi asteko lan-saria jaso nuen la
runbatean, nere nagusiei ezertxo ere iragarri 
gabe ta berak idazkolan zeuden bitartean, ne
re "erremintan" kajoia bizkarrean artuta, 
iñ.or oartu gahe atera nintzan k arro-kotxe
-Iantegi artatik. 

Urrengo eguna, igandea; at!!alde artan, 
Lontxo etorri zan errira, ta berak lagundn 
ziran nere tresnak tren-geldokira eramaten. 

Isidoro jauna, neri ainheste lagundu ziran 
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Napar ura, oraindikan kanpoan zegoan, ta. 

bera urruti-xamar zegoalako ez nion agurtu. 

Ni Buenos Aires'a irten bear nuen eguna, 
Erramu-igandea zan. Epaillaren 26'an, 1912-
garren urtean, uste det zala. 

Anai Lontxo'k, Carlos Casares'ko tren-gel
dokian nerekin egon zan, trena iritxi arte, 
ta alaxe gaueko amabiak inguratu ziralarik, 
eldu zan trena. Geldoki artatik Bueno~ 

Aires'a, 300 km. bide neuzkan, ta Lontxo'ri 
agurtu nion, burni-bide tresna irtentzeko al· 
dian. 

Urrengo eguneko goizeko zortziretan, 010-

petsuko Once'an negoan berriro. 

Ez naiz ongi gogoratzen, egun artan at8al
dean lan billa asi nintzan edo ez. 

Once'ko ostatu koxkor merke baten etxal
du nintzan. Bera ez euskaldunena. 

Aipatutako auzoan, Carlos Casares'en be
zela, ez neukan nork lagundurik. Bakarrik 
asi nintzan-lan billa, ta aste ura igaro zan, 
nik lanikan arkitu gabe. Zerbait ikaratzell 
asi nintzan. Baiían berriz goiko Izarrak ar
giratu zidan. Once 'ko auzotik, San Carlos'
ko elizara, kilometro bat eta apur dira, ta 
andikan 150 neurkin edo metroan arkitu nu-
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en karro-kotxetako lantegia, ta bertara sar
tu nintzan nere Ian eske. 

Ango nagusiak aditu ziran, baña, beste as
kok bezelaxe, ezezkoa erantzun ziran. 

Ni Iantegi artatik irten baño len, bertako 
nagusi arrei bere langille bat euskeraz min
tzatzen asi zitzaion, ta ni alaxe konturatu 
nintzan nagusi ura ta lanari-zaia cuskal

prantzesak zirala. 

AMi artan ezer entzun ez nien bezela, ni 
atera nintzan lantegi artatik. Baña urrengo 
egunean goizeko bederatzitan iritxi nintzan 
Jantegi artara, ta ango langilleai begira 
negon, baña nik ez nuen lanik eskatu, an
rreko cgunean bezela. Ni gogoratzen naiz, 
nik goiz artan ez nnela betc, gure aitak bcti 
c;;an zigun agindua. Ta, zer zan ba aitaren 
agindua ... ? Iñoiz gezurrik ez esatekoa! 

Esan det, lantegi artako Jangilleari begi
ra negoeIa, ta ango nagusiak, ni ala negoa
la ikusita, galdetu zidan, oraindikan Janik 
cz al nuan arkitu. Ni berealaxe asi nintza
ion euskeraz mintzatzen. Ta esan nion, Eus
kal-erritik etorri berda nintzala .. cta Carlos 
Casares'en egin nneIa Jan-aldi bat, eta lau 

gabe gelditu nintzala, eta 15 pexo besterik 
ez neuzkala ta es tu nebillela. 
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Diruarengatik nik esan niona, egia zan, 
haña, ez ala Carlos Casares'en lan gahe gel
ditu nintzala. 

Euskal-prantzesa, nere ustez, zerhait erru
kitu zan, ta herak esan ziran, arren hazki
dea aldi artan etxean etzegoala, ta heraren 
haimenik gahe, etzirala eskeñiko lanik. Ba
ña, urrengo goizean, erantzungo zirala, hai 
edo ez. 

Urrengo goizean, esana dagoan hezela, 
joan nintzan karl"O-lantegira, ta euskaldunak 
haiezkoa eman ziran. (Mikel jauna here ize
na. Ahizena ez nekin, ta here bazkidea, 
Emilio, ta Argentinoa). 

(Lantegi artako auzoari Almagro deitzeu 
zitzaion, ta deitzen zaio oraindikan.) 

Mikel jaunak ala poza eman ziralarik, nik 
jo nuen plaza Once aldera. Ta herreun zan
gar nik eman haño len, topatu nintzan 1'0-
losa'n ezagutzen nuen Napar batekin. 

Urte hat hetea zan, nik ikusten ez nuela 
Gorritiarra, (Pedro Ansorena), ta alaxe us
te gahe poztu giñan Amerikan arkitzeaz. Be 
ra, etxe hat egiten ari ziran tokira zijoala 
esan ziran, host minutu hesterik ez giñan 
egon alkarrekin, ta hat-egin genduen gau ar
tan hiltzea ni negoan ostatuan. Esan hezela 
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bildu giñan, ta Ansorenak esan ziran, nik 
lana arkitu nuen tokitik oso gertu bizi za
la, (300 neurkin gutxi gora-bera, kale Can" 
gallo 3565). Ansorenak antxe eraendu edo 
alkilatu egiten zuen gela koxkor bat bestc 
lagun batekin, eta lagun ura iru egun barru 
aldatzen zan, ezkondutzen zan etxera. 

Ansorenak ni alaxe arlu ninduan bere la
gun, bestea joan zalako. Ansorenak beretza· 
ko janariak gelatxo artan egiten zitun, eta 
gero biok batean antolatzen giñan. 

15 egun nik lanean neramazkelarik, Mikel 
ta Emilio jaunak, ordaindu zizkidaten nero" 
nen lan-saria: 3 pexo, egun bakoi tzeko lana. 

Lan-aldiko garaia, goizeko 7-11 'taraño, ta 
1-5. Zortzi orduko lana. 

Lau illabete igaro ondoren 3,50, la andik 
gora ez nintzan igo. 

Len aipatutako gelan illabete bakarra egon 
giñan. Ansorenak beste gela aundiagoa eraen" 
du edo alkilatu zuan an bertako inguruan, 
kale Billinghurst 20. 

Gu bizi giñan gela oso txipia zan, ta egu" 
rrez edo zurez egiña, ta ikullu zaldi ta es 
ne saltzaleen gurdi-karroak gordetzeko to
kia zan, ta gelatxo ura 10 pexo ordaintzen 
zan. Bost pexo bakoitza. 

130 



Ansorenak heste gela eraendu zuelako, ne
ri etzitzaidan asko miukitu edo gusta tu, Les
te gela 20 pexo ordaindu bearra izango za
lako. Egia da; goizeko Lostetan, zaldi ta ka
rroak etziguten lo egiten uzten, guk nai 
genduen hezela. 

Alaxe, nik egin nuen nere lagunaren 
agindua; berak esan ziran ba, eraendutako 
gela aundian lau edo host mutil Lizi izan gin
tezkeela: 

Aldatu giñan ba zaltokitik ikaztegira. Egu
rrezko ta arrizko ikatza saltzen zuten bi anai 
Italitarrak, ta egurrez edo zurez egindako 
etxe zar arek, -lau gela ta ikatz-tokia zeuz
kan, ta hertan lau sendi edo famili hizitzen 
giñan, ta hakoitza geren gelan antolatzen gi
ñan jan hear genduena adelatzeko. 

Geron aurrenengo gela-Iaguna, Gregorio 
madrileño a erori zitzaigun. 

Nik bi illabete Buenos Aires'en neramaz
kelarik, Joan Kruz nere laguna, kanpo--Ia
nak utzita, etorri zan ni negoan gelara, ta 
hera asi zan zurgin-lan billa. Au arkiturik, 
nik Carlos Casares'en Lezela, "erremintak" 
erosi hearra izan zun. 

Aipatutako gelan hizi giñan hada "erre
mentari" hat eta iru zurgin, ta geroxeago, 
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Ansorenak, egun balzuk igarotzeko gure ge
lan, ekarri zigun mutil Austritar bato Oni 
etzitzaion ezer kobratu. 

Guk jaten giñuzenak, edozein sukaldari k 
bazekizkin egiten. 

Basarrian udazkenean gaztañak pertzean 
egosten diran bezela, guk alaxen egostcn gl
ñuzen patatak, eta, aiek ta ogia janez, aski 
genuen beste ezertxo ere jan gabe. 

Garai artan patata goxoa merke zegoan. 
Kilo bat 5 centavü balio zun, ta ogiak, 20 
ctv., uste det. 

Bizi giñan gelan, ez genun mairik ta al
kirik geron otordua egiteko. Oatzeko ertzea 
geiegi zan geron bazkari-apariak jateko. 

J oan Kruz ta ni bein Once' ko tren-geldo
kian geundelarik, ikusi genduen geldoki al
tan nola z'ebillen igazkor billa (pasajero bi
lla), Montevideo'n gu geunden itxas-ontzira 
igo ziran bi euskaldun aietako bat. Berak. 
Once'ko geldokian, eZ giñuen ezagutu eus
kaldunak giñala, ta, arek guri ezer igarri 
gahe, kuzkukatu edo espiatu gendun, nungo 
jatetxera edo hotelera berak bildutako arro
tzak eramaten zituan. Ta alaxe ezagutu ge
nuen, euskal Laburditarraren kabia. Antx¿ 
hertan plaza Once aurrean zegoan, aipatu-
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tako euskaldunak lan egiten zuen jatetxea: 
"Hotel 11 de Septiembre". 

Ludi ontan gauz ikusgarri edo arriga
rriak gertatzen dira, ta gero aipatuko det, 
neri zer gertatu zitzaidan, ni igesi ibilli nin
tzan euskaldun arrekin. 

J oan Kruz ta ni urren bizi giñanean, igan
de-goizetan San Carlos'ko elizara joaten gi·· 
fian Meza entzutera, ta igande-atsalde geie
netan, Buenos Aires'ko kai-aldera. 

Garai artan Europatik ozte edo jende uga
ri etortzen zan Buenos Aires'a, ta batez ere, 
ikusiko ote genuen gu ekarri giñun itxas
-ontzi "Cordillera", (Mendilerro), bañan 
bein bakarrik ikusi genuen ontzi ura, Bue
nos Aires 'ko izturian. 

Len esan det, ikaztegiko gelan lau mutil 
bizitzen giñala, baña ez ala aldi edo den
bora luzean. 

Madrileñoa aldatu zitzaigun, beste bere 
lan-toki berri urruti zeukalako. Ta ez ma
drileñoa bakarrik; geroxeago Joan Kruzi 
ere, besteari bezela, gertatu zitzaion. Au ere 
atera zan Iengo lan-tokitik, ta gu bizi giñan 
gela, etzitzaion ongi erortzen. Alaxe, Anso
rena ta ni bakarrik gelditu giñan. Baña, 
Iaister, Ansorenari ere gertatu zitzaion bes-
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te aurrekoai bezela, ta Ansorenak berriro ar· 
kitu zuen gela bat berari ongi zetorkiona. 
Ta ni bakarrik ez gelditzeagatik ikaztegiko 
gelan, jarraitu nion nere lagunari. Nere
tzat etzan egoki ge1ditzen eraendu hcar gen
dun gela, baña ez nuen hakarrik gelditu nai. 

Ikatz-tokitik aldatu giñan gela, kale Chi
clana bere izena, baña zenbaki edo nume
roa ez daukat nere buruan. Baña ongi go
goan daukat, 25 pexo ordaindu genu~la Chi· 
clanako gela. Egia da, gela ederra ta aun' 
día zala, baña, dirua gordetzeko, etzan nc

retzat oso ona. 

Nik ez dakit "Aitak" (Ansorena) zerga
tik aldatu-arazi ote ninduan; gela artara al

datu giñalarik, urrengo illean, Ansorena ez
ta ba ezkontzen .. .'t Bai, jauna. Nere laguna 
ezkondu zan Tolosa 'n ezagutzen zuan ne8-
katx Naparrarekin, ta uste det biak batean 
etorri zirala aberri ontara. Ezkonduta lais
ter, biak serbitzari edo morroi-neskame ipi
ñi ziran, ta beren kondaira mintzo gabe utzi

ko det onekin. 

Joan Kruz, bakarrik bizitzen Buenos Ai-

res'en aspertuta, uda 
zan lenago Jan egiten 

Andrés de Giles). 
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Alaxen sakabanatu giftan ikatz-tokiko lau
koa. 

Kale Chiclana'ko gelatik ni atera bafto 

len, asi nintzan gela koxkor baten bilJa, ne
roni bakarrik bizitzeko, ta nik lan egiteu 
uuen tokitik kilometro t'erdiko bidean, ar

kitu nuen gela txar bato (Avd. La Plata 937, 
gutxi gora-bera). Arkitu nuen gela koxkorra. 
etxe aren atzeko baztarrean 01 zarrakin eta 

latakin egifta zan, ta bera egiteko lana ta 
berak zeuzkan gaiak, guziak batean, etziran 
jaso-izan edo kostatu 40 pexo garai artan· 

Bafta neri ederki dirua jasotzen ziraten, za
kur-txoko arrengatik. 

Asko gogoratzen nintzan. garai bateko ne
re nagusiaz, (Gregorio OyarzabaI). Oyarza

bal jaunak 12 pezeta jasotzen zizkien bere 
maizterrai, lau gela ta geiago zeuzkan txa

mail-bizitzan. (Len esan det; au Tolosa'n 
gertatzen zala). Ta nik emen, gela txarre

tan-txarrena 12 pexo ordaindu beatra neu·
kan, lo egin nai banuen. 

Nik banekien emengo euskaldunak nun eta 

nola elkartzen ziran pillotan jokatzeko toki
ra, ta musean jokatuta aldi alaiak bazekite

la igarotzen, bafta nik alako bildegitik igel! 
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egiten nuen, diru apur bat gorde egin ne
zan. 

Alaxe urte bat bete nuen Buenos Aires'· 
eko urian, ta 16 illabete neramazkin Argen
tina'n bizi nintzala zintzo bezin zintzo. Ala 
ibilli izan ez banitz, ez nituen gordeko 600 
pexo, gorde nituen hcze1a, lan--sari gutxi nik 
irabazi arren. 

Joan Kruz nere laguna beze1axe, ni ere 
aspertu nintzan Buenos Aires'ko urian ba
karrik bizitzen. 

ESNE-SALTZALE 

Len esan det aspertu nintzala mozo bai 
hezela hizitzen Buenos Aires'ko uri zaba· 
lean. Ni ardien atzetik hakarrik ibiltzen 
nintzan garaian, ez nintzan uri ontan bezin 
hakarrik arkitzen. 

Buenos Aires'ko esne-saltzaleak soñu aun
diak zeuzkaten diru asko irabazteaz, ta soñu 
ura egia zalako ustean, nik ere erabaki nuen 
esne-saltzale astea. 

Buenos Aires'ko eguneroko edo diario ba
tek ospatzen zituan uri berri bertako sal
erosketa guziak, ta nik eguneroko artan ira-
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kurri nuen. saltzen zala esne-banaketa 600 
pexoan. Goiz batean oso goiz, nik artunu
en gurdi-tximista, ta joan nintzan saIgai to
kira. Bidean 40 minutu eraman nÍtuan gu
txienez. 

Bafia garaiz irÍtxi nintzan, esne-banatzalea 
atera bafio len. 

Goizetik ta atsaldean esnea saltzen zuen 
banakatzale arrek. 

Nik alako lanik iñoiz ez nuen egin, arre n 
itxu sartzeko ezer ezagutzen ez nituen lane
tan. Goiz ta atsalde artan ibilli nintzan sal
gai banaketa ezagutzen, ta berealaxe ni zer
bait konturatu nintzan etzala banaketa edo 
"erreparto" ona, ta ustegatu edo "deskonpia
tu" nintzan banaketaren jabe ez-euskaldunak 
ziria 8artu nai zirala. Neri esne-banaketa erd
kutsi zirana, jabearen ezkon-anaia edo ku
ñadoa zan, la aurrekoak, bi e~ne-banaketa. 
bi karro ta bi zaldikin, aietan txarrena 8al
duko ziran ba. 

Alaxe, nik igarri nion, "erreparto" arre
kin laister ku-ku joko nuela. Egia da; esne 
banaketa ura oso merkea zan, baña beldur
tu nintzan, esne-zorrak ordaintzeko etzirala 
irabazirik emango. Alaxe, erabat erabaki 
nuen ez erostea. 
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Erosi gabe esne-banaketa nik nola utzi 
nnen, esan nion ni bizi nintzan etxera esnea 
saltzen zun euskaldunari, ta berak esan zi
ran esne-banakcta ez ermiteko nolanai. 

Euskaldun ber-berak, zortú egun igaro 
baño len, esan ziran, Belgl'ano'ko auzoan, 
euskaldun batek salgai zeukala 120 litroko 
esne-banaketa. Ni bizi nintzan tokitik auzo 
Belgrano 'ra, lau edo bost kilometro zeuden, 
baña gurdí-tximistan 10 centavokin ara joa
ten zan. 

Alaxe, joan nintzan aipatutako tokira, ta 
esne-banaketa salgai zeukana, euskal biz
kaitarra zan. (Joxe Epalza, ta be re emazte 
euskal alaba, baña Argentina 'n jaioa). 

BizkaÍtarrak ere, bi esne-banaketa, bi zal
di ta bi karro ta etxe esne salketa eta abar 
zeuzkan. 

Salgai zeukan banaketarengatik, 1.500 pe
xo, azkenengo itzaz eskatu ziran. Nik eran
tzun nion, 600 pexo besterik ez neuzkala ne
ronek. 

Bizkaitarrak esan ziran, morroe lan egin 
nai banun, esne·-banaketarako artuko nin
duela. Berealaxe ni así nintzan esne-banake
tan ikasten; ez morroi, ta ez nagusi, ala 
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ibiIli nintzan 15 egunean, nere anai Lontxok 
erantzun arte. Anai ari nik eskatu nion ba, 
berak bidaliko ote ziran nik bear nuen di
rua, ta Lontxok 800 pexo bidali zizkidanean, 
erabaki nuen esne-banaketa erostea. Ta, 200 
pexo uts edo palta ziranak, neronek iraba-
zi ondoren, ordaindu nizkion. 

Esne-banaketa erosi nueIarik, aIdatu nin
tzan Avd. La Plata'ko gela garesti artatik, ta 
zurgintzako lana utzi nuelarik erabat, Eus
kal-erriko oiturak garai artaraño be te nituan. 
baña, andik aurrera, San Carlos'en bezela 
utsak egin gabe, ez nintzan bada bizi. 

16 illabete t'erdi Argentina'n neramazke
larik, atera nintzan nagusi-menpetik, baña, 
nik ala egin arren, nere lepoari ipiñi nion 
ia-ia nere bizi guzirako lazoa. 

Esne-banaketa erosi nuelarik, lal ta aste 
18 ordu gutxienez zutik ta lasterka egin bea
rra zan. 

Nere gain asi nintzanean esne-salketan, 
illabete igaro. baño len, kale-bidean gurdi
-tximistak topatuta, zaldiak min artu zuen, 
ta karroari bere bi saietsetako agak (varas) 
autsi zitzaizkion, ta koska garestia (lOO pe
sos) gertatu zitzaidan. Bizkaitarrak billatu
ta neri eman zizkidan beste karro ta zaldia 
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nere esne-hanaketa egiteko, ta e8kerrak eus
kaldun arren Iaguntzari. 

Bi ilIahete esne·-saltzale neramazkeIarik.. 
aldatu nintzan karro ta zaIdi gordetzen ni
tuen tokitik. An hertako inguruan hazegoan 
ikullu merkeagoa, ta bost pexo geigo ira
bazteagatik, alaxe aIdatu nintzan, eta toki 
herean, zaldien jakiak gordetzen ziran to
kian, zaIditegi arren jabeak sapaipe artan 
lo egiteko tokia ematen zigun ezer ordaindu 
gabe. Ara igotzeko e8kuz erabiltzen zan es
kaJIera bat, kendu ta jartzen zana, gendun. 

Onekin ikusia dago, esne-saltzaleen diru
irahazketa soñua, intxaur-mami gabeak be
zelakoak atera zi tzaidala. 

Neronen esne-banaketa, zerbait ugaritu 
nuen, ta aIaxe ni asi nintzan nere otorduak 
ostatuan egiten. J aten asi nintzan 08tatu ar
tan, ango jabeak egunero erosten zizkidan 
bost litro esne, ta salketa arrekin, neronen 
jakiak etzitzaizkidan gare8ti ateratzen. 

Ostatu artako nagusia, nerekin zerbait 
adiskidetu zan, (bera etzan euskalduna), ta 
ala, zerbait adiskide egin giñalako, bein ni 
gogoratu nintzan, Tolosa'ko Oyarzabal jau
nak uola opariztu ziran 25 pezetako urrea. 
Alaxe, egun batean, oroitu edo bururatu zi-
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tzaidan, ostalari arrei erakutsi Lear niola, 
nik naitasunez gordeta neukan Oyarzahal 
jaunaren oroitza. 

Nik ala egin nuen egun a1'tan, zalditegi
ko nere laguna ere nerekin zegoan, eta arrek 
ere aurrenengo aldiz ikusi zuen nere 25 pe' 
zetako urrea. Egun artatik illaLete barru, 
ni oartu nintzan, urrezko dirua norbaitek 
ostu zirala. Nik ez nion iñortxoeri ezer esan. 
Orra, Oyarzahal jaunak egin ziran opariak, 
zer zori txarra iduki zuan Buenos Aires'ko 
uri zahalean. 

Aipatutako urrea, nik os tatuan erakutsi 
izan ez hanu, etzitzaidan alako gauzikan 
gertatuko. 

SAlrEROSKET A 

Bederatzi illahete neramazkien, esne-sal
tzale nere kontura nehillela. Len esan del 
neronen esne-hanaketa zerbait ugaritu nue
la, ta hanaketa aundiarekin diru geigo ira
hazten zala. 

Uda iritxi zalarik, esne-hanaketa asko urri
tu zitzaidan, hereziak edo klienteak oso urru
tira aldatu zitzaizkidalako. 20 litrotik gora 
urritu zan nere hanaketa, ta ni heldurtu nin-
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tzan, andik aurrera nere irabazia etzala aun
dia izango, ta nik alaxe erabaki nuen nerc 
aldaketa Belgrano'ko auzotik. 

Carlos Casares' en Lontxok lalltzen zuen 
beitegian, (Tambo), bazegoan sal-gai esne
banaketa aundia, ta bera Arabatar baten;.} 
zan. 

Ni Carlos Casares'en egon nintzan garaian., 
nik ezagutu nuen esne-banatzale ura, (Ni
kolas). 

Neronen esne··banaketa saldu baño len, 
nere anai Lontxori idatzi nion galdera egl' 
ñez, Arabatarraren esne-banaketak zenbal 
litro saltzen ote zituan ta bere balioa. 

Alaxe, Lontxok erantzun ziran, AraLata
rrak bi milla (2.000) pexo nai zÍtuela jaso. 
Ta esne-banaketa arrek 230 litro egunero 
saltzen zituen. Karro ta bost zaldi ta esne
-ontziak. 

Nik oldoztu edo ongi pentsatu nuen, kan' 
poan zaldi-jakiak, anketakoak (perrak) eta 
alako gauzetan ez neukala diru bota Lea
rrik. Ta ni ere esnea eros ten zan kanpoan 
Liziko nintzala, iñolako nere bizi-tokia ezer 
ordaindu gabe. 

Nik alako bururaketa egin ondoren, era
baki nuen, BuenQs Aires'ko izperkingi edo 
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diarioan O<!patu edo zabaltzea nere esne-ba
naketaren salketa, eta ala eginda urreng') 
egunean agertu zitzaidan erostuna. 

Len esana dago, nere esne-banaketa 1.500 
pexo ordaindu nituala, la bera saltzeko 
1.600 pexo eskatu nizkion erostunari, ta be
rak eskatu niona ordaindu ziran. 

Nere erostunak, Eleuterio PecÍña izan 
zan, eta Arabatarra gañera, ta berak ezagu
tzen zuen, nik Carlos Casares'en erosi nai 
nion Arabatar ura. (Emen ez det arkitu, 
euskeraz mintzatzen dan Arabatarrik)_ 

Nere erostuna jabetu zan esne banaketaz, 
Otsaillaren aurrenengo egunean ta 1914'ga
rrengo urtean. 

Otsaill guzia, Belgrano 'ko auzoan igaro 
nuen, esne-banaketako diruak jasotzen, ba
ña, zor ziraten guziak, etzizkidaten ordain
duo Diru mordoxka galanta galdu be arra idu
ki nuen. 

Aurreneko nere esne-banaketa arrekin, be
deratzi illabete t'erdi igaro nituen, 18 ordu
ko lanak egunero egiñez. Ainbeste aztarrika 
egin arren, znrgintzako irabazketa baño as· 
koz geiago etzan izan. Baña Lontxok baitu 
ziran dirua itznltzeko baño geigo irabazi 
nnen. 
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Esne-banaketan beti lan egin bearra ¡du
ki arren, etxetik-etxera, aietako ozte edo 
jendearekin, oarkabe alaiagoa erabiltzen 
nuen, kalean ta Plaza Onee'an iñozo bat be
zela ibilli gabe. 

Nere zurgintzako tresnak eta Carlos Ca
sares'en nik erosi nuen oatze koxkor ura, De .. 

ri esne-banaketa saldu ziran Bizkaitarrarell 
etxean utzi nituen, geroxeago berak bidali
ko zizkidala "Villa-Longan", nik eskatu-on

doan. 

Alaxe, Epaillaren aurrenengo egunetan ir
ten nintzan Carlos Casares'a, len esana da
goan bezela, Arabatarrari esne-banaketa eros
te ustean. 

Aipatutako errira iritxi nintzan goiz be
rean (seiretan gutxi gora·-Lera) ibilli nintzan 
aipatutako esne-banaketa ezagutzen. 

Esandako goizean, esne-banaketa bukatu 

ondoren gosaldu genduen ostatuan. ("'Hotel 
Roma", nik Tolosa'tik Lontxori idazten nion 

zuzenbidea). Eta gosal-ondoan, joan giñall, 
esne-saltzalea bizitzen zan ta esnea saltzen 

zioten kanpora. 

Lontxo ta bes te morroi batzuk ere, kan
po artako estalpean bizitzen ziran, ta, to·-
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ki artan, goiz bereko amarretan antxe genn-
den. 

Lontxo ta heste morroien nagnsiak, bi baz 
kide ziran: Atanasio Jayo ta Felix Aranba
rri. Aurrena aipatua, Gipuzkoatarra, ta bi
garrena, Bizkaitarra. N agusi aiek, morroe
-estalpetik berezi bizitzen ziran, la oso abe
rathk zeuden garai artan. 

Eguerdi artan, anai Lont:x:o la morroe aie
kin hazkaldu genuen, la jan ondoren lo-phe. 
ka hat egin da alera giñan errira esne-salke
ta an egitera. 

Esne-banaketa hukatu ondoren ta illundu 
hafto len joan giñan kanpoko "et:x:era". 

Urrengo goizean, bostak baño len, zaldia 
karroari lotuta, esnez ontziak beteta, esne
-hanatzera irten giñan errira, ta aurreko 
egunean bezela, banatza aitu ondoren gosa
ria eginda, irten giñan beitegira edo "tan
hora". 

Alaxe, bi egun aietan nik ingurrazati edil 
libretan idatzi nituan, zaipeko edo esne
-erosleen zuzenhideak. 

Bigarren egunean, etxeratu ta apari egin 
ondoren, neri esne-hanaketa saldu nai zira
nak, (Nikolas), esan ziran, nagusi Aranha-

145 



rri'ren illohak esan ziola~ bere esne-bana
keta neri ez saltzeko, berak erosiko ziola ta. 

Bnenos Aires'tik ni joan ez baninz Carlo!! 
Casares'a, Aranbal'ri'ren illoba elzan esna· 
tuko "erreparto" erostera, ta euskaldun 
arrek alaxe erakutsi zuen bere bekaizkeria 
edo "inbiria". 

Carlos Casares'en esandako iru edo lall 
egun igaro ondoren, aipatutako euskaldun 
arrek gerri-gerritik moztu ninduelako, irten 
bearra izan nuen erri artatik. 

Erri Bragado, nik banekien Carlos Casareo; 
baño aundiagoa zala, ta uri artara jo nuen, 
ta an, esne··saltzaleen atzetik nebillelarik, ez 
naiz bada topatzen Bedayotar batekin .. ."! 
Bai, alajaña!!! 

Bedayo'ko Apez-etxe zarrean, nik Jau ur
te bete baño len, ezagutu nuen Balerdi tra" 
talariaren seme Bonipaziokin arkitu nintzan. 
Esne-saltzale bere kontura zebillen Bonipa" 
zio. Onekin ta bes te ez-ezagun euskaldull 
batekin, ni ibilli nintzan aien karro gañeall 
bi edo iru egunean, baña uri artan etzegoan 
esne-banaketarik saltzeko. 

Saltzeko egon izan balitz ere, erri artan 
ez nuen erosiko esne-banaketa. Bizitzeko ta 
esne-eros-tokira, 8 km. egunero bi aldiz egin 
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bearra zeukaten e8nero aiek, la 7 ('entavo li
troko ordaindu bearra z·eukan, 10 centavoan 
erosleari emateko zorretan ilIabete baño 
geiagoraño. 

Bragado'tik atera nintzan, Los Toldos de
ritzen zitzaion errira, baña ura 080 tXlpla 

zan, ta an nik ez neukan zer egiñik; egun 
berean itzuli nintzan Bragadora, ta urren

go egunean irten nintzan, soñu aundi xama
rra zuen Pehuajó'ra. 

Buenos Aires'tik Bragado'ra 230 km. dira, 
Carlos Casares' era 300, ta Pehuajó'ra 360. 
Bragado'tik alaxe atera nintzall, Martxuareu 
erdi-aldean, Pehuajó'ra, ta uri artara iritxl 
nintzan, atsalde baleko iru t 'erdietan. 

Tren-geldokia aundi xamarra iduritu zi
tzaidan, ta bere aurreau 8ortutako kale Bar
tolome Mitre, ego--aldetik ipar-aldera zijoa
ua, artu nuen, an joateko zuzen-zuzen; ta 
300 neurkin edo metro igaro ondoren, iru
garren ka lera iritxi nintzanean, (José Her
nández) kale ontan, begiztatu uuen esne-
-saltzale baten zaldi la karroa geldi zeudela. 
ta, ni arrengana nijoalarik, ni karro inguru
ra iritxi baño len esneroa etxe batetik ate

rata igo zan karrora, ta zuzen-zuzen joan 
zan sorkaldera, ta nik begiztatu nuen, be,,-

147 



te bi karro geldi zeunden tokian, aen atzeau 
gelditu zala. 

Esne-saltzale aiek zeuden tokia, José Her

nández 53 zan, ta ni karro aÍen inguruall 
Ítxoin nuen aietako Lat etxe artatik ateca 

arte. Azkena irÍtxi zana, aurrena atera zan. 
Alaxe, aurrena atera zanari, atsalde on esan 
ondoren txapeldunari, (erderaz) galdetu 
nion berak hai al zekin esne-banaketa Lat 
salgai, ta herak onelaxe esan ziran: "Nik ba
daukat asmoa neronena saItzeko, Euskal-erri

ra joateko. Nai badezu ezagulu nere esne
hanaketa, igo zaitez karrora." 

Ordu erdi bat igaro bailo len, Pehuajó'n 
karro baten gañean esne-banaketa ikustell 

nebillen, bera erosteko ustean. 

Bi ordu t'erdi gutxi gora-bera eraman gi· 
ñuzen esne-banaketan, ta atsalde artan nik 
ikusi nituen zaipekoak edo klienteak, etzi

daten cman usai ona. Esne-erosleen etxeak, 
oso ozte edo jende beartsuen itxura zeuka· 
ten. 

Esne-banaketa bukatu ondoren, euskaldun 
esneroari eskatu nion, erakutsi zeidala os
tatu merke bat, nik gau ura igarotzeko. Be
rak eraman ninduan ostatu "Chacareros" dei-
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tzen zitzaionera. Emen izen ori, "Ostatu-Ba
sarri" esango balitzaioke bezela da. 

Aipatutako jatetxera eraman ondoren, es
neroak esan ziran, urrengo goizean ostatu ar
lara joango zala nere billa, banaketan as
teko. 

Nik neukan diru guztia, neronen poltxi
kuan neraman, ta oldoztu edo pentsatu nu

en, ostatu artan norbaitek, ni lo negoan bi
tartean, ostuko ote ziran. Beldur nintzan. 

Alako gauzik gertatu baño len, nere bu-
rura etorri zitzaidana egin nuen. Nik Iv 
egin bear nuen koltxoiari, bere azpitik laba
na batekin egin nion ebaki bat, eta koltxoiko 
ille tartean oso ongiezkutatu nuen nik ne
raman .dirua. 

Urrengo goizean, len esana dagon bezela, 
esneroa joan zan nere billa, ta goiz artan 
ibiIJi nintzan esne-banaketa ezagutzen, ta. 
ura bukatu ondoren, bere j abeak eraman 
ninduan ura bizi zan etxera, ta an hertan 
bizi ziran euskaldunekin bazkaldu nuen. 
Etxe artako iru esne-saltzale aiek, bazkal
ondoren, kanpora esne-ekarketa egitera jou
ten ziran. 

Alaxe, esne-banaketa salgai zeukana ta ni 
atera giñan, ta lau km. bide egin ondoren. 
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Irltxi gman beitegira edo tanbora. Toki ar
tara iritxi gifialarik, hanaketa-jabeak bere 
zaldia askatu zuen karrotik, ta, ala egin on
doren, igo zan zaldi arren gafiera, kanpo ar
tan gordetzen zuen heste zaldia aldatzeko. 

Esnero arrek iru zaldi zeuzkan esue-ha
naketako lana egiteko, ta aiek txandaka 
lantzen zuten. 

Gu beitegira eldu gman orduan, hi gizoll 
ari ziran beyak jezten, ta esne-banatzalea, 
berak eraman bear zuen esnea, asi zan oztu
tzen, bi barrikatan ur beteakin. Barrika aie 
tan ur otza aldatzen zan bi edo iru aldiz, 
esnea ongi ozteko; ta, ala egifiik, esneak 
irauten zuen urrengo goizerako lapaztu edo 
korta gahe. 

Esan bezela, bi barrikatan esnea ontzie
tan ipifiita, bera ongi oztu ta ondoren ku
rrora gafieratuta, irten gifian errira. Etxera 
iritxi gifialarik, urrengo goizean banaketa 
egin bear zan esnea, karrotik zamaindu edo 
beitu genduen, ta, "lauretakoa" egin gabe, 
atera gifian esne-hanaketara, ta hera buka
tu arte ibilli gifian. 

Aurreko egunean hezela, ni ostatura ez 
nintzan joan, jana ta lo egitera. Esne-bana
keta jabeak esan ziran, bera bizi zan tokian 
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apaldu ta lo egin nezakeela. Arrek esana ne
ri ongi zetorkiten. Ez nion esan ezetz. 

Banaketa-saltzalea bizi zan etxean, iru 
euskaldun esne-saltzale bizitzen ziran, ta 
aiekin apalduta bertan egin nuen lo, lur ga
ilean, zaldi-manta ta ardi-larru baten ga
ñean. Garai artako emengo oituretan, arro
tzari laguntzen zitzaion, jana ta lo-tokiu 
ukatu gabe. 

Alaxen, esne-banaketan bigarren egunean 
ibilli ondoren, saltzaleari galdetu nion bere 
esne-banaketaren balioa, ta 1.800 pexo es
katu zizkidan. Oso garesti zan "erre parto" 
ura. Nik igarri nion etzala hanaketa ona. 
ainbeste ordaintzeko. Baña, esne-erosket.l 
egiteko, oso egokia iduritu zitzaidan. Bra
gado'ko urian, 8 km. bide egin ondoren, es
ne-jabeak 7 centavo litroko jasotzen zizkion 
esneroari. Carlos Casarcs'en 6 ctv., ta 
Pehuajó'n 5 centavo ta 4 km. bidc. 

Alako egokitasunak liluratu ninduelako., 
erabaki nuen, miukitzen edo gustatzen etzi
tzaidan banaketa erostea. (Esne salketa 10 
centavo). 

Naparrari (Pedro; bere abizenaz ez nai~ 
gogoratzen), alaxe nik erosi nion no litro· 
ko esne-banaketa, ta onekin bigarrena. 
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Bigarren esne-banaketa erosi nuen erriall, 
ez neukan gurdi-tximistak urduritzeko edo 
porrokatzeko beldurrik. Bertako kaleak. 
ondarra edo area ugari hazeukaten, zaldiak 
Iasterka ez egiteko. 

Pehuajó'n nik lau illahete neramazkelarik, 
J oan Kruz etorri zan ni bizi nintzan etxe
ra. Len aipatua da, San Andrés de Giles'en 
ego ten zala kanpo-Ianetan. 

J oan Kruz neregana etorri zalarik, orain 
lau euskaldun giñan gela koxkor hatean hi
zitzeko; etxe arrek hi gela zeuzkan; sukal
de txiki bat, eta zaldiak eukitzeko toki aun· 
di bat estalpe gabekoa. Ta toki arren atze
an, zikin-tokia. 

Esandako aietako gela bat, Italitar batek 
(albañil) eraendu edo alkilatzen zuen. Ta 
etxe arren jabea, Napar-euskalduna zan. Sl;t
gardia, bere abizena. 

Joan Kruzek ere esne-banaketa koxkor 
bat erosi zuen, eta, len esan detan bezela, 
etxe-jabe arrekiu lau esne-saltzale bizitzell 
giñan, lurrezko gela artan. 

Sagardia jaunak egiten zuen laurontzako 
8ukaldari, ta berak erosten zituen jateko 
bear ziran gauz guztiak, eta, ilIaren azkc 
nean, Sagardia jaunak agertzen zizkigua 
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illabeteko artu-emanak edo gastu guziak. 

Oso merke ateratzen zitzaigun sukaldari zu
gur arrekin. 

Oraindikan aipatu gabc daukat geroll 
etxe-Iaguna. Au Bizkaitarra, Felix Irazabal, 

ta mutil bikaña bera. Onek, Joan Kruzek, 
ta nik, illero bost pexo ordaintzen ¡!;iñuzen 
bakoitzak Sagardia jaunari, gela ta zaldi-to
kia ematen ziguelako. 

Geron illeroko adoketa edo gastu guzia, 
etzitzaigun bada igotzen 30 pexotik gora. 
Euskal-errian, gure bizitza askok ikusi izan 
balute, ijitoak giñala esango zuten. 

Len esana dago, anai LOlltxok 1I01a Laitu 
edo dirua neri aurreralu ziran, c¡;me-bana

keta erosteko. 

Bigarren esne-banaketa nik ero~i ondo
ren, Lontxori zor niona, berak arren bearra 
zeukan arte, Pehuajó'ko diru-etxe edo bau
kuan ipiñi nuen. Nik ala egin ondoren, aldi 
gutxi barru, 1914'garrengo tutearen ud abe
rrian, Lontxok dirua c"katu ziran, hera Cz 
kontzera zijoalako. 

Lontxo morroi zegoan tokian, Lazegon 
neskame (Julia Aranharri), bere osaba Félill. 
Aranbarri'ren etxean gutxienez hORt urtean: 
ta Lontxokin ezkondu zalarik, Aranbarrl 
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jaunak ordaindu omen zizkion host urtek,) 
lan-sariak: hi milla pexo. 

Alaxen, Lontxo ta Julia Aranharri, nagu' 
si aien menpetik atera ziran heren aurrera
pen hilla, iñoren laguntzarik gahe. 

Nik Pehuajó'n negoalarik, 24 urte he te 
nitun, ta nere aurrerapenak harca hezin gel
di zijoaztela neri iduritzen zitzaidan. 

Nere esne-hanaketa salgai neukan, haña, 
erostunik arkitzeko erri artan, nik ez neu
kan itxaropenik. 

Baña, alako hatean, morroi kanpoan egon 
zan mutil hat errira iritxi zalarik. esan zio
ten nik merke salgai neukala esne-hanaketa. 

Alaxe saldu nuen 1.400 pexoan, galdurik 
sal-erosketan 400 pexo. 

Amahosl illahete iraun nuen Pehuajó'n, ta 
an utzi ni tuen, Carlos Casares' en erositako 
"erremintak", oatzea ta here "pitxiak". 
(Tresna auek, J. Epalzak, Buenos Aires'tik 
Pehuajó'ra hidali zizkidan, ta len ez naiz 
oartu herak aipatzeaz; tresnak, hetirako Pe
huajó'n utzi nitun, nun geldituko nintzan ez 
nekielako. ) 
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AURRERAPEN·-BILLA 

Len ez det aipatu, nere aitak erosi ziran 
bide-zorroa ere Pehuajo -n utzi nuela, berak 
nere soñekoak andegatu edo kabitzen etziz
kidalako. Nere esne-erosIe batzuk, jantzia
kin ordaintzen zizkidaten beren esne--zorrak. 
Baña, ala nik artzen nituen jantziak, igarri 
nien, nik eros ten nituenak baño obeto irau
ten zutela, garbiketara eraman gabe. 

Alaxe Pehuajó'n ikasi nuen ez eroste'! 
iñolako jazketa oroko eclo ordinariorik. 

Garagarrillaren 3'an, Pehuajó'tik jo nuen 
Buenos Aires'a. Baña ez bertan gelditzeko. 
Oraingoan ezagutu nai nuen, Argentina'ko 
erri aundiena Buenos Aires olldorell: Rosa
rio de Santa Fe. Deitutako uria, urruti Xii

mar zegoala ballekien (300 km.). 

Ta Buenos Aires'a iritxi ta bigarren ga

hean, irten nintzan Rosario'ra. 

Aipatutako errira iritxi nintzan, eguna ar-

gitu zalarik. 

Len ez det esan, nik Pehuajó'n erosi nue
la hide-kutxa edo bauIa. 

Rosario'ko tren-geIdokira iritxi nintzan 
goiz artan bide-kutxa tren-geldokiko zain·· 
degi edo depositoan utzita, oñez joan nin-
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izan uri artako kayalde edo puertora. Bi 
ordu ta geigo ibilli ondoren kale batetik bes
tera, naidi edo puerto artatik 200 neurkin 
edo metro, kalc Sarmiento' an, (ez daukaL 
buruan zenbakia edo numeroa), arkitu nuen 
ostatu merke-antza zeukana, ta antxe sartu 
nintzan. 

Ni sartu nintzan aldian, 08tatu artan etze
goan bere jabea besterikan. Bere buruan 
txapela zeraman, ta, itz gutxi egin baño len, 
ezagutu nuen euskaldun Gipuzkoatarra zala. 

Berealaxe asi nintzaion, esne-banaketako 
galdera batzuk egiten, eta euskaldunak esan 
ziran, lau illabete aurretik saldu zuela be
re esue-banaketa, oso gutxi irabazten zuc
lako. 

R08ario'ra iritxi ta lau ordu igaro baño 
len, neri alakoxe berría eman ziran aipatu
tako ostalari ak. 

Urrengo egunean, dirua poltxikuan ez era
mateagatik, bi milla pexo euki-erazi edo de·· 
positatu nituan diru-etxean. 

Rosario Buenos Aires baño geigo miukitu 
edo gustatu zitzaidan, jan-edanak eta abar 
merkeago zeudelako. 

Ni negoan 08tatuan, jan-edanak eta lo-ta
kia, pexo bat eguneko jasotzen ziraten. 
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Esne-banaketak, txikiak ziran geienak uri 
artan, ta 200 litrotik goragoko bunuketak 
2.500 pexo balio zuten. 

Rosario'n illabete bal baño geiago nik era
man arren, ez nuen urkitu egoki zetorkitca 
gauzik. 

Eurüpa 'ko gudaketak, abeni au garai a 1'

tan erdi-gelditurik utzi zuan, ta, lan gutxi 
zegoalako, ozte edo jendea nunai arki tzen 
zan zori txarrean. 

Alaxen, Rosario'tik atera nintzall San Ni·
colás'a, erri au aundi xamarra zalako ustean, 
baña etzan ala. (Bera, iru bider aundiagoa 
da gaur). Aipatutako enian bi eguneun bes
terik ez nintzan egon, ta bcrtatik jo nuen b~
rriro Buenos Aires'a, ta onera irixtean joun 
nintzan len irten nintzan auzora. 

Belgrano'ko auzoan, berriro ia-ia erOSl 
nuen esne-banaketa, 80 litrokou, euskaldua 
ni bezelako gazte batí. Banaketa ura ikustell 
ibilli nintzan egun bat t'erdi, ta igarri nion 
bera etzala txarra. Bere jabeak, banaketa 
arrengatik 1.200 pexo eskatu zizkidan. 

Atsalde artan nik 1.000 pexo eskeñi niz
kion, urrengo egunean ixteko "tratoa". Ba· 
ña urrengo eguna etzan argitu nik esne-ba
naketa erosteko. Gau artan nik erabaki nuen 
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beste gauza bat. N ere anai Lontxo Emilio 
Bunge 'ko errian bizi zan, ta, alaxe, artu 
nuen trena anaia zegoan kanpora joateko, 
ta amairu orduko bidean joan nintzan. 

Deitu detan erriak, etxe-mordoska, Beda
yo'k bezelakoa, zeukan; baña txikia izan 
arren, ostatu aundia ta pillota-joko-tokia ba· 
zeukan, baña ez eliza. 

Erritxo artako ostatu-jabea, euskalduna 
zan. (Tolosa bere abizena). 

Goizeko amarretan iritxi nintzan esandako 
errira, ta an bazkaldu nuen. 

Ostalariari galdetu nion Lorenzo Zubillaglt 
ezagutzen al zuan, ta berak erantzun zidan., 
I"ontxo urruti bizi zala andikan, baña urren
go egunean etorriko zala errira esne-gain edo 
"crema" ekartzera tren-geldoki artara. 

Euskaldunak esan ziran bezela, urrengu 
Rtsaldean karro gañean eraman ninduen, ba
ña ez naiz gogoratzen, Lontxok edo oneil 
morroiak kanpora eraman ninduen. 

Lontxo ezkondu zalarik 10 illahete ziran, 
ta 20 egun ni iritxi aurretik, jaio zitzaien 
alabatxo hat: Felixa. 

Lontxo hizi zan kanpoa ta ahereak, Bel
gatar edo BeIgikatar batenak ziran, ta aipa-
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tutako erritik 20 km. bide zeuden.Kanpo 
artako lurraketziran lantzen. Beitalde 130 
gora ziran, baña aietan, esnea jexten zitzaie
nak, 60 edo 70 gutxi gora-bera izango ziran. 

Lontxokin ni negoan bitartean, nik kanpo 
txiki bat eraendu edo alkilatu nai nuen, ge
ro ardi batzuk erosteko. Garai artan nik neu
kan diruarekin, 300 ardi erosiko nituen. 
Emen nik ezagutu nituen ardiak ("Uncoln"), 
geienak bi arkume egiten zituzten urtero, 
eta orregatik neukan, esandako ardiak eros
teko gogoa. Abenderri ontan nik ezin nuen 
arkitu kanpo txiki bat, ora eraendu edo al
kilatu ondoren, ardiak erosteko ta alako la· 
netan jarraitzeko. 

Lontxok zeukan lanari, nik igarri nion, 
gizajoak ezin zezakeela aurreratu morroi ha· 
tek baño geigo. 

Lontxok jexten zuan esne guziarekin, es
ne-gain (cremaY egiten zan, ta, au saldu on
doren, onen erdi-balioa besterik etzun jaso
tzen. Ta, esne gutxi ateratzen zuenean, aL. 
batez, ogia jateko ainbat etzun irabazten. 

Ta urteak, esnea ugari ateratzeko, udabe
rri bat besterik ez du eukitzen. 

Lontxokin iru illabete egon nintzan, ta 
arrekin egon nintzan bitartean, nik ikasi 
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nuen beiak jexten ta higaa izuak eskutaru· 
Lzen edo mantsatzen, eta baila ere, zaldi· 
gañetik lazo luzca batata, hei izuak azkar 
arrapatzen. 

Berriro asi nintzan ibiltzale. Oraingoan 
General Villegas'ko errira jo nuen. Onera 
iritxi nintzalarik, topatu nintzan bi Amez· 
ketarrakin. Bi anai herak: J oxantonio ta Jo
xiñazio, Ezkolhorroko basarrikoak. Biak be
ren kontura esne-saltzale zebiltzen, aipatu 
detan urian, ta bertan egun batzuek igaro ou, 
doren, jo nuen Lincoln errira, ta an ikustal
ditu nintzan, Bedayo'ko Martiñ Zubillaga ta 
Bizente Larreta, len aipatuta dagon nere la
gunarekin. 

Lineoln errira iritxi nintzalarik, laister 
topatu nintzan, bertako kalean, Belarmua'ko 
Martiñekin, bera esne-saltzale zehillelarik 
karro gañean, ta arrekin ibilli nintzan atsal·· 
de artako esne-banaketa bukatu arte, ta, ala 
egin ondoren, Martiñek eraman ninduan be
ra ta bere morroi Bizente bizi ziran tokira. 
Uri arren ertzean bizi ziran, ta beitalde bat 
ere Martiñek bazeukan. 

Lagun Bedayo'tar aiekin apaldu nuen, ta 
apal-ondoan atera giñan jola~ta edo pa
rranda egitera. 
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Gau artan Bedayo 'tarren txabolall lo egiu 
nuen, ta aiengandik hanatu nintzan goiz ar
tan, atsaldean erri artatik irtentzeko Gene
ral Pico'ra (Pampa central). 

Aipatutako errira, trenak host ol'du ta go
ra eraman zitun, ta uri artara illundu zala· 
rik iritxi nintzan. 

TrelJ-geldoki tik 50 oinkada egin haño len 
sartu nintzan "Hotel Pico" irakurri nion ja
tetxean. 

Urrengo goizean nik igal'ri nion, "Pico" 
etzala ostatu merkea, la andik aIdatu nin· 
tzan hes te jatetxean hazkaltzeko, aurrenen
goan haño merkeago ateratzeko. 

General Pico mi hel'ri-herria zan, 10 urte 
hera sortu zala, haña Villegas ta Lincoln ha 
fio aurrerapen geiagokoa zan. Bi tren-IeITo 
zeuzkan General Pico'k. Bata, Oeste, ta heH
tea, Pacífico. Nik uste nuen erri artau zer
hait ongi arkituko uuela, ta alaxen, Gene· 
ral Pico'ko diru-etxera joan nintzan, nik Ro
sario'ko diru-etxean ipiñi unen ingurrazti 
edo lihretarekin, General Pico 'ko diru--etx,~ 

edo hankura aldatu-araztera. 

General Pico'n negoalarik, irugarren egu
nean, Buenos Aires'tik iritxi zan ni negoau 
ostatura, nere garaiko mntil hat, ta ostatu-
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-jabeak, ni negoan gelan, toki eman zion. 
Mutil ura Katalana zan, ta herak esan zi
ran, Buenos Aires "'ertzean ollategi hatekin 
ku-ku jo zuela, ta hera diru gahe gelditu za
la. Biok lagun egin giñan, ta hiok hatetik 
bestera lan-hilla aspertu giñan. Egunak ha
zijoazten hiotako hatek ezer arkitu gahe. 

Ogi, aragi, esne edo heste edozer hanake
tako lana nik nai nuen arkitu uri artan, ha
ña dena alperrik. Zortzi edo amar egun 
joan zitzaizkidan Pico 'ko errian nehillela· 
rik, ta mutil katalanari esan nion, ni urren
go egunean irten hear nuela andikan heste 
uri hatera. 

Aipatu detan mutilla zurgiña zan, ta ala
ko lanak egiteko tresnak edo "erremintak", 
nik garai hatean haño geigo zeuzkan here 
kin. 

Azkenengo egun artako gauhean, hiok zi
nera joan giñan. Baña hertarako sarrera, ga
rai artan, emen etzuten dirua jasotzen. 

Erri artan hi zine zeuden, ta aietako ha
tean gau-erdiraño egin ondoren, ostaturatu 
giñan_ 

Gau artan mutil katalanak esan ziran, he· 
re poltxikuak oso legor zeuzkala, ta urren
go egunean, herak gordeta zeuzkan hota bi-
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kañak beJaun-katilluraño igotzen ziranak, 
saldu hear zituela, dirurik etzeukalako o~la
tuka janak ardaintzeko. 

Gau artan hero egiten ari zalako, gerol\. 
lo egiten genduen gelako atea, zahal-zahal 
utzi genuen, lo abeki egíteko, ta egun argi
tzen así zalarik, "lapurrak ... !'· oiu ta zala~ 
partakin esnatu giñan laguna la ni la ostatu 
artan zeudenak. 

Nere lagunak bota zun deadar gogol'l'a egí
ñik: "Nere zapatoak oslu dizkidate". Ta 
egun artan saldu bear zituen botak, gordeta 
zeuzkan tokitik atera ta aguro jantzita, aterll 
zan lapurren atzetik, aiek alzeman edo arra~ 
patuko ote zÍtun. Katalanari oslu zizkiaten 
hotiñek, hereak eta bikañak ziran, ta egull 
aietan narhaitek ongi ezagutu zizkion. 

Neri iru eda lau txindi hesterik etzidatell 
astu. Nik gutxi neukan dirua, koltxoi az·
pian angi gorde nuen. Nere soñeko onenak, 
bidekutxan neuzkan, ta au, tren-geldokiko 
zaidegitik edo depositotik ez nnen atera nal 
izan, Jan arkitu arte. 

Egun artan irten he arra neukalako, amai
ketan hazkaldu nnen, ta mutil katalana goiz 
artan oraindik etzan agertn ostatuan. 
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BARIA BLANCA'RA 

Bizi nintzan ostatu aurrean zegoan tren
geldokia, ta aurrena ordaindu nuen bide-ku
txaren egon-aldia, ta ala egin ondoren, ate
ra nuen Bahía Blanca'rako igarobidea, ta 
onekin aski zan bide··kutxaren eramaketa. 

Geroxeago joan nintzan ostatura, mutil 
katalana itzuli ote zan; baña etzan itzuli, ta 
bere tresnak antxe ostatu-gelan zeuden. 

Itzuli nintzan geldokira, ta, alaxe trenari 
itxoiten negoan bitartean, gizon batek gal
detu zidan, ni al nebillen lan-billa. "Ba: 
jauna -erantzun nion-. Baña orain beran
du da, ni emen gelditzeko. Atera det Bahía 
Blanca'ra joateko arbidea". 

Gizon arrei, ez nion galdetu, zer lanetara
ko bear ninduen. Neretzat iritxi zan ordua 
Bahía Blanca ezagutzekoa. Tolosa'n negoa·
larik, Bahía Blanca 'ren soñu aundia bane
kin. 

Alal::en, trena eldu zalarik, ordubata us
te det zala, ta General Pico'tik Bahía Blan
ca 'ra iritxi giñan illundu zalarik. 

Tren-geldokitik 20 pauso egín baño len, 
arkitu nuen ostatu koxkor bat, ta urrengo 
goizean, ostalari arrei así nintzaion itzegi-
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ten, ta berak esan zidan Pehuajó'koa zala, 
ta Bahía Blanca'n iro urte zeramazkiela. 

Ni ostatutik erri ura ezagutzera atera ba· 
fto len, ostalariai esan nion, bere esneroal'i 
galdetzeko, bai al zekin salgai esne-banake
tao Eta, alaxen atera nintzan, uría inguratu 
ta bera ezagutzera. 

Lau orduan gelditu gabc ibilli nintzan uri 
artan, baña, berak zeukan soñu baztcr gu
zietan ongi zabaldua, nik laister igarri nion 
danborraren 80ñua edo ot8a nolakoa zan. 

Ainbeste ibilli-aldi egin ondoren, nik e<l 
nuen arkitu uri artako kayaldea edo "puer
toa". Nola arkitlIko ote nuen bada, erri ar
tatik amar kilometro baño geiago zeuden 
ta ... ? 

Egia esateko, Bahía Blanca etzitzaidan 
asko miukitu edo gusta tu. 

Esan d'etan ibilli-aldia egin ondoren, eldu 
nintzan ostatura. 

Ez naiz gogoratzen, neroni negoall osta
tuko kalearen izenaz. Bere aldamenetakoa, 
bai: Blandenguez zan, ta egun artan, bazkal
du ta gero, aipatutako kalean nijoalarik, al'
kitu nuen esne-saltzale bat, ta berari asi 
nintzaion galdera batzuk egiten esne-bana
ketarenga tik. 
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Banakatzale arrek txapela zeraman bere 
buruan, baña andaluz bat gertatu zitzaidan 
bera. Ez naiz gogoratzen, andaluz arrek zer 
berri eman ziran, baña, gogoratzen naiz be·· 
ra nik ez nuela geigo ikusi Bahía Blanca'n 
(Andik zortzi urte ¡garo ondoren, andaluz 
ura Buenos Aires'en topa nuen, esne-saltza· 
le zebilIela). 

Sei ilIabete neramazkin, nik pexo bat ira· 
bazi gabe; bi egun luzeak neramazkien ner~ 
itxaropenetako Bahía Blanca'n. Uri oni ez 
nion zuri antzik arkitzen. Bigarren atsalde 
artan egon nintzan ego-aldeko tren-geldo
kian, ta an begiratu nuen zenbat balío ote 
zun Mar del Plata 'rako tren-igarobideak 
Amar pexo uste det balio zuela, ta ara joa
teko asmoak neuzkan. Baña, etzan ala ger· 
tatuo Coiko Izarrak eman zidan argi berria. 

Cau artan ostatura iritxi nintzalarik, be·· 
re nagusiak esan ziran eRueroak utzi zioll\ 
csne-banaketa saIgai zegoan zuzenbidea: La· 
vaJle 490, ertze edo ixkiña Corrientes. 

Nik ez neukall gogo asko Bahía Blanca'n 
gelditzeko, baña, urrengo goizean, amarre· 
tako inguruan, iritxi nintzan len aipatu de· 
tan tokira, la au ego-aldeko tren-geldoki in
guruan zegoan, (300 neurkin edo metro). 
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Lenaipatutako ixkiña, alanbrez itxia ze
goan, ta alaxen ataritik ikusi nituen bi gizon 
zugaitzpeko itzalean, esne-ontzi aundietatik 
txikietara aldatzen ari zirala. 

Nik, aJ.anbre-ertzetik barrura sartu ga
be, galdetu nion nork zeukan salgai esne
-banaketa, ta artarako zeukana, bere lana 
utzita, etorri zan nerekin itzegitera, ta gizo
nak onela eean ziran: "Atsaldeko ordubatan 
ateratzen naiz esne-banaketara, ta, bera eza
gutu nai badezu, esandako orduan ateratzen 
naiz". Ta ala egitera gelditu giñan. Toki ar
tatik ni negoan oetatura bi kilometro bidc 
zeuden, ta an bazkalduta itzuli nintzan 1,a
valle 409'ra. 

Banaketa irtentzera ginjoazelarik, gaMetu 
nion zenbat litro' esne-salketak zeuzkan, ta 
no litrotik gora esan ziran. 

Banaketan asi giñalarik, nik saltzalearen 
atzetik, paper batean idazten nuen, etxe ba
koitzean uzten zan esnea. A laxen, banaketa 
bukatu genuen, ta atsaldeko boslak jo haño 
len etxean geunden, ta goizetik ctzuen esne 
banaketako lanikan. 

Nik atera nuen banaketako kontua, ba
ña, esan baño 5 gutxiago banatu ziran. 10.5 
hanatu giíiun. Baña, zaipekoak edo hanake-
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taren klienteak, iduritu zitzaizkidan ia-ia 
denak ordaintzaleak zirala. 

Saltzaleari galdetu nion, esncanulldik bi
daltzen zioten, eta zenhat herak ordaintzen 
zion esne jaheari, ta esan ziran 8 centavo 
litroko, ta salketa 15 centavo litroko, erOl>
tun guziai berdin. 

Esnea trenean 30 litroko ontzietan bidal
tzen zioten, ta beteak ordaintzen ziran dirua
rekin, utsak bidaltzen z.iran. Alako ordain
keta beitegi-jabeak ordaintzen zun. 

Ezagutu nuen banaketa, txikia izan arren, 
.oso ona ta egokia zetorkitela iduritu zitzai
dan, ordu gutxiko lanketa zeukalako. 

Banaketa-sa1tzaleari esan nion bere esne
banaketa 080 txipia zala diru asko irabazte·· 
ko. Ori bere balioa nik eskatu baño len esan 
nion, bera zerhait oztutzeko, banaketar-ell 
Lalioa asko eskatu etzitzaidan. 

Etxera elduta berealaxe, zaldi zuri gizen 
Likaña askatu zuen karrotik, ta geron au
rrean zegoan ostatura joan giñan an zerbai t 
edateko, ta, ala egin Litartean, nik galdetu 
nion Lanaketaren Lalioa, ta saltzaleak one
laxe esan ziran: "OraÍn illabete aurretÍk 120 
litro esne Lanatzen nitun, ta 1.500 pexoan 
saltzeko asmoak neuzkan, Naparroara joan 
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bear detalako. Gaur 1.200 pexo eskatzen diz
kizut." Au nik entzutean, nere banengo 

alaitasuna nik ongi gorde nuen, ~altzaleak 

ezagutu etzezan. M'erke izan arren, asi nin· 
tzaion eskatzen 1.000 pexoan utzi zeidala ba
naketa. Berriro esan nion csne-banaketa txi·· 
kia zala ta sal zeidala milla pexoan, baña 
etzidan urritu. 

Ilheltzaren 25'ean ta 1916'garren urtea 
zan, eta, hanaketaren baliaa gutxitu-arazi 
ezin nuelako, saltzaleari eskatu nion, ni ne
re gain hanaketan asi arte, here etxean email 
zeidala jana la lo egiteko tokia, ni 08tatu
an diru-hotatzen egon gabe. Gizonak haiez'· 
koa eman ziran. Ta alaxen, gizonari "higar 
arte" esan ondaren, joan nintzan ostatura, 
an apaldu ta lo egitera. 

Urrengo goizean joan nintzan csneroaren 
etxera, la eskatu nion eman zeidala zaldi la 

karroa, nere bide-kutxa tren-geldokitik era
mateko hanaketa-Raltzalearen etxeraño. Bahía 
Blanca'ra iritxi ta irugarren egunean lasaitu 
nintzan. 

Erosketa eratu ondoren, joan nintzan di .. 
ru-etxera, General Pico'tik aldatu-arazteko 
Bahía'ra bi milla pexo. hankuan ncuzkanak. 

Esne-banaketa ~aldll zirana, Naparra zan, 

169 



ta Markos Lazcoz bere izena la abizena; 
euskeraz etzekien; ta onen laguna, Araba
tarra, Kayetano Urrestarazu. 

Neri banaketa saldu zirana, bi illabet·~ 

barro irten zan Naparroara, la berak saldll 
zizkidan, uskeri hatean, bllrnizko oea (nai
go det deitu oyea edo oatzea), illezki edo 
koltxoi bikaña (ardi ilJezkoa), maindere 
batzuk ta bide-kutxa, nik neukana baño 
obeagoa. Aldi artaraño, Argentina'n nik ez 
nuen iduki illezko koltxoirik eta maindere

rik. 

Bahía Blanca 'n bizi nintzan etxea 080 

zarra zan; bi gela la bi sukalde koxkor zeuz
kan; gela bat, zaldi jakiak eukitzeko; ta BU

kal koxkorrena, esne-ontzi batzuk idukitze
ko. Aipatutako gelak, Pehuajó'n bezelakoak 
etziran. Lur gañean olak ipiñiak zeuzkan, ta 
etxe inguruan lurrune edo terreno aundia 
zeukan, eta bertan amar zugaitz baño geigC' 
bazeuden. Len esan det, etxe ura tren-gel
dokitik 300 neurkin edo metroko bide ze
goala, ta etxe arrengatik illero 30 pexo or
daintzen ziran, ta kaleko argiak ematen zion 
argi. 

Etxe artan sei ilIabete negoalarik, nere 
lagun Arabatarrak saldu zuan bere esne-ba-
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naketa, ta erosleak kanpoan bazeuzkan bcí 
batzuk esnea emalen zutenak, ta bera kan-
poan bizitzen zan, la alaxen bakar-bakarri k 
gelditu nintzan etxe kozkor loki aundian. 

Lau illabete igaro baño len, nik erosi nu
en ariñestu edo bieicleta bikain hat ('"Neu
mann"), oso merke, ta, ia-ia zazpi urte on
doren, erositako sal-neurri edo prezioan sal
du nuen. 

Orain, Bahía Blanca 'n, garai batean he
zela ogia ta patata hakarrik janda ez nin
tzan bizi. Orain ikasi nuen aragi ona eza
gututa, hera erosita, janari bikaña adela
tzen, neronek jateko. 

Uri artan urte hat ncramalarik, neronen 
esne-banaketa 20 litro haño geiago ugarilu 
nuen, ta alaxen nere irabazketa goratzen ari 
zan. 

Aipatutako errian hi urte ncramazkilarik. 
anai Lontxok eskatu ziran, hidali nezaiola 
neronek neukan diru guzia. heretzal heiak 
erosteko, bere gain asi zala ta; herealaxe 
2.200 pexo hidali nizkion. 

Onengatik gero mintzatuko naiz. 

Nere aitari oraindikan ez nion ordaindu 
itxas-ontziko igarobidea, ta Bahía Blanca'
tik bidali nizkion 500 pezeta. 
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Len esana dag.o bakarrik bizitzen nintza
la, ta atsulde batean, ni esnc-banaketan ne
billen hitartean, Iapurtu ziraten, nik Argen
tina'n aurrena egin nuen s.oñek.oa ed.o tra
jea, j.ostunak ed.o sastreak nere neurriz egi
ña. Etziraten .os tu s.oñek.oa bakarrik, baita 
beste gauz asko ere. Baña lapurrak etzuten 
arkitu, nik geIa artan g.ordeta neukan diru-
7m.ord.oxka bat: 400 pex.o. 

Alak.oa gertatu .ond.oren, zerbait beldurtu 
nintzan bakarrik bizitzek.o. Berealaxe ant.o
latu nuen, zaIdi-janariak g.ordetzen ziran ge
la, an ner.oni bizitzek.o, ta estalpe bat ner.o
nek egin nuen zaldi-jakiak eukitzek.o. 

Alaxen eraendu ed.o alkilatu nuen gela· 
rik eg.okiena 18 pex.oan, ta .orain 12 pex.oan 
neukan nere ordaingarria. 

Bahía Blanca 'n bizi giñan esne-banatza· 
leak, 120'tik g.ora giñan. 

Baña ez geunden elkartuta. 1918' garren 
urtean, irasi genduen ger.on bazkuntza, 1a 
alak.o bazkuntzak ask.o bali.o izan zigun, ge
r.on esne-banaketaren salneurri edo prezioak 
den.ok berdin jas.otzeko esne-erosleari. 

1920'garrengo urte guzirako, geron lagun
arteko batzarrean, autu ninduten Iendakari, 
baña nik ez nuen .onartu alako agintaritza 
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betetzeko. Baña azkenean onartu bearra izau 
nuen geron batzarreko idazkai cdo sekrcla
rio. 

Alako lanaren jabe egin nindutelarik, be
raren bete-bearrak asko erakutsi zidan. 

Artzai, nekazari, zurgin ta esne-salketako 
lanak bakarrik, etziran zallak. Beste edo
zein lanetan ere, arin antzekoak izan anen, 
arta-jorran aiña nekatzen nintzan; bost ed,) 
sei orduan, burua altxa gabe, idatzi be arra 
neukan gauetan. 

Besteak egin bear izaten dituzten bete
bearrak, aienak, geronak baño ariñagoak edo 
egokiagoak iduritzen zaizkigu di rala, baña 
egin-bear guziak izaten dute usle gabeku 
zailtasuna. 

Edozein gizon, lan ez herdiñetan Rartuta 
saiatzen ibiltzen diranak, nere ustez, askoz 
geiago ikasten dute lan-bideko aurrerapene
tan. 

Bahía Blanca 'n sei urte neramazkelarik, 
egunero 200 litro esne banatzen nÍtuen Lo"t 
orduko ibilli-aldian. Baña, nik neukan esne
-banaketa oso nekagarria zan, erosle bakoi
tzak esne-samalda txikia erosten ziratelako. 
Atsaldero 150 sukaldeetan sar-atera egin 
hearra neukan, bost ordu igaro baño len. Eta 
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50 esne-erosle litro erdikoak ziran, hatían ez 
nituen uzten neortu edo atcnditu gahe, eros
tun oso beartsu aiek. 

Esne-banaketa arrekin, amaika lasterketa 
egin nuen. Eskerrak ni ariña nintzala, baña, 
ala ta guztiz ere, goizean jekitzeko orduan, 

nere ezurrak egurra hezin gogor zeuden, la
lean así arte. 

Goizeko lanean ez neukan laisterka ibilli 
hearrik. Ur hero ta jahoiarekin, esne-ontzi

-garbiketa ongi-ongi egin ondoren, ontzi utsa
kin joaten nintzan tren-geldokira, an utsak 
utú ta beteak ekarririk etxera. Ta gero ne
retzako janariak erosi ta auek adclatu. 

Egun bat joan ta bestea etorri, onelakoxea 
zan nere lana, egunero berdin. 

Lanean zintzo ta batez ere diru gordetza
lea danari, nunai Iaister artzen zaio zerbat· 
ten usaia. 

Neri zerhait alaxe artu zidaten. Nik be
zelako esne-banaketa, oso gutxik zeukaten, 
ta askok igarri zidaten xamur xamarra nin 
tzala diru-eskea ukatzeko. 

Alaxen, gaur batek ta biar hesteak, bai
tetxez artu ninduten. 

Nere anaiari Iaguntzea nere bcarra zan, 
baña, anaiari Iagundu nion baño geigo, es-
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kuz eman nien, geigo ez itzultzeko zor zira
tena. 

Balúa Blanca 'n sei Ul'te ta amar i Uabek 
neramazkelarik esne-banaketan, erabaki nu·
en andikan irtentzea, iñork bcrriz ctxe-di
ruz ar ez nintzan. 

Len esana dago, Bahía Blal1ca'n erosi nuen 
banaketa 105 litrokoa zala, ta 1.200 pexo nik 
ordaindu nuela, ta banaketa bera 8aldu nuan 
3.000 pexoan, baña 200 litro esne egunero 
banatzen nituen. 

Sal-erosketan irabazi nuena baño geigo 
galdu nuen nere bizkarretik aUl'l'eratu naí 
zutenekin. 

Nere zordunai barkatu nien, .J abc guztio
nak agintzen digun bezaJa. 

BIGARREN TA IRUGARREN 
JAYOTZA 

Gizakiaren bigarren ta irugarren jayotza, 
nola liteke bada izan ... ? Bai, jaunak. Ba: 
aldiz bakarrik jayotzen bagera ere, uste ga
hetan piztu bearra izaten du giza-bideak. 

Nere lenengo jayotzarengatik ez det zer 
esanik, begiak itxita jayoa naizelako. Baña, 
bigarren ta irugarren piztu-aldian, ez nebi-
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llen bada begiak iriki gabe. Bañan garai ar
tan ez neuzkan, noski, bear aila irikiak. 

Bedayo 'ko GurdilI-aundi basarritik Tolo· 
sa 'ra, betiko basarri··lanak utzita Jan berrie
tan sartzean, uraxe izan zan nere bigarrell 
jayotza. Nere aurrenengo erri-aldaketa go
goratuaz, bigarren piztu-aldia iduritzen zait 
izan zala. 

Lendik idatziak dauzkat, gutxi gora-bera, 
nik Tolosa errian egin izan nituen lanketak. 
Baña badakit utzi detala aitatu gabe, nik 
Tolosa'n eraman nuen aurrenengo "hero" 
-aIdia. Bestela diot: nere aurrenengo lot8a; 

Uri artan illabete, gutxi gora··bera, nerlt
malarik, igande goiz batean, Beotihar'ko pe
lota-tokian nengoan mntil Tolosar hatekin, 
ango pelotariai begiraka. Ta ala izketan To
losar arekin aurrenengo aldiz ari nintzala
rik, izbairik gahe ezagutu ninduan noski ha· 
serritarra nintzala, nere soñean brusa luzed 
jantzirik ez eraman arren. 

Alaxen geundelarik "frontoyan", ml1til ka 
letarrakesan zidan: "Goazimak estaziyora, 
Madrid'etik datorren trena laister iritxiko 
dek eta". Alaxen lagun herri arekin joan gi
ñan Tolosa 'ko tren-geldokira, ta mutillak 
esan hezela, sarrÍ iritxi zan trena, ta hai 
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jende asko jaso ere Donosti aldera eramu

nez. 

Nel'e lagwl goiz al'takoak zeukan beti iz
keta, ta nik entzull Leal' goiz artaraño eL. 

nekizkin gáuz edo konlu asko, Latez ere 
Donostia'l'engatik edo "toruangatik". 

Tolosar arek úonez, ango ta nungo --no' 

villada" asko ikusi oi zituala zion. Ta muti! 
arrek ainbeste aldiz "novillada" aitatzen zi 
ralako, ta nik "novillada" zer zanik ez ne
kielako, galdetu nion "'novilladak" zer esan 
nai zun. 

Tolosarrak, nere galdel'a entzuuik, geldi
-geldi jarrita, bel'e begiratu zorrotzakin gal 
detu zidan: "Novillada zer dan oraindikan 
eztakik? Nun jayoa aiz i.. _? Zezenak eta ze
zen-gaiak ez al dituk ezagutzen'?". 

Erantzuna: "Bai, motell; ik aña ezagu
tze'izkiat beyak, zekorrak, iriyak, zezenak 
eta zezen ko·xkorrak. Baña, "novillo"-en ize·· 
nik nik ol'aindikan ez nian ikasi". 

Igande-goiz artan, kaletar arek nere biz

karretik il'ri lasaya egin zuan. Uraxe izan 
zan nere aurreneko "bero" edo otz-'aldia To' 
losa'n. 

Aitatu detan lagun Lel'riak, alde bater.! 
zergatia edo arrazoi aundia bazeukan. Ca 
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rai artan ni ez nintzan bada zortzi urteko 
mutil koxkorra. Emezortzi urte t'erdian ne· 
billen. 

Garai artan, '1'olosa 'n j ayotzen ziranak, 

zortzi urte bete baño lenagotik, ikasten zu· 
ten kantatzen: 

"Zezenak dira, 

beltz-beltzak dira, 

arrapatzen bazaitu, .. . 

arrapatzen bazaitu, .. . 

jo ta bertan ilko zaitu!-' 

Nere irugarren "jayotza", Amel'iketan iza.l 
zala esan bear. Bañan Argentina'n piztu-ara· 
zi zidaten, ez bat eta bi aldiz bakal'rik, as· 
kotan baizik. Baña naikoa da bat esatea. 

Garai batean Tolosar batzuk baserritarl'ai 
il'ri egiten zieten bezelaxen, Argentina'n er~ 
gauza ber-bera gertatzen zitzaigun baserritar 
euskaldunoi, erderaz ain oker mintzatzeu 
giñalako. Onela zioten: "Sí, sí: Mecanicó. 
dijo el vasco". Emen dijoa bestea: "El vasc,) 
le dijo al burro: Sí, sí; de sabiduría me ga
narás, pero no en fuerza". Ta beste bat, lu· 
di guziak dakiena: "Vasco, cabeza dura, sí. 
sí". Ta zer egin, bat baserritarra dala ez eza-
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gutzeko ... ? Erderaz ikasi bear el'daldunak 

bañon obeto. 

Amerikal'a elorri ondorengo ibilli-aldiak. 
Bahía Blanca'ra iritxi arterañokoak, zcrbait 
esanak dauzkat; bañan oraindik ez det aita' 
tu, emen piztutzen noiz eta nola eta zer gu
raitan asi nintzan. Capital Federal'ean, 011e: 

ra etorri berrian, igandeetan erosten nuen 
egunerokoa, "La Prensa" deritzayona. Ga
rai artan bere balioa, 10 eentavo. Bañan goi
zeko amaiketatik aUl'rera, 5 etv. balio iza
ten zitun, ta nik erosten nuen 5 eentavoan 
goizeko amaikak igaro ondoren. 

Pehuajó'ra joan da an bizi ninlzanean, an 
ere erosten genun "La Prensa", la ordaintzcn 
genun len aitatuta dauden lau e;,ne-saltzaleen 

artean. 

Bahía Blanca'ra iritxi ta aldi ¡¡;utxi ba
rru, ni bizi nintzan auzoan, mutil gazte sa·· 
maIda ederra bizi oi ziran. Mutil aiek, zaz
pi edo zortzi, gauero biltzen ziran ni nen
goan etxe inguruan. (LavaIle 490, ixkifta 
Corrientes). Nere etxe ingurura urreratzen 
ziran mutil-saill aietako iru, ikaslariak zi

ran, ta 18 urtekoak gutxi gora-bera. Esanda
do kale ixkiñeko argiak, mesede ona egitea 
zigun. Auzo artako mutillak eztabaida gogo-
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rrak erabiltzen zituzten. Baña garai artan 
ni ixilik egon bear, erderaz erdi-ipurdika 
mintzatzen nintzalako. 

Mutil ayen kontaerak entzunik, ni arI"Í
tz'en nintzan. Sekulan nik ez entzundako iz
ketak erabiltzen zÍtuzten. Aiek aiña jakitea
gatik, aberastasun guziak utziko nituala idu
ritzen zitzaidan. Gizon zarrak eta asko ja
kiñak bezela zekizkiten ludi ontako gora
berak. Nik orduan ez nekien ba, gaur beze
la, ludi ontako j akinduriak oso aspalditik 
esanak eta idatziak zeudela. Ta gizonak, be
rriz ta berriz esan besterik ez dakigula. 

Mutil aien eztabaidetan, batek esa ten zu-
an, Cristóforo Colon'ek Ameriketako Anti-
11 ak besterik etzituela agertu, ibilli-aldi ba
tzuk Antilla'ra egin izan arren. Bestek zio
ten, Américo Vespucio ta Juan Díaz de So
lis, C. Colón bezin bizkorrak izan zirala. 
Amerikako lurraldeak agertzeko. 

Alako batzarrak ni bizi nintzan etxe in
guru artan egiten ziranengatik, oartzen naiz 
mutil aiek etzutela ezertxo ere aipatzen 
C. Colón'ekin joan izan ziran euskaldunen
gatik. (Kondairak etzekarkin ba euskaldu
nen historiarik, baña, ora in lau urte emen 
atera dan liburu "Vascos en Cuba" onetxek, 
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badakarzki euskaldunai ezkutatu zaizkien 
arrigarrizko trebetasunak, gaurko euskaldur. 
guziak jakin bear lituzkeenak). 

Gazte ayek, Italdarren semeak, emen ja
yotako semeak ziran, ta Geografiaz eta As
tronomiaz ere askotan mintzatzen ziran. Ai
tatzen zituzten Gopémico, Galileo, Marco
ni, eta abar. Ayek ni baño askoz gazteagoak 
izan arren, ayen ondoan ez nintzan ba, ba .. 
serritik ateratako iñozo bat besterik. Alako 
mutillen jakinduriak, z.araturik naukan. Ayel.: 
bazekizkiten ludi onen amil-ihilkera (rota
ción), ta bere ardatzean edo "ejean", 24 or
du bakoitzean, zer noJa jira-biratzen zan. 

Gu hizi p;eran ludiari, bere ardatzean ain 
azkar jira-biraka dabilIelarik, alako baten 
ardatza autsiko balitzaioke, mundu au nora
ño joango ote litzake ... ? Garai artan, :ner(~ 

jakinduriak alako p;auza nai zuan jakin. Ta 
eskerrak, gazte aieri ez niela ¡raldetu, nik 
jakin,nai nuena. Alako galdera egin izan ha
nie, muti! ayek bere irriaren indarrak lu
rreratuko zitun noski. Bai, alako /l:aIderh 
eginda, naiko parra egin izan baziraten ere. 
ez nintzan bada izango aurrenengo euskal
duna, irri ep;in zitzaiona. 

Egia esateko, ni bizi nintzan auzo arta-
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ko mutil gazte ayetxek irazeki ninduten, 
ayek zekiten bezela, llik ere andikan aurre
ra buru-indarrez sayatzeko. Orain ez neuz
kan 15 urte. Artalde aundia ta beren zintza
rri-soñu zoragarriak aaztu zitzaizkidan. 

Bahía Blanea 'ra irixtean, sartu nintzan 
26'garren urtean. Ta Argentina'n banera
mazkin lau urte ta bi illabete. "Irugarren 
jayotzan" asi nintzan jakintzako indar hi

Ha. Nere ez-jakintzari, buruz-buru egin bear 
bultzaka. Arpidetu nintzan bi egunerokoetan: 
bata, "Nueva Provincia", Bahía Blanea'koa, 

ta bestea Capital Federal-goa, "La Prensa", 
Onek bi pexo here balioa illeroko. (Onen 
irakurlea izan nintzan 45 urle baño geyago
an). Eguneroko "Nueva Provincia", bi pexo 
t'erdi ordaintzen nitun ilIeroko. 

Bi eguneroko aski ez nitularik, ('rosi ni
tun lihuru batzuk: Geografia, Gramatika. ta 
Astronomi-irakurketa. Bahía Blanea'ra joan 
haño len, erosi nuen Buenos Aires'en erde
razko minztegi bat. Oartzen naiz erderazklJ 
iztegi edo "dieeionario" ura iru pexo or
daindu nltuela 1912'garren urtean. Orain bi 
urte baneukan asmoa he re antzeko millzte 
gia erosteko, baña. azkena argitaratu zanak, 
1.400 pexo bere balioa, ta eztet erosi. Erde 
raz onela du bere izena: "Campano Ilustra-
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do - Por MamtelGonzález de la Rosa -
Casa Editorial Garnier Hermanos, París". 

Ikasteko gogoa ongi irazekita neukan ez
kero, sayatu hear ez-jakiñaren illunhetatik 
zerhait aurreratzeko. 

Egunero host edo sei ordutan irakurtzen 
nuen, ta ordu aiek geienak gahaz. Erderaz 
ari nintzan zerhait leguntzen, la erderaz uler 
tzen ez nituan itz norhaitek esanak, ongi 
gogoan artuta, etxera irixten nintzalarik, iz
tegitik laister hai ikasi ere. 

Izariztiaren irakurketa nerelzat arrigarrb 
ta ederretsia zan, hañan irakurketa oso za
Ha guziak ezagutzeko, astrologiak ziona uler
tzeko. 

Jakintsu ta ez-jakiñak diotenez, ludi onen 
asiera orain sei milla milloi urte Aortn zala, 
nork egiztatuko du ... ? Orrelako otsak zahal
tzen dituztenak, baserritarrak haño atzera
tuagoak dira noski. Euskalduuak beintzat, e'l 

ditugu esango eztakizkigun gora-herak, ta 
gure auzoko ludi ta izarrai utziko diegu pa
kean, zerbait jakin arte obeto. 

Erdera, Geografia eta Astrologia, ayek ¡ru
rak hatean edo hanaka, jakindurirako ega
rria .etzan asetzen. Zerbait geigo ere jakill 
nai nuen, ta artarako liburu egoki bat ero' 
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si nuen. Batez ere gaztc guzientzat oso on
garria, osasuna gordetzcn ikasteko. Ze= 
ote ... J "Sendalari etxean" edo "Médico en 

" ca.~a . 

Aipatu detan lihurua erosi nucn garaian, 
hi urtc neramazkin Bahía Blanca 'ko urian 
Aitatutako liburua pexo hat ord aindu nuen. 

Zer merkea izan zan medikua, c'! Bai, oso 
merke ta ona. Garai artan bi aldiz bakarrik 
irakurri nucla uste det. Baña bi aldiz baka· 
rrik irakurri arren, osasun-gorde--bideak 080 

ederki ikasi nituan. Berak erakui'ten zun ja
teko orduak zein ziran egokienak, gorputza

ren indarra ez aultzeko. Goizeko otordua, 
goizeko bederatzietatik amarretara. J~oa egi. 
teko, gclari eguzkia arrerazi, ta gahean gela· 
ko leyua itxi gabe lo egin. Ikaskizun au 
ezta bear-bcarrekoa, noski, baserritarrcntzat, 

arrantzaleentzat, artzayentzat cta ikazkiñen· 
tzat. Batez ere azkenengo auentzat, pagadi 
geyenak soil-soil geIditu diralako. 

Bahía Blanca'n bear baño geiagoko "apain
duriz" jantzita irten nai nuan. "A lliance 
Fram;aise"-k, frantzes mintzoaikasi nai zue

nari crakusten zion, iñolako dirurik jaso ga
be, eta gauez iru ilIaLetean joan nintzan 
frantzes mintzoa ikastera. 
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Garai artan, 1914'garren urtean asi zall 
gudaketak jarraitzen zuan. Frantzes ta ingle,;, 
izkuntzak emen soñu aundia erahiltzen zu
ten, ludi ontako mintzorik ederrenak zira· 
la zabaldurikan. Argentina 'n, ain otsa goi
tzalekoa entzunik, ni ere zerbaiL I iluratu 
nintzan, alako mintzoa ikasirik zerbait on
gi aurreratuko nuelako. Alaxen asi nintzau 

frantzes ikasten, len esan detan bezeia. Ba 
ftan sarri ezagutu nuen, mintzo aien otsa 
etzala ain mami ederra ta goxoa. 

Orain ludi ontako gora--berak, garai artan 
bafto milla aldiz obetoago ezagutzen ditut, 
ta edozeñi esango nioke, euskaldunon min
tzoa, ain antziñakoa izan arren, ederra be
zin polita dala. 

Frantzes izkuntza ikastera, iru illabetc 
besterikan ez nintzan joan. Aitatutako izkun
tza, euskal mintzoa baño zallagoa zala idu· 
ritu zitzaidan. Gaurko gure izkuntzaren gra
matika, askok uste duten baño errexagoa 
da ikaste». Baña, euskaldunena dalako, 
Jftork ezin ikasi dezakela diote. 

Bahía Blanca'n bazan erdoki esperanto'ko 
mintzoa, baña uri artan indar gutxikoa. Un 
artako ezagun batek erakutsi zidan Japoitik 
esperantoan idatzi zioten eskutitza. Ta be-
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rak adierazi zidan, esperantoa, ludi ontako 
mintzo geyenak nastuta, ayekin alaxe egiña 
zaIa. 

Nere ustez, ludí ontan bizi geranok, bear 
genuke ulertu izkuntza baL bakarra, bakoi
tzak berea gorderik. Ta ez mintzoa bakarrik, 
diru bat bakarra ere Lai, sal-erosketako gu
ra-herak herdin-berdin erahiltzeko. Au eto
rriko zaigu host eun urte baño lenagotik. Ta, 
ainheste urteri itxoin baño len, aberri gu
ziak erabaki lezakete adimen au. 

BlZTELESTI TA ANTZOKI 
(Zine ta teatroa) 

Bai, jauna; hi soñu-emale oyek jende as
ko liluratzen gaitu. Ta soñu' ori ain aurre

rapengarria ote da guzíontzat. .. ? Neretzat 
heintzat ez da ala. 

Argentina'ko jende askori entzun izan 
nien ainheste dantzatzen dan izketa au: 
"Bai, jauna, -zioten askok-. Guk zerbait 
zibilizatu nai hadegu, zineak eta teatroak 
gauza onak ugari erakusten zizkiguk. Batez 
ere teatroak asko erakusten dik". 

AIako izketa entzunik, nor etzan hada 
irazekiko ... ? Ni ez nintzan ha teatroan se-
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kulan sartu, 25 urte heteta iduki arren. Ala
ko aurrerapen-itxurak enLzunik, etzan arrí
tzekoa Bedayo'tar au zerbait esnatzea, la 
"zibilizatzearen" hearra hazeukan noski, 

iñork baño geigo. 

Bi jende-hiltzalle oyengatik (zine ta aIl

tzoki), esango det ez naizela diru-hiltzallf~ 

oyen zaleo Baña izketa orrekin ez det esaa 
nai, ot8a aundiko zine-teatroko ekinkizunak 
guzien kaItez datoztela. Ontan ídazten ari 
naizelarik, ongi goguan daukat noiz, nun ta 
nola joan nintzan aurrenengo aldiz zinera. 
1910'gn. urtea zan. Urte artako neguan, To

losa'ko zinera sartu nintzan, len esan heze
la, aurreneko aldiz. Zine koxkor ura kale 
Rondilla'n zegoan. Igande-illunaharrean joall 
nintzan, ez naiz gogoratzen zein lagunekin. 

Zinerako sarguntza, 25 zentimo zirala URt·~ 

det, hertan orduhete hat hakarra egoteko. 

Ta zine artako "esplikadoreari", Manolo 
"esplikadoriya" esa ten zioten. 

Aurrenengo aldiz joan nintzan zinean, zer 
ikasi ote nuen? An ikusia zerhait goguau 
daukat, ta emen dijoa: Sendi auudi hat, f;U

kalde aundi hatean, otordua egiten ari zi· 

ran, ta alako batean, gizon itxusi bal sukal
de artako tximinitik bertako kearrak zikin-
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duta jetxi zalarik, iges egin zuten zalapar· 
ta gogorra egiñik. Tximinitik sartu zan lapu·· 
rra, ango janariakin iges egin zun, sartu zau 
tokitik. Gero, tellalu gañean apur bat egon
da, Leste etxeko tximinitik len egindakoa 
berritu zuan. 

Ikusten dan bezela, aurrerapen bikañd 
ikusi nuen. Tolosa'ko zinera aurrenengo ta 
azkenengo aldiz joan nintzan. Zine koxkor 
arrek, larunbata ta igandean bakarrik egi
ten zun here lan-aldia. 

Len esana daukat, Carlos Casares'a iritxi 
nintzan igandean, gau berean zer nola era
man ninduten uri artako zinera. Baña ez 
naiz oartzen hertan zer ikusi nun. Oso tris·
tea iduritu zitzaidan, zine mutua zalako. An 
etzegon, ba, Manolo "esplikadoriya". 

Orain Bahía Blanca 'koa esan hear. Emen 
lau zine bikañak zeuden, ta, len esan beze
la, zinerako sarrera etzan ordaindu bea
rrikan. Alako erak ez dira berriz itzuliko. 
Uri ontan, noizean be in joaten nintzan zine
ra, baño ez askotan. Bertan zazpi urte bizi 
izan arren, ogei aldiz baño geigotan ez nin
tzan joan zinera, ta, erri ontara iritxi artc
raño, ez nintzan sartu antzoki batera. 

Bahía'tarrak teatro eder bat egin-bcrria 
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zuten, 1913'gn. urtean adelatua. Baña ber 
tan etzeukaten erriko arti~tarík, La lloizcan 
bein Capital Federal'etik ekarri bear. Ta, 
ala egiten zan aldian, otsa aundiko arte ori 
ere ezagutu bearra neukan, egia cdo gezurr 1 

zan .antzokiaren soñua. 

Zine mutua baño geixeago miukitll edo 
gusta tu zitzaidan antzokia. Bañan, ogei al
diz alako ikuskintzara joan izan arren, lenu
gotik entzundako soñuak, aundiagoakidun
tu zitzaizkidan, antzokietako aurrerapcnak 

bañan. 

Antzokiko atsegingarririk aundicna, mWlJ

ka ta kantuak zirala iduritu zitzaidall. Bes
te gafierako ekinkizunak, gezurrak egiyak 
bezela azaldu nayak, neri kemen gULxi ku
tsutu zidaten. 

Iduritzen zait, egiazko arteziak, gaur oso 
gutxi ezagutzen dirala, diruarcngatik naspil
tzen diralako. 

Gaurko egizko artca, hasoko zugai Iz ga
fiean kantatzen dutcn egaztiak hakarrak di

ra noski. 

Zine ta antzoki ckinlzak, haso-piztiyak }¡t;

re jatorriz egizko gogoz kantatzcn cIuLe, 
heste egaztien kantua naspildu gabe. Ta 
ayek bezelaxen egingo baluketc gaurko ar·-
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tistak, gogaldi bikañagoa ezagutuko litzake. 
Bañan gaur, bear eztall asko ikusten da. 
Gaurko egunetan, guziok auxe nai degu. 
dirua! .. ' dirua! ... Ta onen indar atzetik, oc 
dabil guzion zalaparta. 

Zine-bidea, noiz, nun La nola ezagutu 
nuen, len esana daukat. Baña Bueno:,; Aires··· 
en ta bizi naizen auzoan, beín bakarrik ere 
ez naiz joan izan zinera. Ta antzokira bat 
aldiz bakarrik, ta au esan esango det zerga
tik: Garagarrilla edo aurrenetako Uztaren 
egun batean, (l923'ngo urtea zan), bi espa
ñol burgalesak, nere ezagun berriak, esan zi
daten español tenor Fleta'k laister kanta 
bear zuela Buenos Aires'ko antzoki aundi ba
tean. Ta nik kantari Fleta'ren izenik ez ne
kiela entzun zutenean, ezagun berri ayek izu 
tu ziran. Ta alaxen, ayeri ezespen ez egi
teagatik, eman nien baiezkoa. 

Ayek, zine-teatro zaleak ziralako, baze
kiten nun saltzen ziran antzokirako sarguak. 
Gutxienez zortzi egun aurretik erosi giñu· 
zen. 

Antzokiko inarkuna, gabeko bederatzietan 
asten zan, eta bukatu goizeko bostetan. 

Esaten zanez, Buenos Aires'en oraindikan 
alakorik ez omen zan ezagutu iñoiz. Ez nai.l 
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gogoratzen gau arta n zeñen urte-Uluga izan 
zan. Ego-Amerikara aurreut'lIgo aldi:r. etol'L'i 
zan Antzezkeli Ukranio 'tarra, (/<;Z Coro Ucra
niano). "Funtzio" artan, tenor .Fleta 'k da 

!taldar Abespeiti ospetsuak eta be~te hatzuk 
kantatzen zuten. Ta emen llf'rLako aurkezle 
askok ere bear zuten lana egin irn ohretan. 
Asieraren Ianak, au herf' ¡zena "La Verbe
na de la Paloma". Beste /!:añerakoaz ez uaiz 

oartzen. 

Tenor Fleta'k auncna kantatua: "El Ay. 
ay, ay". Au kanta zularik, txaloz ta txaloz 

eskaturik, berriz ta berriz kanta hcarra izan 
zun. Ber-berak higarrena: "El relirario" 
Onekin ere txalo ugari, ta kantatu Lear he·
rriz la berriz. Bere irugarreu kantuaz ez 
naiz gogoratzen. 

Ukranio'tarrak berehiziko txaloak jaso zi
tuzten. Antzerki-tokian 124 gizon.) guziak zn
ti ain txukun jarrita, beren eskuetan tres
narik gabe. "Banda de mú.~ica·· aundienak 
bailo musika zoragarriagoa entzun genun 
Gau artako zalaparta aundiena, Ukrauiota
rrak eraman zuten. 

lilolako musikako tresnarik gabe alako 

musika ateratzea, arrigarria izan zan nere
tzat. 
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Guk u8te gabe etorri ziran goizeko lau
rak, ta teatro-Ian-bukaera iritxi haño len, 
andikal1 atera giñal1, gerel1 lanetal1 asi bea
rra genuelako goizeko bostetan. 

Neretzat uraxe izan zan, Buenos Aires'en, 
aurrenengo ta azkenel1go teatro-ikuskera. 

Zine ta antzokian ezer ikasten eztala, ez 
det esan nai, bañan ez naiz beldurtzen esa
teaz, guzion hear-bearreko lanak egiten di
tuztel1ai ongi begiratzen bazaye, nere uBtez 
askoz geiago ikasikó genukela. 

Nun-hait jakinduri izugarriak dauzkagu 
Garai ol1tako gizonen jakinduriak, soñu ga·· 
lantak daramazkite. Baña ain soñu aundiku 
jakintsu oyek, oraindikan eztute ikasi, ale 
bat besteakin txertatu, gero olako azia za
balduta. illabete barru bakoitzak bere so·· 
roan ale ugari bildu dezan. 

J akintsuak onelako "inllentoa" sortzen duo 
telarik, ez-jakiñak ikasiko dute ayeri esker
tzen. Batez ere gose-indarrez zimelduta dau
denak. 
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BAHIA BLANCA'TIK 

BUENOS AIRES' A 

Bahía Blanca 'n, zazpi urteall nere bizi
-tokia aldatu gabe egon nintzan, ta etxe ae
tao, basarri bateao bezela, Jasaí bizitzen 
oitu oiotzan. 

Etxe artan nik idukitzen nituen olJoak. 
berai erakutsi oien zugaitz gañean lo egi
ten, ta ala egiten duten olloak, askoz zindo 
edo üsasun obeagoa izan oi dute. 

Nik banekin etxe artan baño obeto, Bue
nos Aires'en ez nintzala biziko, haña len 
eeao det zergatik irtentzen nintzan Bahía 
Blanca'tik. 

Erri ootan, nik ezagun a~ko icluki al'ren., 
bi lagun besterik ez nitun egin, ta aiek 
iñoiz etziraten iñolako laguntzarik eskatu. 

Esne-banaketa saldu ondoren, hi ¡l/ahete 
geigo egon nintzan uri artan, ta í urte ta 
16 egunean egon nintzan Bahía Blam,a'n, la 

Otsaillaren 7'ean, ] 923' garren lutean, a te
ra nintzan len aipatutako erritik. 

Bahía Blanea'tik Buenos Aires'a.) 600 ki
lometrotik gora dira, ta arren bide luzca 
zalako, nik aurrenengo aldiz artu nuen tl'('

neko igarobide Ienengoa edo primerakoa. 
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Baña ez nuen atera treneko lo--tokia edo oa

tzea; onek 10 pexo geigo balio ziLun. Tre
neko igarobidea, 40 pexo ordaindu nitueIa 
uste det. (Gaur alago igarobidea 400 pexo
tik gora dabil.) 

Buenos Aires'a iritxi nintzaIarik, estuasu· 
nik ez neukan, berealaxe salostari asteko. 
Ta ala ezer egin gabe nebillelarik, nere bu
rura bazetozten oldozmen edo pentsamentu 
ugari. Oldozmen aietako batek ia-ia menpe
ratu ninduan. Oldozmen arrek zirikatzell 

ninduan, EuskaI-errira itzularaztera. Ga
rai artan joan da etorri egitea, etzitzaidan 
asko goratuko edo kostatuko ibilli-aldi ura. 
Baña beste oldozmenak edo pentsamentuaK 
deitzen zidan, Euskal-errira joan da ez 
itzultzeko berriz Argentina 'ra. Euskal··erri·· 

ra joan da ni berriro itzultzea, nik banekin 
gure aita-amaren miña, Endaia'n lenago artn 
zutena baño askoz gogorragoa izango zi
tzaiela. Alako gogoramenak oztu ninduten 
itxas-bidea art.zeko. Alaxen, erabaki nuen, 
Euskal-errira ez joatea, berriz onera itzul

tzeko. "Urte batzuk ongí saiatuta, diru gei
go biltzen detanean, joango nauk Euskal
-errira, ez itzultzeko ... " 

Esne-banaketako lanetan, oso aspertua ne-

194 



goan ibiltzen etxetik etxera, bederatzi Ul'

tean karro gañean eguzkiak enetzen. 

Egunero erosten nuen izperkingi edo dia
rioa, nun zabaltzen ziran salgai zeuden ira
bazpide edo negozioak, baña, salgai aget-
tzen ziranak, kaltea emateko besterik etzu
ten balio. Aietako asko nik ezagutu nituen 
laister, ziria sartzekoak zirala geienak. 

Bi illabete ibilli nintzan batetik bestera, 

onbide edo negozio billa, baña ez nuen ar
kitzen nik bakarrik erabiltzeko irabazpide 
edo negozio egoki xamar zetorkenik. 

Bahía Blanea'tik Buenos Aires'a iritxi nin
tzanean, Constitueión'go auzoan errotu nin
tzan, euskal ostatu batean, ta nik nai nuen 
bezelako irabazpide edo negoziorik arki
tz'en ez nuela, ostalariari esan nion, e~me

-banaketa bat erosi bearka nuela. 

Alaxen, ostalariak laister e~an liIiran, bere 
ezagun batek esne-banaketa bikaña bazeuka
la salgai, euskaldun batek, Onee'ko auzoan. 

Berealaxe joan nintzan, nik Buenos Aí
res'en aurrena ezagutu nuen Once'ko auz0-
ra, ta, ostalariak emandako liIuzenbidez, 
laister arkitu nuen esne-hanaketa salgai zeu
kan euskalduna. 

Nik laugarren esne-banaketa erosi nion 
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6altzalea, oraingo aldian Gipuzkoa'tarra zan; 
Florentino Garmendia. Onek zioncz, 25 urte 
zeramazkin, bere esnc-banaketan, iñoiz al
datu gabe. (Euskaldun au etzan nere antze
koa.) 

Garmendia jaunak salgai zeukan esne-ba
naketa, ona edo txarra zala, errex ezagutlt 
nuen. Baña, bere balioa, nik Bahía Blanca 'n 
saldu nuena baño galestiago eskatu zidan, 20 
litro esne gutxiago banatu arren. Egia da; 
Garmendiaren esne-banaketak etzeukan erdi 
lanik, 180 litro esne banatzeko. 

Ni Bahía Blanca'n bezela, banaketa on
tan etzan 150 etxetan sar-atera bearrik. Ba
naketa ontan etziran 40 zaipeko edo klien
te irixten. Baña, goizean lo egiteko, bana
keta txarra zan. Bahía Blanca'n oitua ne
gon goizeko zazpiretan jekitzen, ta orain, 
goizeko lauretan, nai ta ala ez, jeki bearra 
zan. 

Alako goiz-aldi egin bearra alde batera, 
ta 3.800 pexo alako banaketa ordaindu bea
rra, samindu nintzan zerbait, baña alaxen 
ikasten da bizitzen, ta alaxen erosi nuen lau
garren esne-banaketa. 

Orain, Bahía Blanca'n bezela, nik ez ni
tuen neretzako janariak adelatzen. Plaza 

196 



Once'tik 200 neurkin edo metro bidc zeu
den ni hizi nintzan ostatura. Au, gallego ha
tena zan, eta hertan 15 esne-saltzaleak uzten 
giñuzen geron karro ta zaldi ak. J atetxe 
arrek, 10 gela baño geigo bazeuzkan, ta ber
tan bizitzen giñan geienak. Esne-banatzale 
geunden tokian, iru euskaldun besterik ez gi
ñan bizi. Beste gañerakoak, gallego ta no
janoak ziran. 

Ostalariak ematen zigun ur bcroa, cene 
-ontziak bi aldiz egunero alako garbikcta egl
teko; ta ontziak kanpora bidaltzcko, tren
-geldokia bertan zegon. 

BOSTGARREN EROSKETA 

Oraindik lau ilIabete etziran igaro, nik C8-

ne-banaketa erosi nuela, eta ni bizi nintzan 
inguruan agertu zan salgai esnetxc edo le
txeri koxkor bat 080 merke, esnetxe arren 
ateak itxi-arazten zizkioteJako Udal-etxeak 
edo Munizipalidadeak. Irabazpidc edo ne
gozio arren jabeak, Arau edo Ordenanzan 
irabazpidea jartzeko, etzucn naí dirurik bo
ta edo gastatu, eta aztapo arrengatik zcukan 
salgai bere negozioa. 

Alako irabazpide okerra ikusita, bera ero-
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si baño len, izketatu nintzan etxe-jabeare
kin, ta onek esan ziran bere haimena eman
go ziraIa, Udal-etxeak edo Munizi pioak es
katzen zituan saIoi-berriketak cgiteko. AIa
ko baimena etxe-jabcak eman ziralarik, ira
bazpide-jabearekin antolatu nintzan salga! 
zeukan esnetxea erosteko. 

Irabazpide saltzaJea, mutil N aparra zan, 
Dimas, cta iru milla pexoan itxi zan egin· 
knude cdo tratoa. 

Irabazpidea erosi ta hereaIaxe, asi nin' 
tzan, gizategi edo saloi txikiko pareteak 00-
tata, saIoi anndiagoa egiten, au Aran edo 
Ordenantzak agintzen zuen bezela, berrituta 
jartzeko. 

Alaxen, piztu-arazi uuen, iltzera zijoan 
irabazpide likitsa, ta au geroxeago aipatu
ko det. 

Esnetxe ta kafe-saltzaIeak zeuzkan tresna 
zarrak, etznten ezer halío iraLazpideak ongi 
joateko, eta, maiak, alkiak. jan-edan-on

tziak eta abar, guziak berri ipiñi nituen, 
erosi nuen negozioan. Merke eros! nuena, 
azkenean etzan ala izan. 

Emendik aurrera nik ikasi bcarra neukan, 
iñoiz ikusi ez nituen lanak egiten. Ez lanak 

bakarrik, Dere morroiai agintzen ere bai. 
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Edozeñek ez du ikasten bere morroiari itl 
gutxi esanda asko adierazten. (Nik aux,>, 

ikasi bearra izan nuen). 

Oraindik ez det esan irabazpideko etxea 
ren zuzenbidea. Ona emen: Kale Sarmiento 
2.949. 300 neurkin edo metro Plaza Onee'

tik. 

Garmendia jaunari erosi nion esne-bana
ketan, karro ta zaldiarekin, morroi español 
bat ipiñi nuen, (Riojano), cta erosi nuen 
irabazpide edo negoziorako beRte mutil bal 

neri laguntzeko. 

Mutil Riojanoak jeki bearra zeukan lau 
t'erdietan, otz-etxctik edo frigorifikotik cs

, nea ekartzcko esnetxera (leehería), cta gc
ro jarraitz·eko, berak egiteko karroakin egl
ten zan esne-hanaketa. 

Ni ta heste mutilla, hostetan jekitzen gí
ñan, eta hi mutiIJ aiek atsaldeko zazpireta
tik aurrera, urrengo goizerarte, lihre zeu
den. Nere irahazpidea gaubeko amabiak 
arte ez nueu ixten. Neguan hai, amaiketan 
ixten nuen askotan. 

A~oketa edo gastu asko xamarretan sartn 
nintzan. lru toki eraendu edo alkilatu bea
rrak neuzkan. 

Bat, karro la zaldia eukitzeko, ta hi mo-
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rroi ta ni bizitzeko, ta irabazpideko salois, 
ta esne-ontziak antolat:r.eko eta abar. 

Mutillen saria edo soldata ere bes te edo' 
zeñek baño obeto ordaintzen nien, hatez ere 
karroarekin ibiltzcn zanari. 

Ni lo-goseak menpcratuta bi:r.i nintzan ga
rai artan, haña ala jarra i tu Learra neukan, 
zerbait ongi aurreratzeko, gazte negoan hi

tartean. 

Goizeko seiretatik zortzirak arte, 100 ka
fe-esne baño geigo erazo edo despatxatzen 
giñuzen. Eta eguerdian, 3]2 arrautz eta bel!
te janari ariñak, neronek adelatu edo pre
paratzen nituen laster. 

Liburu "Sukaldari-eikar" bat ("El cocine
ro práctico"), crosi nuen Bahía Blanca'n hi
zi nintzan garaian, ta oraín ongi zetorkiten. 

(Goxo-otzak (helados); auentzat au da 
izenik egokiena: goxotzak, azukre asko era
maten dutelako.) 

Nik egiten nituen goxü-otzak, oso ospetsu 
egin ziran, gai onakin egiten ziralako. Auek 
saltzeko garaian, lertzen nintzan lan a~ko 
ematen zidatelako, haña irahazten nuen on
gi xamar. 

Nere irabazpidean bi urte neramazkela-
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rik, bes te irabazpide hat erosi nuen, 6 n)l' 

Ila pexoan. 

Nik 40 urte bete baño len, nal nuen diru 
mordoxka egin, itzultzeko lenhailen Eu,;' 

kal-errira. 

Seigarren irahazpidea, txarrelan lxarrcna 
gertatu zitzaidan. 

Onaren irabazketa, txarrak jaten úran, tao 
au saltzeko, ziria sartu he arra zan norbai, 
teri. 

Baña, ni ez nintzan JalO iñortxori atzipe
tzeko, la irahazpideko etxe-jaheari emall 
nizkion bere giltzak. 

Seigarren iralJazpideak 6 milla pexo gaJ
du-arazi zizkidan, 

Alako diru-mordoska galdu ondoren, a~l 

nintzan geiago saiatzen, ela laster herrartu 
edo ongitu nuen aurreko kaltea. 

}akiña da, kalte aundia ez dala eElan be
zin errex berdintzen, baña, aztapoka ihilli 
gabe, iñork ez du ¡kasten ludi ontan bizi
tzen. Kalteak ere. irakaslari {'do maixu 

onak ditugu batzutan. 
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LABURDITARRA 

Len esana dago laburditar bat nik zer no
la ezagutu nuen, eta herak ez ninduela ni 

ezagutzen. 

Lahurditarra, orain etzegoan nagusien 
menpean, jatetxe edo "'Hotel 11 de Septiem
bre"an, .16 urte aurretik hezelú. Euskaldun 
au, Once'ko auzoan askotan ikusi nuen, ha
ña, herarekin, len esana dagon bezela, itxas" 
-ontzian aldi hatean bakarrik izketatu nin
tzan, eta arrek ez ninduen ezagutzen. 

Kale Sarmiento 2.949'ean, nik bost urte 
neramazkin flere irahazpideakin, ta, alako 
batean, ez da ha sartzen Lahurditarra nere 
esnetxean't 

Irahazpidera sartu zalarik, lahurditarrak 
onela esan ziran: 

"Ni ta nere emaztea atzo aldatu giñan ka
le ontara, (Sarmiento 2.985, ni negoan toki
tik hostgarren atea), ta egunero goizeko zaz
piretan hidal zaidazu esnea gure etxera." 

"Bai, jauna; mutillak ortarako dauzkat" 

crantzun nion euskaldunari. 

Alako izketa jardun ondoren, Lahurdita

rrari asi nintzaion aspaldiko gauzak aipa
tzen, ta euskalduna así zan zerbait arritzen, 
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beraren oinkadak edo pauBoak csan nizkio
lako. Itxas-ontzi "Cordillera" ai patu ni ola 

rik, bera Iaister erori zan kontura. Esan 
nion, berarengandik igCH eginda, maketoari 

nola jarraitu giñiell Inmigraziora. euskaldu
nai. jarraitu gabe berak zijoaztell 08tatura. 

Alako itzaldi luzea egill ondoren, lagull 
zarrak izan bagiña bezelaxe gelditu giñan 

egun artan. 

Aste bat igaro baño len., Laburditarra itzu
li zan berriro, baña ez bakarrik oraingoan: 
bere emaztearekin baizik. Eta ona emen 
aien izen ta abizenak: Pedro Apez-etxe edo 
Appessche; María Agerre. Lahurdi edo La
purditarrak biak. 

Pedro jauna cla here el11a¡r,lea, apal--on
doan goxo-otzak (helados) arl¡r,eko aitzakia 
rekin etorri ¡r,iran; emazlea ctorri zan ni 
ezagutzeagatik nolako edo alako euskalduna 
ote nintzan. Ondorengo ¡!;auzak alaxen adie
razi zidaten. 

Gau artan bero aundi xal11arra e¡!;iten an 
zan, uda laister sartzera zijoalako, da, al
di artan, zaipeko edo kliente asko xal11ar 
neuzkan goxo-otzak artzen gizate edo saloiau, 
ta senar-emazteak arritu ziran bakarrik Ja
nean ari nintzala ikusirik. 
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Neronek neuzkan mutillak, 10 tara hidal· 
tzen nituen ha, goizean 080 goiz jeki bea· 
rra idukitzen zutelako, (ordubete ni baño 
goizago), ta gahez edo gauezko lanetan ba
karrik aski nintzan. 

Irahazpide edo negozioan ozte edo jende 
gutxi zegoan aldian, len aipatu detan emaz· 
tea asi zitzaidall galdel'a batzuk egiten, ni 
zergatik hizi nintzan ezkollgai, ainbeste lau 
neukan irabazpidean. 

Emazte arrek etzekien, nik andregaia aro 
kitu llai izan hanu, artal'ako ni ez nintzala 
guzietan makalena. Nik ongi banekin, ez· 
kontzera zala gauzik errexena, au nolanai 
egi teko. Ezkondu nai ez duten mutil izuen 
atzetik, amaika andereñok jakin izan oi du
te, alako mutillak ateratzell di rala senarre
tan onenak. 

Ezkontzeko izu ni ego lea, etzan hada gauz 
arritzeko. Esne-banaketan, ainbeste ibillal
di sukaldetik-sukaldera, sendi edo familiak 

ezagutzell ikasi nuen ongi, ta batez ere emen
go andereñoak. 

Etzan ezkontzaren beldurra bakarrik nik 
neukana; emen ni ezkontzen banintzan, 
Euskalerrira itzuliko ez nintzan beldurrak 
menperatzen ninduan, ala egiten banu. 
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Len deitutako senar-emazteak nik ezkon· 
tzeko asmorik ez neukala jakin arren, ia-ia 
gahero edo gauero etortzen ziran goxo-otzak 
artzera, ta aien izketa erOl'tzcll zan Iwti nc
re ezkondu-arazteko ziriketan. 

Nik sarri igarri nion, emazte Ul'a etzah 
etortzen goxo-otzak artzeagatik hakarrik. 
eta, iñolako kezkarik gabe, bere' ad iskidcP!l 
hat ezagutu-arazi nai zirala, ta nik oldozln 
edo pentsatu nnen bezela atera zan. 

Alaxen, 15 edo 20 egun igaro ondorcn. 
atsalde batean Apez-etxe'n cmaztea hi nes
katxakin ctarri zan ncre irahazpide cdo ne
goziora goxo-otzak artzera. neri alde aurre
tik alakorik aipatu gahe. Emaztearen ateral
diak esan nai zun, neskatx aietako hat eka-
rri-arazi zuela ni ezagutzeko, here adiskid,~ 

neskatxari miukitu edo guslalzen ote zitzaion 
gizongai edo senargai. 

Aipatutako emazteak elziran igarri, ni us
matu edo sospetxatu nintzanik, haila cma¡¡;
tearen emetasuna nik laister c¡¡;agutu nuen, 
iñolako izketa egin gahe. 

Emaztea ta onekin etorri ziran hi neska 
txak, goxo-otzak artu ondoren berak irtcn 
ziralarik, ni ere ipiñi nintzan nere irabaz
pídeko atean aíeri atzetik hegira, la aiek 
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oinkada cdo pauso batzuk cman ondoren., 
neskatx aietan mardulenak bere buma itzu

I i zuan, ni hegiraka negoan tokira. 

Alaxen ezagutu nuen, neskatx ura zala ne
re auzoko senar-emazteen adiskidea, ta be
ra ezkondu-arazi nai zutela ncrekin. 

Alako ikerpen edo agertu-aldia egin ondo
ren, ¡ru edo lau egun ¡gal'o ziralarik, Apez
-etxe ta bere emaztea, lengo egunetan egi
ten zuten bezelaxe, etorri ziran goxo-otzak 
(helados) artzera, eta senar-emazteak ezin 
zuten gorde beren par egiteko gogoa. Bañon 
nik laister galdetu nien, lengo eguneko nes
katx mardula, ea beren adiskidea al zan_ 
Orduntxe bai par egiten asi zirala senar· 
-emazteak. "Bañon, zuk nola dakizu, nes
ka mardula geron adi1\kidea dala, .. ?" "Orre
lako gauzak ezagutzeko, ez naiz OAO moté· 
la", erantzun nien. 

Aipatutako neskatxak ni ezagutu ninduan 
egun artatik aurrera, senar-emazte aiek ba 
zekiten neskatx adiskidearen idetasun, eta 
orain jakin naí zuten nere asmoak nolakoak 
ote ziran gutxi gora-bera. Senar-emazteak 
eman zizkidaten neskatxaren eta bere aita' 
-amaren berri guztiak. Neskatxaren aita eus
kal Laburditarra zan, eta ama, Naparra, Be-
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ra errikoa, ta aiek ziotenez, ORO ozte edo 
jende onak eta ontasun edo aherats xama· 
rrak ziran. 

Emengo ozte edo jende langilleen abera;,¡
tasunak, nik geiegi banekien zer-noIakoak 
izaten ziran. Atzo ta gaur, aberats xama
rrak, eta Liar edo etzi, bear-garrizkoak 
OneIako gora-herak, nik ol1gi ezagutuak 
neuzkan. Ongi ta gaizki dabiltzenai begira
tzen ikasten dutenak, zerbait ikastel1 dute. 
ta zerbait ikasten dutenak, zerbait badakih~ 

Iru urte aurretik, nik gaIdu l1ituell 6 mi
lla pexo, eta heste ainheste Bahía Blanea'n. 
Bi tanpakazo aiek, moztu zizkidaten ner" 
lilitsuzko ametsak. EuskaIerrira joateko amc
tsak!!! Bañon ez itzultzeko amctsak. 

"Ora in ezkontzel1 asten banauk, diru·-lIlOl'
do hat botako diat. Baña, Euskalerrira joan 
da an hizitzeko onera itzuIi gabe, oraindik 
etzeukat ainheste diru. 

Egia dek; nere urteak burrundal1 oso go
ra zijoaztek; 37 urte orail1txel1 be te dizkiat, 
eta ia-ia mutil-zar natxeok, oraindikan aIa
ko itxurarik nik ez eman arren. 

Ni gaxotzen hanaiz, irabazpide au laister 
eroriko dek, eta oinhese eraendu ta mutilJen 
sari edo soldata, nola ordaindu ... ? 
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Onelako bat gertatzen bazait, nere ame

tsak cz dizkiat heteko. 

Nik daukateu diru apurra, iñortxok ere 
('re ez dik ezagutuko." 

Onelako oldozmenak edo pentsamentuak 
zetozkiten, ela nere burua, zagia aizez puz· 
tua bezela jarri zan, Apez-etxe jauna nere 
aurrera agertu zanetik. Aldi artaraño iñork 
etziran eman alako esanik edo konsejurik, 
eta alaxen erabaki nuen esango dedana. 

EZKONTZA 

Bi illabete denbora ongi bururatu ondo
ren, nik erabaki nuen nere bizi-modu berria 
artzekoa. 

Len aipatu detan atsalde artan ni ezagn
tzera etorri zan neskatxari, nik igarri nion 
beraren begiratuak erakusten zuela zer no
lakoa zan beraren zindotasuna. osoetan 
osoena, eta bera bai alaxen gero atera ere. 

Anrrena esan detan bezela, neskatx ura 
ezagutu ta bi illabete joan ondoren, berad 
idatzi nion, ta jakiña zer asmoetarako. 

Neskatxak laister erantzun zidan, bere 
baiezkoa esanda. Ona emen bere izen eta 
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abizena: Mariana Saldubehere. Baña, ber·'] 
ez kaletarra; euskal basarritar antzckoa bai
zik. Buenos Aires inguruko kallpoan jaio ta 
azia bere aita-amaren ondoan, 33 urte bete 
arteraño. 

Oso umetatik lan lalzetall oiturak artn. 
Zortzi urte zeuzkan garaian, bai omen zekin 
zaldi-gañean kanpoan beiak bildu ta aiek 
jetxi bear ziran tokira ekartzen (Tambora). 
eta amalau urte zeuzkalarik asi omen zan 
beiak jexten. Eta ez alako lanak bakarrik. 
beste gañerakoetan ere bai. Etzituzten bada 
lau edo bost bei bakarrak jexten, 70 beitik 
gora. Eta bei jexteko Janak egiteko, urtc gu
zian goizeko iruretan jeki bearra idukitzen 
omen zuan, ebi ta denboraleari barkatu ga
be. Alaxen, urte bat joan ta bestea etorri, 
beti ala jarraitu bearra omen zuen, Buenm 
Aires'a egunero esnea bidaltzeko. 

(Onelako lanak aipatuta idazten ari nai
zelarik, nere burura datorkit, ni ere sei ur
te t'erdi bete baño len, gure aitaren beiell 
atzetik ibillita azia naizela). 

Nere emaztegaiarell sendi edo familia. al
ta-amak, iru aizpa ta bi anai ziran. Aueta
ko bat, itxua ta mutua, etaaietan gazteena. 

Aizpa aietan zarrena, ezkondua 20 urte au-
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rretik, (nik ezagutu baño len), eta bigarren 
aizpa ere ezkondua lau edo bost urte aurre
tik. 

Auen aita-amaren izenak, emen idatzi be
zelaxe dira: Juan Sanson Saldubehere In 
tsauspe, eta María Franziska Saturnina Al
zugarai Pikabea. Aurrenekoa, euskal Labur
ditarra, eta bestea Naparra. Aurrenengoa, 
erri Azkarate'koa (Fre.) eta bigarrena, erri 
Bera'koa (Nap.). 

Nik alako berri guziak jakin ondoren, lau 
illabete igaro baño len, alaxe ezkondu nin 
tzan, Uztaillaren 7'an, 1928'garren urtean 

Geron ezkontza, Merlo 'ko elizan ospatu 
zan, Euskalerriko oiturak betetzen diran be
zelaxe. 

Nere emazte JalO ta azi zan estalpetxora, 
iru edo lau km. bide zeuden, cta, gu ezkon
du ta 15 egun barru, nere emaztearen aita
-amak saldu zituzten beren abere guztiak, eta 
haita ere kanpo-Ianetako tresnak, ainbeste 
urtean (46) estalpetxo edo txabol aundi ar
tan bizi ondoren. 

Txiki ta aundi, 200 hei baño geiago saldn 
zituzten, eta aiekin batean zaldi-saill bat ere 
bai. 
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Garai artan, nere emaztearen aita-amak 
zaar-xamarrak ziran, cta aien scmeak, :n ur
te euki arren, etzuen nai izan jarraitu, ga· 
rai artaraño oitua zegon lanketa aietan. 

Nere aitagiarrebak Merlo'ko errian ba 
zeuzkan bi etxe bikañak, baña aiek eraen· 
duak edo alkilatuak idukitzen zituzlen. ('ta 
aipatutako salketa egin ondoren. (,Rtalpe al'

tatik aldatu ziran Ciudadela'ko errira, beren 
alaba bizi zan tokira, eta alabak zeukan 
etxea aunditu zuen, guziak batean bizitzeko, 

Alaxen, nere emaztea ta onen senideak 
jaio ta azi ziran etxetxoa, lurreratu zuen. 
berak zeuzkan gaiak aldaturik Ciudadela'u 
bizi izan be al' zuten efxera. 

Orra bada, nere ezkontzak zer-nolako uts
gune utzi-arazi zuan, kanpo maite-maite al'
tan. 

Amaika aldiz, ni ixil-ixilik oartu izan naiz, 
aipatutako estalpea, ozte edo jende askok. 
egizko naita8unez maitatua izan zala. 

Estalpe ura argazteko a~moak nik baneuz
kan, baña nik ala egin haño len lurreratu 
zuten. Urte batzuk ¡garo ondoren, cmaztea 
ta ni joan giñan, baña, estalpea zutik ainbes
te urtean egon zan tokia, ez genduen eza
gutu. 
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Esandako kanpo artan, gaur ez da ikusten. 
gari, arta-Iore, ta uri-belarra edo alpalpa
rik, eta ez iñolako abererik ere Kanpo ura 
ka le ta etxez betea dago gaurko egunetan. 
Orra lur-alde ura erri egiña. 

ZAZPIGARREN EROSKETA 

Oraingoan ez nuen erosi esne-banaketa, 
zaldi ta karroz edo oñez egiteko banaketa, 
eta au esango det nolakoa dan. 

Etxadi edo Villa Ciudadela'n ezkondu ar
teraño ni iñoiz ez nintzan egon, eta, au egin 
ondoren, laister joan nintzan aitagiarrebak 
ikustatzera, aiek bizi ziran etxera. Auek 
etziran bizi tren-geldoki tik oso bertan; ki
lometro bat bide baño geixeago baizik. 

Garai artan Ciudadela'ko auzoak, etxe 
gabeko utsunarte aundiak zeuzkan. Baratzd 
bikañak zeuden, eta uri-belarra edo alpapa 
ugari saltzen zan zaldientzako, baña nik 
igarri nion toki ura etorkizun aundikoa za·· 
la bigar edo etzirako, batez ere tren-geldoki 
eta Avd. Rivadavia'ko inguruan, eta galde
raka asi nintzan lurrune erosteko tokirik ego
kienean. 

Ciudadela'ko tren-geldoki aurrean baze-
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goan Iurrune oso egokia (ertz edo ixkiña) ¡ 
ta bera erosi nai nuen, baña bere jabeak 

, etziran nai saIdu, balio zun baño geigo nik 
eskeñi arren. Baña laister arkitu nuen lu
rrune bikaña, ta etxe-koxkor bat atze alde· 
tik egiña. Eta toki oso egokian. Tren-geldo
kitik cta Avd. Rivadavia'tik 45 neurkin edo 

metroan. 

Lau illabete czkondu ondoren amalau mi
lla pexoan erosi nucn, bi gela, sukalde cta 
bearrak egiteko zeuzkan ctxe koxkor bat. 
Au erosi ondoren, bera eraendu edo alkila
tu nuen, ta illero maizterrak ordaintzen ziz
kigun 50 pexo. Au etzan etxe-sari edo "erren
ta" aundia, baña nere emazteari jan-ema
teko aiña bazan. 

Ezkontza eta etxe-erosketa egin ondorcn, 
nere sakela utsa baño utsago gelditu zan. 

BETI-JAI 

Ciudadela'n gure ctxe-koxkorra alogera
tzen edo alkilatzen zigun maizterra, illere) 
etortzen zan gerok bizitzen giñan tokira, be
rak ordaindu bearra zeukan etxe-saria cma
tera. Maizterrak bi urte ta geigo zeramaz
kin gure etxean bizi zala, ta berak eaan zi-
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gun laister aldatu bearra zeukala beste etxc 
hatera, bere lanak ala egitea agíntzen zio·
telako_ 

Maizter arrek esan zigun, gure etxeak zeu
kan Iurrune aundia 080 egokia zala, pilota
-joko-tokia egiteko, baña gure maizterraren 
oIdozkai edo uste arrekin ni ez nintzan as
ko kemendu edo lilIuratu, toki artan pilota
tokia egiteko, alakoa egilekotan, etxe kox
kor ura lurreratu hearra izango zalako. 

Garai artan Ciudadela'ko etxadia edo au
zoa, berde zegoan. 

Erosi gendun etxe aurreko kalean, ertze 
edo ixkiña batetik be8te kale-ertzera, (lOO 
neurkin), bi alderdietan iru etxe hesterik 
etzeuden, ta kale lokatzezkoa garai artan. 

Nere emaztea, maizterraren egingai entzun 
zuelarik, Iaister here anaiari aizematu zion, 
geron maizterrak esan ziguna. 

Nere ezkon-anai edo kuñadoa, esne-sal
tzale bere gain ibiltzen zan Buenos Aires'kJ 
ertzean eta Ciudadela 'n, eta, here arrebak 
alako berria eman ziolarik, bera laister eto
rri zan gu hizi giñan tokira, lagun esne-sal
tzale batekin. 

Bi mutil aiek ekarri zuten aJai ta keme
na; etzan bada lo egoteko aldia. Auek etzi-
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ran ni bezelako ukorrak. Aiek ustc zuten, 
pilota-joko-tokia crrcx egi ten zaIa. 

Baña, nik ongi ez jakin arren zcnhat ja
soko zan, nik csan nien pilota-joko-tokia 
egiteko, diru asko xamar bearko zalaidu

ki, eta nik cz neukala alako lanetan asteko 
dirurik. 

Pixkaka alaxen 80rtu zan bada Ciudade
la 'n "BETI-J Al" eragitea, "al'ta-burua txi

minian ongi. igartu baño len, alako alea ge
ro ezin jaIkiz ibiltzeko". 

AIako eginketan asteko, nik neukan di
rua, etzan bada irixten bcar zan erdira ere, 
ta nere emaztea ta onen anaiak, beren aita
-amari, nik ezer eAkatu baño len, Ítzegm 
zioten neri baitu edo aurreratzeko, etxe ta 
pilota-joko-tokia egiteko. 

Alako laguntza eskeñi ziratelako, ni sar
tu nintzan uste bezin zor aundietan. 

Alaxen asi nintzan, zenbatu edo kontuak 
ateratzen, zenbat jasoko ote zitzaidan pilo" 
ta-joko-tokia, al zan merkeena. 

Egitea nik erabaki nuen bezela, etzan 
arren garesti ateratzen, eta, alaxen, nere 
ezagun bati, alako lanetan nik baño geigo 
arrek zekielako, esan nizkion nolakoak zi· 
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ran nere usteak, pilota-joko-tokia egiten asi 
bafto len. 

Nere ezagunak berealaxe esan ziran, nik 
uste nuen bezela ez egiteko pilota-joko-tok\ 
arren txipia eta estalki gabekoa. Ezagunak 
alako aburu eroan ziralarik, ni izotz bigur· 
tu nintzan. Bafta, azkenean, arrek esan be
zela erabaki nuen pilota-joko-tokia eragitea. 
Ezagunak esan ziran ba, egipen txarrik ez 
egiteko. Eta, pilota-joko-tokia estalpe gabc 
egiten bazan, euriak eta eguzkiak kalte asko 
egiten ziotela, parete eta barrulleko arri ed(¡. 
haldosari, eta auek laister ondatzen zirala 
estalki gabe. Eza~un arrek, irakurpen ona 
eman zidan. 

Len ai patu detan ezagunak ikaskizun edo 
lezio oyek eroan zizkidan, ta amaika bider 
oartn nintzan arrengatik. Pilota-joko-tokia 
estali gahe eragin izan hanu. euri cta eguz· 
kiarekin pilotan jokatzen ezin egin liteke 
bada, ta onek kaltea zekarren aldi askota· 
rako. Bafton alako ongi-eginketaren sal-neu' 
rri edo prezioa oso goratu zan. 

Etxea ta pilota-joko-tokia egiteko, nik ez 
nuen etxe-egilIe edo argift nagusirik artu. 
Neronek aukeratu nituen 4 edo 5 orroagiu 
edo albaftil, eta beste ainbeste burkaitz edo 
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peon, eta neroní aiekin batean egin nnen 
lan, etxe egiteko gaiak eskuratzen. 

Pareteak gora igotzeko oltzak edo alda 
mioak, neronek egin nituen denak Zlll':en
-zuzen, aietatik iñor erori etzedin. 

Etxe pilota-joko-toki egi pengintzak. zortzi 
illabete iraun zuan, arnabi gizonen lanak 
eramanikan. 

Etxe onek, ikaragarrizko gaiak eraman ZI" 

tuno 250 milla ladrilIu baño geiago jarri zi 
ran bere pareteetan. Garai artan, milla bal 
ladrilluk 30 pexo balío zuten. Gaur milla ba
koitzak, 2.300 pexotik gora balío dute, eta 
ez lenagokoak bezin gogorrak. errex apur
tzen diranak baizik. 

(l935'garren urtean, 17 pexo balio izan 
zuen milla ladrilluk. eta iñork etzuen etxe 
hat egiten.) 

NERE AZKENENGO 
BIZTOKI-ALDAKET A 

Kale Sarmiento 2.949'an, ZOl'tzi urte t'er
dí neramazkin nere irabazpide edo nego
zioakín, eta morroi hatek iraun zidan, ai
patutako urte aietan. Tiburzio Ornatos hel'e 
izena, ta español Riojanoa. Mutil ura zortzi 
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urte t'erdi nerekin zegoan garaian, goizean 
oso goiz jeki hearra iduki arren, iñoiz etzi 00 

ran uts egin lotan geldituta. 

Zaldi ta karroz egiten zidan esne-hanake' 
ta, eta langille ta zintzoa zan artu-emanetan 
mutil ura. Alako mutillen hearra haneukan 
irahazpide arrekin. 

Beste lllorroiak etzitzaizkidan atera ola
koak. Zortzi urte t'erdian zortzi mutil alda
tu zitzaizkidan. 

Ciudadela'ra aldatzeko garaian, morroi Ti· 
hurziori saldu nion Sarmiento'ko irahazpi· 

dea, ta iru milla pexo merkeago, nik ordain· 
du nuena haño. Eta ordainketaren errextasu
na ere eman nion, erdi dirua hesterik etzeu
kalako, ta hi urtc barru ordaindu zidan ala

ko zorra. 

Tiburzio jaunak, nik saldu nion irabazpi
clean dago oraindikan, baña aurrerapen gll' 
txi ikusten diot. 

Abenduarcn lcnengo egunetan, 1931' ga· 
rren urtean, aldatu giñan gaur hizi geran to
kira, utzirik betirako esne-etxeko lanketa. 

Etxe berriaegin gendun, baña zor herri 
aundiak ere bai. Ez nintzan lasai bizitzeko 
etxean sartu. Aldi artaraño, ni ez negoan oi .. 

tua zorraren kezketan bizitzen. 
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Etxea egin ondoren, irabazpide edo nego
zioa ipintzeko nere eskuak ut" baño utsa
goak gelditu zitzaizkidan. Baña, alako etx,~ 

ta pilota-joko-tokia ikusita, edozeñek eskein

tzen zidan bear uuen guztia, la alaxen jan
tzi nuen geron irabazpidea, oñetatik buru

raño. 

Eta, nolakoa ote zan bada gure irabazpi
deko "jantzia" .. :t Ona emen bere '-soñeko" 
hatzuk: 18 mai; 72 silla; 4 aizekin edo aize
makin (ventiladores); ]4 antzikur edo ispi
JIu (aundi-xamarrak, 0,60 x 0,45); mai-era
kustoki edo edan-toki; erloju paretekoa; 2 
izotz-ontzi edari otzelako: tximist-indarrez
ko lankin edo makina goxo-otzak e¡óteko; 2 
lnsuil edo tiñak goxo--olzak gordetzeko edu 
irankitzeko; 45 mota edo kla~eko edariak, 
eta ez dakit zenbat kalillu, kutxara, edall
-ontzi ta ahar. 

Sukaldaritzako tresnak ez ¡riñuu erosi, ja
ten emateko Janak ez nituen artu herriro. 

Geren irahazpide herria, al zan hezela 
antolatu ondoren, deitu zitzaion anzo onta
ko apaiz Agustin B. Elizalde jannari, gure 
etxea goraldu edn hedeinkatzeko San Este
han atsaldean, (Jarunbata), Ahenduaren 26'· 
ean ta 1931'garren lutean. (I.en deitutako 
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apaiza, orain bost urte il zan, ni batio gaz·· 
teagoa izan arren). Oztin zabalean bizi de
dilla pake santuan. 

Gure irabazpidea ¡rasi edo inauguratze
ko gauhean, asko Iagundu zidan len aipatu
ta dag.oan Apezetxe jaunak. Arren mesedea, 

garai artan, nere bear aundikoa izan zan. 

Ainbeste edarien saltz·eko balioak edo pre
zioak, adiskide arrek bezela, nik ez nekiz 
kin, eta arrek idatzi zizkidan liburutxo ba
ten, edari bakoitzaren balioa edan-ontzi txi
kietan saltzen zana. 

Amaika bider gogoratzen naiz Laburditar 
gizajo arrengatik. Orain sei urte il zan 
Apezetxe gizajoa, eta arrenemaztea ere bai, 
orain Iau urte aurretik. Nere biotzetik nai 
diet zeruan arki ditezeIa. 

Gure irabazpide Beti-J ai'en izena ta "BO

tiua" laister zabaldu zan inguru ontako ibar 
gnztietan, eta ozte edo jende asko asi ziran 
pilota-jokoa ikasten. 

Erbeste askotatik ere asi ziran etortzen. 
guk merke jasotzen edo kobratzen genduela
ko, nola edari, ala pilota-joko-tokia. 

Batia gure pilota-joko-tokiak, goizeko or
dubiak iritxi arte, etzeukan argi ona, txi
mist-indar gutxi zegoalako erritxo ontan. 
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Alako utsarengatik, zortzi illabete joan ba

fio len, argi ona jarri bearra izan nuen. 

Len lepo raño zorretan (40 milla pexo) 
egon arren, erabaki nuen beste zorra iriki
tzea. 

Tximist-argi txarra ta galestia neukall, ta 
alako argia illero ISO pexo baño geigo or
daindu bearra neukan. Nere irabazpidekü 
ezagun berriak esaten ziraten, nik ordain
tzen nuen argi-diruakin, errex ordainduk() 
nuela, argi ugari emateko tresna. Alako esa
nak esnatu-arazi ninduten, eta alaxen era
baki nuen gure etxean tximist-argi Olla ipin
tzea. 

Alaxen erosi nuen tresna oRoa argia ema
teko, ta bera neurtzeko bear zan hezelako 
tximist-indarra. 

Buzkin edo motor 16 zaldiko indal'l'a ipi
ñi nuen, bi urte t'erdian ordaintzekotan. 
Milla pexo eskuan ta, gañerako. illero ] 50 
pexo. 

Ciudadela'n urte hat igarotzean, gu bizi 
giñan ka lean zementoa ipiñi zuten, eta ala
xe etorri zan beste milla baten pexoen zorra. 

Baña orain gu bizi giñan kalean etzan 
ikusten lokatzikan. Alde hatera, alako au
rrerapena etzan gaizki etorri. Etxe herria, 
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argi berría la kale berria, Beti-Jai'en soñua 
ongi zijoan, haña laiRter agertu zitzaigun 
atsekahe txarretan txarrena. 

Nerc cmaztearen naitaslUla, Lere aita-ama
ren inguruan hizitzeko asmoak, nik ongi eza
gutu nizkion, geren etxca egiten asi haño 
lenagotik, eta alako naitasuna zcukalako, 
nik erahaki nuen etxea egiten astea, len esa
na dagoan bezela. 

Ciudadela'n 15 il1abete geramazkelarik, 

Epaillaren lenengoan, 1933'garren urtcan, 
gaxotu zan nere emaztearen amatxo, eta lau
garren egunean il zan gizaixoa. Eta andikan 
lau urte barru il zan anai itxu-mrttua, len 
aipatu detana. Eta, bi illabete barru, H zan 
nere andrearen aita. 

Alakoxe zori txarraren naigabeak eraman 
bear izan giñuzen. 

Ozte edo jende on asko uik ezagutu izan 
det ibilli izan naizen tokietan, baña, nere 
aitagiarreba ta onen sendia edo familia be
zin onik, ez det ezagutu oraindik. 

Kristau onak ziran, eta alaxen ere il zi
rano Euskalerrian ikasi zituzten eliz-oiturak, 

aieri etzitzazkien iñoiz aaztu, ta beren se
me-alabak aien antzekoak dira. 

lru eriotz aien lurperaketa edo entierroa 
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eta elizako gauzetan, diru asko xamar bota 
bearra izan genun, baña, ongi irabazi zutea 
ludi ontan, gero beren scme-alabak gogoz 
egin ziotena. 

Len esana dago, ni Buenos Aires'en joan 
nintzan elizak, San Karlos zuela bere izena, 
eta ni eHz artara joaten nintzan garaian 

(año 1912), nere aitagiarreba zana, San Kar
los'ko bazkide omen zan. Eta bere ama za· 
naren animarengatik, urtero egiten orDen 
zun diru-emana, eta nere emazteak oraindi
kan jarraitzen du, bere aitak San Karlos'ko 
elizan betetzen zuana egiten. 

ORDAINKETAREN BURRUKA 

Len esana dago zor aundietan !'artu gma
la (45 mil pexoan), eta zori txarrez zorrak 

laister ordaintzeko. Etzan aztapo au baka· 
rra; garai artan aberrí ontan oso lan gutxi 
zegoan, eta, atzerapen arrengatik, nunaí oz
te edo jende beartsuak Ianikan gabe zeuden., 
ta irabazpide geienak auzo ontan itxi zituz
ten beren irabazpideko ateak. Auzo ontan, 
beste irabazpide edo negozio bat ela gu gel
ditu giñan zutik, ordekara amildu-beldurre

tan. 
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Nere emazteari, aztatu zitzaion edo tokatu 
zitzaion etorkia edo herentzia, (12 milla pe
xo), eta onekin zerbait gutxitu zan geren 
zor aundia. 

Aipatuta dagoan zorra ordaintzeko, zor
tzi urte luze-Iuzeak lotu ninduten nere le
paitzakitik, baña, garai arta n ala egin izan 
ez bagenu, bearbada gaur ez giñan obeto 
arkituko. 

Esandako zorrak ordain ondoren, erosi 
nitun bi mai billar jokorako, eta, aiek ¡piñ
tzean, asi giñan ongi aurreratzen geren ira
bazpidean. 

Aipatutako maiak erosi ondoren, gau ta 
cgun tximist-argi bearra genenkan, eta, ala
ko batean, tximist-argiaren Launbatz edo txi 
mist-indarraren "Compañía" etorri zitzai
dan, beren argia merkeago eskeñiaz. 

Launbatz arrek, zazpi urte aurretik, etzn
en nai izan eman argi merkea nik nai nuen 
balioan, baña gero eskeñi ziraten 15 centa
voan kwh. bakoitza, lenago 33 centavo jaso
tzen zuena. 

Launbatzarekin alaxen izpetu nuen 5 edo 
10 urterako argiaren balioa 15 centavoan 
kwh bakoitza. 

Zazpi urtean iduki gendun etxean sortzen 
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genun argia. Eta zazpi urtean bi aldiz ba· 
karrik etorri zan, lmlzkin cdo motor-antola
tzalea edo konpontzalea. 

Argi-emalIeko lresnaren lanketan, ongi as
pertua negoan, geron irabazpidean lan geie
gi neukalako, ta Launbatz edo Compañiaren 
tximist-argia iztundu ondoren, saldu nuen 
geron argi emateko tresna, nik ordaindu nu
en erdi balioan. 

Amaika bider ni gogoratu nintzan,- zer as
ko balio zuan goiko argi. ezertxo ere ordain
tzen ez genuenak. Baña, ainbeste argi-diru 
ordaintzen así nintzan garaian, ongi ikasi 
nuen eskertzen goiko argi merke-merkea. 

Gaba gabeko edo gau gabeko ludia nik es
katzen nUD, nere lanerako egokiago zetorki
telako, gau eta eguD lan pgín he arra neukan 
ezkero. 

ETXE-AUNDIKETA 

Diru-mol'do hat hildu genuelarik, arrekin 
gure etxea aunditzeko asmoa sortu zitzaidan, 
biar edo etzi gel'ok bizitzeko, irabazpidc.l 
saldu ondoren. 

Alako etxe-aundiketa, l1ik erabaki nuen, 
gizategi edo saloi gañean txamail edo piso 
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bat egitea al zan merkeena. Alako lana egl
teko, izpetu nuen ormagin edo albañil ba
tekin amar milla pexoan gutxi gora-bera. 
Bafía, asmo-ingi edo planoak egin ziralarik, 
goien lenago jarritako zuage edo viga'k ezin 
zion eutsi, egin bear zan txamail edo pisoa
ri; eta uts arrengatik saloian ipiñi bearrak 
zeuden bi apeo edo pilare, eta bi zutarri 
aiek eragotzi edo estorbo asko ematen zuten 
billar-joko maiai. Eta alaxen, saloian bi 
zutarri ez ipiñtzeagatik, arkiteto batek era
baki zun pisQ zintzilikari edo kolgante egi
tea. 

Gizategi edQ saloi gañeko txamail edo pi
so, OSQ egoki egin zan; baña amar milla pe
xotik ogeira igo zan etxe-aundiketaren ba
lioa. 

Berriz alaxen ipiñi nintzan amar milla pe·· 
xo zorretan. 

Alako etxe garestia egin ondoren, bera 
alogeratzeko edo alkilatzeko, lau illabete 
ezin eraenduz igaro ziran; 140 pexo illekl) 
eskatzen genuen, eta azkenean 100 pexoan 
alogeratu genun. 

Etxe au gaur ez da egiten milloi batekin. 
eta eraendu bear luketenak, zortzi milla pe
xo illerQ ordaindu bearra izango lukete. 
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Azaroan, 1942'garren urtean, asi gmau 
gañeko bizi-tokia egiten, eta Loreillaren az-
kenerako aitu edo bukatu zan. Au egiteko 
zorra laister ordaindu genun. 

Europako bigarren gerra asi zalarik, emeu 
zerbait piztuta asi giñan altxatzen burua. 
Azkenengo lau urteetan, aurrenengo amarre
tan baño geiago irabazi genuen. Baña ala 
emaztea nola ni, geiegi nekatuak geunden, 
geren irabazpidean jarraitzeko. 

Buenos Aires~ko irabazpidean, ia-ia era
man nituen 9 urte, eta Ciudadela'n 13'tik go
ra neramazkin 18 orduko lanetan, urteall 
egunik utsegin gabe. Eta zutik nebillela. 
logaleak botatzen ninduen. Ez neukan gaitz 
au bakarra; lotara nijoan garaian, karran
pak edo kalanbreak etzidaten lo egiten uz
ten. 

Oraindikan ez genuen dirurik lanari era
bat uzteko, baña, gure osasuna geiegi eroó 
baño len, nik erabaki nuen lanari uztea abe
rastu baño len. 

Geron irabazpidean lau urte geigo iraun 
izan bagenu, 35 urtean irabazi egin izan eL, 
nuena, lau urtean irabaziko errex. 

Nik ez dakit nere osasuna zerbait nota 
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etzitzaidan auldu, ainbeste urtean arren lo 
gutxi eginda eta eguzki ta aide artu gabe. 

Onekin esana dago, Bedayo 'ko arri koz· 
korrak bezin gogorragoa nintzala osasunez. 
Baña, ain luzaroko itzal-bizitzak, liraindu 
zizkidan garai bateko zimurrak, eguzki be
roak atera zizkidanak. 

Lanean jarraitzeko gogoak joan zitzaizki
dan betirako. 

Gure irabazpide "Beti-Jai" soñu aundi
koa, bañon intxaur mami ez aundikoa, jarri 
nuen salgai. 

Alako salketal'en soñua ezagutu zalal'ik gu
re auzoan, izperkingian edo egunerokoan ez 
nuen izan zabaldu bearrik, gure irabazpidp 

edo negozioa saltzeko. 

Nik bein aboa edo agoa zabaldu nuelarik, 
erostunak laister agertu zitzaizkidan, baña 
ni beti bezelako aula galesti saltzeko. 

Gure il'abazpidera egunero etortzen zan 
gizon gazte bati saldu nion gel'on negozioa 
Oso merkegañera; amasei milla pexoan, iz
petu zan, paperik egin gabe. Bañan, erostu
nari, iru illabete itxoitea esan nion, nere la·· 
na oso egoki zijoalako. 

Irabazpidea saldu nuela zabaldu zalarik, 
beste erostun batek eskiñi zizkidan zortzi 
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milla pexo geigo, arren merke saldu zala ja
kin zalarik. Bafia, alako eskeintzak ez nin· 
duen liluratu, eta alaxen nik bete nuen 
erostunari lenago eman nion baiezkoa. 

Etzan merke irabazpide·-salketa bakarrik, 
gure etxearen eraendua edo alkilerra ere oso 
merke eman nion. Irureun pexo illeroko, 
Bosteun nik eskatu izan banizkio, erostuuak 
onartuko zidan; bafion nik banekin, alako 
etxe-saria ordainduta, erostunari etzitzaiola 
irabazi asko geldituko be re zizkurako. 

Gure irabazpide-erostuna, uste izau zun 
bada, alako erosketan "ganga" ona egin zue
la, bafia, gero ezagutu zan, erosle gizon 
gazteak etzuela balio "Bcti-Jai" aurrera ta 
gora eramateko. 

Gure etxeko goiko bizi-tokia 100 pexo or
daintzen zizkigun maizterrak, eta salketa 
jakin zuelarik, nik ezertxo ere esan bafio 
len, berak esan zidan, utziko zigula etxe 
utsa, bertatik aldaturikan, arrek etxe kox
kor bat erosi zuela tao Alako egokitasuna. 
oso ongi etorri zitzaigun. Garai ontan oso 
zalla da alako gauzak ikustea. 

Bai jaunak: Argentina'n 35 urte betetze· 
ra nijoalarik, eta 20 geigo nere bizkarrean, 
utzi nuen erabat diru irabazketako lana. 
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Liburutxo onen asieran esana dago, sei 
urte nik be te bafto len bei-zai asi nintzala, 

(Lontxo 16 illabete ni hafto gazteago asi 
zan), eta alaxen, nik 55 urte hetetzean, egin 
nion agur ogi-irahazteko hide luzeari. 

Alako hidea utzi ondoren, andikan aurre
ra gure etxea iraukitzeko edo kontserbatze
ko lanak besterikan ez det bada egin, hera 
saldu arterafto. Au geroxeago aipatuko det. 

Gure etorkiduru edo "errenta", argala be

zin argala zan. lrureun (300) pexo illero 
etxe-saria, eta pexo aiekin, neurri onak ar
tuta, iristen zitzaigun jan eta jazteko ta 
etxearen zerga edo azpak ordaintzeko. Iru
reun pexoko etorkiduru edo "errenta" are 

kin, bizi izan giftan 1950' garren urtea iritxi 
arterafto. 

Orain asiko naiz esaten "Beti-J ai" nola 
ibilli zan, gure eskuetatik aldatu ondoren. 

"Beti-Jai"en aurrenengo erostuna: Juan 
Pedro Molina. Oni saldu nion gure irabaz
pidea, 16 milla pexoan, eta etxe-saria, 300 
pexo illeroko. Onek 20 illabete iraun zun, 

saldurik irabazpidea, 23 milla pexoan. BI
garren maizterra ere, senar-emazteak ziran, 
eta 12 urtean, II maizter aldatu zitzaizkigu-
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lako, emen ez ditut ipiñiko aien izen eta 
abizenak. 

Bigarren "Beti-J ai"-en erostnnak irabazpi
dea salgai jarri zun, erosi ta bi illabete iga
ro baño len. Onek lenago ikatz-salketako ira
bazpidea omen zeukan, eta ikatz-salketan 
diru asko irabazten omen zuen, baña bere 
emazteari etzitzaion miukitzen edo gusta· 
tzen bere sen arra ain zikin ikustea egunero. 
Ikatz-saltzalea, "Beti-Jai" ospetsuarekin li
luratuta erosi zuen. Baila laster saldu ere 
bai, lan garbia izan arren. 

"Beti-J ai"-en soñuak beste bat liluratu zun, 
bañon, sal-erosketan, ikatz-saltzalea berdin 
atera omen zan. 

lrugarren maizterra, senar-emazte, Iau se
me ta alaba bat, eta guziak ogei urtetik go
ragokoak. Auek ere, ongi aspertuta, laster 
saldu zuten 45 milla pexoan, erdia eskuan 
eta gañerakoa ordainbidez. Baña erostunak 
bi sendi edo bi senar-emazteak, nere baime
nik gabe sartu ziran gure etxean, eta auek 
etzeukaten beren izenean. Ta alaxen saltza
learen izenean ordaintzen ziraten etxe-saria. 
Auek ere saldu nai zuten irabazpidea, eros
tnn onak agertu zitzaizkielako, baño erostu
nak eskatzen zuten itunpena edo kontratoa, 
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irabazpidea erosi baño len. Alaxen, nik egin 
nien bost urteko itunpena, baña etxe-saria 
goratu nien 300 pexotik 600'era. 1950'garren 
urtea sartu zalarik, nik ezagutu naí ez nitun 
maizterrak 8aldu zuten bere irabazpidea 65 
milla pexoan. 

Hostgarren erostunak ere laister saldu 
zuen, 75 miHa pexoan. 

Seigarren erostunak 16 iHabete iraun 
zuen, eta irabazpidea saldu zuen 125 milla 
pexoan. Bañon, erostunak itunpen edo kOll
trato luzeagoa nai zuelako, etxe-saria goratu 
nion seireundik milla la berreun pexora 
(600-1.200) . 

Zazpigarren m a i z ter r a k saldu zuen 
(250.000) berreun da berrogei ta amar pe
xoan, bañan ez erdia're jaso cskutan. Andik 
aurrera asi zan "Beti-J ai" amiltzen. Mallu· 
kerin edo egazti-beltzen menpean erori zan 
gure etxeko irabazpidea, ta, ni z.ozo xama
rra izan banintz, ez dakit gure etxea nork 
jango ole zun. 

"Beti-Jai"-en soñua. orain gmdetan txarre
na zan ¡nguru auetan. 

Dirudun erostunik, etzan agertzen "Beti· 
-Jai" erosteko. Onera, etzan biltzen ozte edo 
jende onik, garai batean bezela. "Beti-Jai"· 
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-era biltzen zan gazte-jendea, emengo au

zoan beren ezagun bat iltzen zan etxean, li· 
lizko edo lorezko koroiari i piñtzen zioten: 
"La Muchachada de "BETI-JA 1". Alako ar

tzale ajola aundikoak inguratu giñuzela go
goratzeaz, alako oroipenak hetetzen nau 
oraindikan. 

Azkenengo urteetan, "Beti-Jai"-era, joko
lariak besterikan etziran ba biltzen, cta oker 
dabilIenak oker bukatzen duo 

1955'garrengo urtearen etxe"saria zor zira
ten, nere baimenik gabe bizi ziran ezagutu 
nai ez nitun maizterrak. Eta alako batean 
erori zan gizon hat 24 urtekoa, "Beti-J ai" 

erosi naí zuena, eta hcrak galdetu zidan, nik 

nai ote nuen berriro egin etxearen itunpen 
edo kontratoa. MutiJ gazte iru urte ezkon
duta zeramazkenari. adierazi nion, berak 
erosi nai zun irabazpide ("Beti-J ai"). lurra 
bañon beerago eroria zegoala. ta zorretall 
erosten bazun, etzala lurretik altxako. Eza·· 
gutu nuen laister mutil ona ta trebea zala; 

erantzun nion etxearen itunpen edo kontra' 
toa egingo niola, saltzalearen zorrak ordain 
tzen bazizkidan, eta 1.600 pexo illero or
daindu nai bazizkidan. Gizon geiegi gazteak 
bayezkoa eman zidan, ta "Beti-J ai" orain 80-
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ii.u txarrekoa, ta debalde garesti zana, gizon 
politak eta bere emazte politagoak, etxean 
sartu baii.o len, ordaindu zituzten (100.000) 
eun milla pexo eskuan, eta gero ordaintze
kotan beste 225.000 pexo. Au da, 325 milla 
pexoan erosi zuen, eta azkenengo "Beti-J ai" 
erostunaren gora-berak, geroxeago aipatuko 
ditut bear dan bezela. 

LONTXO 

Au len utzi det, nere anai Lontxoren go
ra-berak mintzatzeko. 

Lontxok beitaldea erosi zun garaian, len 
esana dagoan bezela, nik bidali nizkion 
2.200 pexo Bahía Blanca'tik, eta nere la
guntza arrekin, iru urte barru oso gora igo 
zan beitaldearekin, berak zionez. Baii.on. 
1921' garren urtean, beitaldeak zeuzkatenak 
ta lur-talderik etzutenak, ordekan amildu 
ziran. 

Lontxo gizajoak garai artan bai omen 
zeuzkan, txiki ta aundi, herreun (200) hei
taldetik gora, eta aiek jateko kanpoa oro 
daintzeko, ez omen zeukan dirurik. 

Kanpo-sariak sei illabete aurreratuak jaso
tzen omen zizkioten, eta alako ordainketa 
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ezin egin zuelako, b~re abereak bide-bazta
rretara atera omen zitun. Alaxen, bei ba
koitzak garai artan lO'etik 20 pexora ez 
omen ziran saltzen. Gaur, alako baBoan 
baatxuri buru bat saltzen da Argentina'n. 
Eta ez uste izan edo iduki, 20 pexoko baa
txuri buruak ortz aundikoak dirala. 

Len esana dago, Lontxo, Carlos Casares'· 
en asi zala kanpo-Ianetan, eta baita bertan 
ezkondu ere, aldaturikan len ai patutako erri 
Emilio Bunge'ra; emendik Rufino'ra, eta 
gero itzuli Carlos Casares'a, bost seme ta iru 
alaba zeuzkan garaian. Bañon, Carlos Casa
res'a itzuli zan garaian, atera zanean baño 
beartsuago itzuli omen zan. 

Lontxo ta ni alkartu gabe, 25 urte baño 
geigo joan ziran. Nik banekin nere anaiak 
nik bezin gorriak eramaten zebillela, eta 
nik aurreratu nion diruaz, ez nintzan ezer
txo ere oartzen. 

Lontxoren seme-alabak, gu baño gaztea
gotik, morroe-neskame ikasi zuten egunero
ko ogia irabazten, iñoJako oker-bideetan 
erori gabe. 

Lontxo gizajoa, herriro Carlos Casares'ell 
asi omen zan bost edo sei bei erosita aien 
esnea erri artan saltzen, eta alaxen pixka· 
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-pixkaka zerhait goratu zan, seme-alahak 
beren irahazia hidaltzen zutelarik hei eene
-emaleak erosteko. 

1950'garren urtean, Gohiernuak zozkera
tu edo sorteatu zuen kanpo on aundi hat to
katu zitzaion 30 urteetan ordaintzeko, etd 
gero zori onak altxatu zun ni haño gorago 

Gure arreha Balentinari, hera hizi dan 
etxea erori zalarik, Lontxori gogorazi nion, 
berak itzuliko ote zidan zerhait dirua, eta, 

ala gogorazi niolarik, erantzun zidan galde
turik herak zenhat zor ziran. Alaxen, nik 
erantzun nion, gure arrehari lagundu nai 
niolako, milla hat pexo hidali zitzaizkidala, 
cta arrekin geron kontu zarra herdin geldi
tzen zala; nik alako eskaera egin niolarik, 
berealaxe hidali zizkidan aipatl1tako diruak. 
Baña Lontxori nik eskatl1 nion gure arreha
ri egiteko lagontza; ta anaiak zenhat zor zi
ran galdera egin ziralal'ik, ni zerhait arritu 
nintzan, alako galdera egin ziralako. Bañon, 
nik ez nion iñolako zorrik nerekin zel1kanik 
erantzun. 

Len esana dago, gure anaien artean, Lon
txo ta ni izan giñala 080 lagunak, eta ura ir
ten zalako Argentina 'ra, ni ere arrengatik 
esnatu nintzala onerako hideak artzera. Bi 
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anaiok ez degu ha iduki iñolako naígabe

rik. 

Lontxok aherri ontan samin gogurrak da 

ikaragarrizko nekeak ainheHte urtetan egili 

arren, aberri au heste edozeñek bañon mai-
teago duo Anai gizajo onek gaur Ladauk. .. 
ongi bizitzeko modua. Eta bere zortzi scme
-alabari 80 milla pexo eman dizkie, etorkia 

edo herentzia, azkenengo onluraño itxoin 

baño len. 

Lontxüren saiaketa, aLereakin eta lur-la
netan egin izan duan burruketa, Ar~entina'n 

~izon gutxik Lerdinduko liokete. 

Len ez naiz oartu Lontxoren azkenengo 
toki aldaketaz. Carlos Casares'en bizitzen zi

ranean, Gobiernuak egindako zozketan, Pe-
huajó'ko errian aztatu edo tokatu zitzaion 
kanpoa, 218 hectarea, aipatutako erritik 
20 km. gutxi gora-bera; eta gaur kanpo ar

tantxe bizi dira, etxe aund i CdCl hatean, eh 
bere inguruan 200 eukalipto, Lontxok alda
tu zituenak, gaur oso galantak daude. 

Bi bider bakarrik joan izan gera, Lüntxu 
ta bereak bizi diran tokira. Autoa ere ba
daukate elizara joateko. Onekín bukatzen 
det Lontxoren edestia edo kondaira. 
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ENE ADISKIDEA EUSKALERRIRA 

J aiotzako adiskide Joan Kruz'engatik, 
oraindikan mintzatu bear pixka bat badan
kat, idazten ari naizena aitu edo bukatu ba
fion len. 

Juan Kruz ta ni, abenderri ontan 1915'
garren urtetik 1953'garrenerafio, iru aldiz 
bakarrik bildu gifian alkarrekifi, eta gereu 
biUera gertatu zan Buenos Aires'en, nere la
guna uri ontara etorri zalako. bere egin
bearren bat bete bearra zeukalako. Bafion. 
aIdi luzea joan bafio len, nere laguna etorri 
zan Buenos Aires'a, bafion oraingoan baka
rrik etzan itzuli, bere emaztearekin baizik. 
Emaztearekin etorri zala ikusi genuelarik. 
guk uste genuen, ikustaldi guri egitera eto
rriak izango zirala, bafia au etzan ala izan. 
Euskalerrira irtentzeko igarobideak atera
tzera etorri ziran bao 

Alako berria eman zigutelarik, alde bate
ra atsegin aundia eman ziguten bada, guk 
aieri jarraitu ezin izan arren. 

GaragarrilIaren erdi aldean emendik orre
ra irten ziran, eta nik lagundu nien itxas·
ontzira igo ziran arteraño. Agur egiteko al
dian, Joan Kruzi nik agindu nion, Bedayo'· 
ko Abatxe-zarreko baratzatik, ekarri zeizka-
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tela bi edo ¡ru arri kozkor, nik emen gor
detzeko. 

Etxe inguru artako arrí kozkorrakin, nik 
ikasi nuen bada, burrunda arriari atera
-azten. 

Nere lagunari bes te gauz-ekl1rketarik ez 
nion agindu. 

J oan Kruz emendik irten baño len, nik 
banekin, nere lagunak, zenbat naigabe gor
de bearra izango zuen, bera jaiotako etxea 
lurreratua ikusteaz. Eta alako atsekabe ba
karra ere ez. Ainbeste denboran, Bedayo'ko 
jendea, ango etxe zarrak, ango aldapatxoak. 
ainbeste urteetan ikusi gabe, etzitzaion ba
da idurituko, bera antxe bertan jaioa zala. 
Alaxen, nik oldoztu edo pentsatu nuen be
zela, Joan Kruzi gerta zitzaion. 

Argentina'ra itzuli ziranean, nere lagunak 
Bedayo'ko ozte edo jendearen berrí gutxi 
ekarri zizkidan. Ezagun gutxi arkitu omen 
zituen bao 

Muutxurre 'ra, Zabalki 'ra, Zabalegí azpi
ko arri-ikatza, 1901 'garren urtean, ateratzen 
asi ziran toki arta raño joan omen zan bere 
emaztearekin. Eta Zabalki'ko elorri arant,; 
tartean dagoan Bedayo'ko iturrietan goxoen 
artatik, edan omen zuen naikoa. Eta gero 
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andikan joan omen zan Gurdilleko lepora, 
bañon, an ere, ez omen zun ikuRi pago bat 
bakarrik, lenagoko pagadi bikaiñ artan; ez
ta akazi bat ere. Eta lenagoko kanpo, gam 
itxita. 

J oan Kruzek nere agindua, berak eta nik 
uste baño obeto egin zun. 

Rufina ta Antonina garai artan bizi ziran, 
eta Joan Kruz ta bere emazteak aipatutako 
andreai ikustaldia egin omen zien bi edo 
iru aldiz. Eta alaxen, Joan Kruzek Antoni
nari eskatu omen zion mallu bat, eta are
kin, Abatxe-zaarreko leio-ertzetik, arriari 
iru zatitxo kendu ta oneraxe ekarri zizkidan. 
Ni jaio nintzan etxearen pareteko arriak ne
re eskuan artzean, aurrenengo galdera nik 
egin nion, zein alderdietako paretetik atera 
zitun arri zatitxo aiek. Eta erantzun zidan; 
"Apaizak idukitzen zuen janaritegi edo des
pentsako leiotik." 

Eta lagunari galdetu nion: "Ez al aiz go
goratzen, janaritegi ura gure aita-amaren 
8ukalde izan zaIa ... ?" "Ez, ni ez nauk oar
tzen" -erantzun ziran. 

Argentina 'ra itzuli ziranean Joan Kruz 
eta bere emaztea, onek esan zigun, Joan 
Kruzek bera jaiotako etxearen pareteak Iu-
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rreratuak ikusi zituelarik, bere arpegia, pa
pera baño zuriago jarri zitzaiola. "Beldurtu 
nintzan, Joan Kruz aldarte edo desmayoa
kin eroriko zala. -, Emazteari ník erantzun 

nion, Bedayo'tarrak ez giñala jaio, alako 
odol aulekoak. 

loan Kruz ta ernaztea onera iritxi zirane" 
an Euskalerritik, ez giñien utzi beren etxe
ra joaten zortzi egunean, eta alaxen, aíen 
mingañetik jakin gíñuzen Bedayo'ko, To
losa'ko, eta Gipuzkoa'k.o berriak. Bañoll 
J oan Kruz Mayo izotza baño otzago etQrri 
zan, oraingo Bedayo iku8ita. Nere bizi guz
tiko adiskideak au eaan zidan: "1 Bedayord 
joango baintz, an egun bat ez uke iraungo.·' 

Onekin aitu edo bukatzen det Joan Kruz
en edesti edo kondaíra. 

AZKENENGO MAIZTERRA 

Len utzi det etenda, gure azkenengo maíz
terraren atzalgaía. Au, beraren izena ta abi
zena: Hugo Eduardo Silva. Onek erosi zuen 
bada azkenengo aldiz "Beti-J ai". Au erosi 
zuelarik, bera barrendik apaindu zuen salgai 
jartzeko, eta, alaxen zerbait apaindu ondo
ren, eskatzen zitun 400.000 pexo. 

Lenago "Betí-J aí" aínbeste aldiz saldu izan 
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zalako, gizon gazteak uste zuen bada, sal
erosketan zerbait ongi irabaziko zuela. Ba
ña etzan alako gauzik ikusi. 

Alaxen ari zan joaten denbora, eta asi zaa 
bere irabazpideko ozte edo jende diru-joka
tzaleak bota naiean, eta, ala egiten asi zane
an, irabazpide utsa gelditu zitzaion. 

Berriro asi zan zaipekoari kartak ematen, 
eta laister asi ziran joku debekatuetan di
rua jokatzen, ajolarik gorde gabe, eta gau 
batean etorri zan amaina edo polizia, eta 
iges egin etzuten guziak eraman zi tuen amai
nak, eta zortzi egunean egonikan preso. Ira
bazpideko nagusia ere bai, bere zaipeko edo 
klienteak bezelaxe. 

Gure maizterra, alaxen asi zan eraenda 
edo etxe-sariaren ordainketa atzeratzen.' Iño
lako erostunik etzitzaion agertzen, ta alaxé 
bi tute t'erdi joan ziran, eta guri zor ziz
kigun 20 milla pexotik gora. Nik ez nuen jo 
nai auzitegira. Beste ni bezelako askok jo 
izan zuten auzira, ta nik ala egin gabe ba
nekien obea zala neretzat. 

Maizterrak esan zidan, klok edo quiebro. 
egin hear zuela, eta gure etxearen giltzak 
ezin zizkigula guri eman, epaigilleari eman 
be arra k zeuzkalako, eta guretzat irabazpi-

242 



deko tresna guziak utziko zizkigula. Alako 
tresnak gure etxe barruan utzita, gutxienez 
lau urtean ez giñuzen bada irikiko gure 
etxearen ateak. Eta geren etxea, nork erosi·· 
ko zuen ba, epaigilleak aginduta itxi izan 
bazan ... ? 

Alako gauzak etorri baño len, nik ongi 
atera nituen nere kontuak, eta erabaki nuen 
gure maizterrari barkatzea 20 milla pexo ta 
geigo zor zlzkigunak, eta bere eskuan jarri 
nizkion beste 50 milla pexo, ta ala antola
tu nun. 

Nik eman nion diruarekin, zor zeuzkall 
bere langilleak ordaindu zituen, eta, bera ta 
emaztea bizitzeko, egin zuen zurezko edo 
egurrezko gela bat, bere emaztearen aita
-amaren etxe-tokian, eta alaxen utzi ziguten 
gure etxe utsa, giltzak eskuan guri emanik. 

Len aipatutako tresnak gordetzeko tokia 
arkitu nuen beste etxe batean, iru illabeteko 
eraenda aurreratuta, eta alaxen gure etxea 
gelditu zitzaigun ustua. 

Irabazpideko tresnak beste tokira aldatn 
ondoren, gure maizterrak aitortu zion epú· 
lIeari klok edo bere quiebra, tresnaren zu
zenbidea, non eta nola gordetzen ziran. 

Alako auzia, oraindik ez da erabaki (!) 
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Geren maizterrarekin adiskide gelditu gi
ñan. Ona emen aiek bidalitakoa: 

A don Ramón y esposa: 

Que el nuevo año que se inicia lo sor
prenda a Ud. y señora gozando de 
una perfecta salud y tranquilidad, 
que bien merecidos los tienen. 

Muchas felicidades 

Hugo y Blanca 

23-12-58 

Itz egoki auek, zenbat balio ote dutc 
ba ... ? Neretzat eman nion diruak aifía bai! 

ETXE-SALKET A 

Len esanak dira neronek egindako sal
erosketako gora-berak, eta, oraingoakin, aitu 
edo bukatuko ditut, nere azkenengo etxe
salketa aipatzen. 

1928'garren urtean erosi nuen etxe kox
korrak bazeukan uskune edo terreno aundi 
xamar bat, eta, len esana dago, etx'e koxkor 
ura bota be arra izan nuela, pilota-joko-tokia 
egiteko. Ura ta etxe berria eginda, 30 urte 
igaro ondoren, 1958'garren urteko Abendua-
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ren azkenengo egunetan, saldu be arra izan 
genun geren etxea, bear gorriak edo beltzak 
alaxen agindu zigutelako, etorri zitzaizkigun 
kalteengatik. 

Ciudadela'ko auzoak, geren ctxea saltzeko 
garaian, etzeukan gu etorri giñan garaiko 
itxurik. Aldi artan, auzo ontako kaleak 
etzeuden bada gaur bezela apainduak. Eta 
auzo ontan, garai artan zegoan emengo eH 
za, kapilla txiki bat txapakin egiña zan. 
Gaur auzo ontan lau eHz badauzkagu, eta 
aietako bat oso bikaña gañera, (Santa Juana 
de Arco). Eliz ontan gordetzen dira apaiz 
Agustín Elizalde jaunaren ondarrak edo czu
rrak. (Onetxek berak bedeinkatu zuen gure 
etxea, au egín zan garaian). Eta deitu detan 
Eliz-Aita jauna, izan zan Ciudadela 'ko au
rrenengo Eliz-Aita. 

Aipatutako eHz au, emengo tren-geldoki
tik 150 neurkin edo metro ipar-aldera gerta
tzen da. Eta gu tren-geldokitik 50 neurkin 
cgo-aldetik bizitzen gera. 

Gu bizi geran kalean, kale-ertze batetik 
bes te kale-ertzeraño cdo ixkiñeraño (lOO 
m.), etxc guziak salketako erakuf\tokiak edo 
eskaparateak dauzkate. 

Gu bizi geran ka lean, 10 neurkindik 10 
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neurkinera, argi-erdi edo fokoak, argi mer
kurio emen deitzen diotena, eta argi onek 
gaueko "eguzkia" cmaten digu. Bañon, aIdi 
batzuetan, illunbetan uzten gaituzte, gero/i 
uste gabekoan. 

Auzo ontan ipiñia dago tutuetan edo ka
ñuetan etortzen dan ura, etxe bakoitzera 
Eta, sukaldean egin bear diran jakiak eta 
abar egitekoak, egur eta ikatzik gabe gaur 
egiten dira, tutuan edo kañuetan ekartzen 
dan su-aizea, edo laspel edo gas, eta au ere 
emen ipiñia dago. 

Ciudadela'ko uria, Capital :Federal'i eran
t8ia dago, eta gaur auzo onek eun milla hiz
talde baño geiago haditu. 

Gure etxetik amar oñaldi eman baño len, 
Irlxten gera etxe-dirura, eta au bezelako 
Leste bat ere ari dira egiten. 

Geren etxe inguruan, nunai sendalari ed.) 
medikuak eta sendakintzak edo botikak, oso 
bertan ditugu, hañon auek gabe obeto bizi 
gera oraindikan. 

Ainheste edo ollenLeste, auzo ontako au
,rrerapenak mintzatu ondoren, zer aurrera
pen etorri zaigu bada gerorentzat, ainheste 
saiaketa guk egin ondoren ... ? Guretzat atze
rapen gogorra hesterik etzaigu hada etorri!!! 
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Orain 15 urte aurretik, zerbait ongi etor-
kiz genuelako ustean bizi giñan, zaar urteak 
lasai xamar igarotzeko ustean, bañon gaur 
ez dakigu, biar edo etzi, zer etorki idukiko 
.ote degun. 

Gure etxea egitek.o, jas.o izan edo k.osta 
zitzaigun eun milla pex.otik gora; egin zan 
ordainketa; eta, etxea saldu genuen garaian, 
beraren salketan etzan bada iritxi, guk or· 
daindu genduenaren baliorik, emengo dirua 
amildu zaigulako itxusi bezin itxusi. 

Eta, orain amar urte aurretik, guk gero
nen etxea saldu egin izan ez bagenu, gaur 
nola arkituko .ote giñan bada? Geronen bi:¡;í 
guztik.o izerdia galduta n.oski! 

Nik iñoiz ez nuen euki, geren etxe-salketa
ko asmorikan, baña, len esana dagoan be
zeJa, gure bearrak saldu-arazi zigun ba. Eta 
oso merke saldu genuen. Z.ortzi illabete joan 
ziran ezin saldurik, eta, ia-ia, iru urte bazi
joazten, geronen eskuetan pexo bat bakarrik 
ez genuela jaAotzen. Nik ikusten nuen atze
rapenak bazetoztela, ¡:!;ero obeki saltzeko. 
Saldu genuen garaitik gaurdaño., emengo go
ra-berak geigo okertu dira. Etxe-jabe geie·· 
nak salgai dauzkate beren etxeak, baño eros
tun gutxi agertzen dira dirua daukatenak. 
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Len esan det, gure etxe-erosketa eta be

rriaren eginketa, kostatu zitzaigula eun milla 
pexotik gora, cta garai artako alako dirua
rekin egiten zan, gaur 8 mi1loiekin ezin egin 
litekeena. 

Onengatik esaten det bada, gure etxea U8-

keri batean saldu bearra izan genuela. 

Ez da gauz egokia, gerok daukaguna age
rian jartzea, baña, diranak diran bezela esa
tenasi naizen ezkero, jakiñ-arazi nai diet, 
nik eta nere emazteak zer-nola irabazi izan 
degun, or iñolako kezkarik iñortxok ere idu
ki ez dezan, ongi ta garbi irabazi ta gorde 
izan dan diruarengatik. 

Cure etxe-salketa milloi bat eta eun milla 
pexoan saldu zan edo saldu genuen, gerok 
bizitzeko txamail edo pisoa. gerok ezer or
daindu gabe, bizi geran arte, eta gero eros
tunarentzat etxe 080a gelditu dedin. Eta 
etxe-ordainketa, lautatik bat zenbatu edo es
kuan artu, eta beste gañerakoa sei urte iga
ro ondoren ordaintzekotan etxearen baitua 
edo hipoteka. Eta haituaren itzulkin edo re
dituak ere, oso eroso ta merke ordaintze

kotan. 

Zertako nai genduen bada gure etxea? Be
raren saria gaur ez litzake iritxiko zerga edo 
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azpa ordaintzeko. Etxea 080 baldar saldu 
izan arren,lau aldiz abeto bizi gera. Egia 

da; emendik urte gutxi barru, azkeneng') 
urte auetan bezda diru-balioa erortzen ha
da, intxaur mami gabea gerLatuko zaigu. Eta 

alaxen intxaur utsen soñuak besterikan c,t, 
dute ezagutuko geronen ondorengoak. 

Gure etxea, esana dagoan Lezela, saldll 

izan arren, ikusi dezute diru pixka bat bi
dalí degula, bañon, etxe-salketa egin izan 

ez bagenu, gure ainbcste lan-saiaketak etzu
ten gauz asko balío izango. 

Azkenengo iru urte auctan, nik zerbait 

!Jete det, ainbe~le urteetan egin izan ez nue
na; cta, cmendikan aurrera ere, osasunak 
laguntzen badigu orain arteraño bczela, ('z 

gera bada a:¡,tuko, Hcnidc bearrckoa i, guk al 

degun guzia lagundu al badezakegu. 

Liburutxo ontan, ainbeste aldiz aipa di

tuten diru-kontuakidazteaz, nere burura ba
datar, onelako izketa zalea ni cz nintzald 

gazte-gaztetan. Eta diru kontrako gauzak 
oso txikitan nik ika"i niludako Bedayo'n, 
ez det iñolako gau7. txarrik egingo, 60 urte 

aurreko gauzez mintzatzeaz, diranak diran 

bezclaxe. Eta onelako itzaldia, oso luzea ez 
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izan arren, orrÍ oni jarraitzen dionetik, a8i~ 

ko naiz mintzatzen kontu zarra. 

ALBlZTUR'KO APAIZA 

Au ez da atzo mintzatutako sermoia. Iru
rogei urte beteak dira, au esan zala. 

Ni amar urtetik amabira nijoan garaian, 
Albiztur'ko apaiz txiki bat, joaten zan Be
dayo'ko elizara, ango apaiz Lorenzo Izagi
rre jauna ordezkatzeko, ala bear Ízaten za
nean. 

Albiztur'ko apaiz ari, Don Bias deitzen 
giñion, eta Eliz-Aita txiki arrek, izkintza 
edo sermoi bikañak mintzatzcn bazekien. 
eta Bedayo'tar guziak Don Bias jaunari as
ko nai ¡zaten zioten. 

Alako batean, Don BIas j aunak Bedayo'
ko ozte edo jendeari sermoi bat eman ondo
ren, esan zigun Ameriketa 'ra irten bear zue
la, eta bai alaxen egin ere. Bañon, urte bete 
igaro baño len, Albiztur'ko apaiza Amerike
tatik itzuli zan Euskalerrira. 

Bere Albiztur'ko crrira itzuli zalarik, lais
ter agertu zitzaigun Bedayo'ko elizan. 

Don BIas jaunak Argentina'tik etzÍtuen 
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eraman mintzaldi armengarriak. Onek era
mandako berriakin, etzan iñortxo ere lilu
ratuko, Ameriketarako bideak artzeko. 

Alako itzak nik enlzun da, nork esango 
zun ba, gero ni onera irtengo nintzala ... '! 
(Nere etorrera, geiegi astindua dago, ta 
esan detanareki n aski da.) 

Don BIas jaunak Amerikatik eraman zuen 
herria, auxe zan: "Ameriketan ez da aipa
tzen, mundu ontako eta diru-izkuntza bes· 
terikan. An ezta kristautasunik maite izaten 
Euskalerrian bezela." Apaiz arren sermoiak, 
gure amatxok, amaika hider aipatu oi zizki

gun. 

Eta lihurutxo au irakurtzen dutenak, zer 
esango dute .. .'! Don BlaR'ek c¡,;an zucna nal
zela!! ! 

Bai, jaunak; au egia dala, nere mintzaldi 
onek ezin lezake ukatu. 

Bañan, gu bizi geran ludian, zem bazte
rretan bizi ote dira, heren cskuetan diru
-mordo aundia artuko ez lukctenak po
zez ... ? 

Nik oraindikall ez det bada ezagutu orre
lako pozikall, bañon, iruditzen zait, ez da-o 
la izango naigaLeak hetetzen duen aldia. 
Nik oraindikan, lanik egin gahlO, ez det iño· 
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lako dirurik jaso izan, eta diru-irabazketa 
ere neretzat ez da izan erraz. 

Iñoiz diru-mordoska aundia iduki izan bao 
nu, laister zahalduko nuke, hear latzak ikus
ten diran aldera. Egia da, beniro lanean e.l 
nuke nai así, alako bearrak berdintzen, 72 
rute bctetzera lloan garaian. 

Sei urte t'erdi neuzkan garaian asitako az
tarrikak, iñoiz ez ninduen beldurtu, baño 
orain beldurtuko nintzake, berriro nere biz·· 
karra makurtzen astera. Bañon, herriro jaio
ko banintz, berriro saiatuko nintzake, nere 
eguneroko ogia irabaztcn, Euskalerritik iges 
egin gabe. Onekin ez det esan nai, abende
rri ontan ungi bizi izan ez naizela. Argen
tina 'n, euskaldunik nik ez det ezagutu abe 
rri onengatik iñoiz gaizki mintza danik, 
emen beste arrotz askok egin oi duten be .. 
zela. 

Ameriketan bizi geran, cta hizi izan zirall 
euskaldunak, emengoak Europatarrak bañon 
obeki ezagutu izan gaituzte, eta orkoak ba
ño ospe edo fama obea eman digute. Ender 
besteetakoak bañon okerragoak cta aulak 
izan bagiña. ez giñuen ba ala ospatuko. 

"Asto onen pentsuarekin" Euskalerrian 
igarriko diozute lardaskari baldar oni. 
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ARGIZAIOLAK, ZATAK ETA ABAR 

Emendik aurrera, Bedayo'ko clizan, eL 
omen dituzte ikusiko, ainLeste Ul'tetan ego'.! 
izan diran argizaiolak. Argiolan Lilt.zen zan 
argizaiaren keak, zuen eliza ez du zatar

tuko. 

Argizaiaren kea gogol'alUaz, gUI'C ama· 
txo zanak aipatzen zizkigun ipuiak datozkit 

nere burura. 

Ona emen aietako ba!: aspaldiko artzai 
onak, Pazko-egunean, beren artaldeko ar'· 
kume gizen-gizenena iltzen zuten, eta, su 
aundi bat eginda, burrunzian arkumea erre· 
tzen omen zuten, axuri aragi-errearen kea, 

J aungoikoari opaltzeko edo cskeintzeko. 

Antziñako artzai on ajen anlzel'a, Beda
yo'ko emakumeak ere, aldapeko soroetako 
lan-nekeak eta elizako beren argizaiaren 
kea, Jainkoari eskeintzen ikasiak ziran. 

Oitura zarrak, onak izan arren, gaur OHO 

baldarrak di rala iduritzen zaizkigu. Et,{ 

gaurkoak, emendikan bost milla urtera, bal
darrak baño baldarl'agoak jzango Jira nos
ki. 

Argizaiolaren itz-gaia onelaxe uzten del, 
Bedayo'ko esan batzuk berritzeko. 
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Argentina 'n oñak utzi ta, nere hurua Be
dayo'n dahillen ezkero, zer csango diet ha
da, nere anai-arrehai, aide guztiai, ezagunai, 
Bedayo 'ko ez-ezagunai...? 

Bai, jaunak; orain Bedayo'n nahillen ez
kcro, oraingoan zerhait esall nai diet. Nola
ko gauza eskatzen asiko naitzaie ... ? Nere 
eskaera ez dizuet nekagarrizkoa cman IÍai!! 
Nik idatzi detan lihurutxo au irakurtzea es
katzen dizuet. Au ez da asko jakiñak irakur·
tzeko, oso aguro cta haldar idatzi detalako. 
Baña, hi edo iru aldiz irakurtzen saiatzen 
hazerate, zerhait entzungo dezute. 

Gai geienak, utzi hearra izan det hazterre
ra, lan geiegizkoa artu detalako nere azken 
urteetan, ongi xamar adierazteko. Baña, ala 
ta guztiz ere, zerhait entzungo d·ezute, nere 
hizitzako ihilketak zer-nolakoak izan diran. 

Ementxe jakin dct, Bedayo'ko zentzak edo 
gizatzak, gaur mintzatzen omen zerate erde
raz ere. Au ez ikasteko ez dizuet esan nai. 

Ikasi hezate erderaz eta prantzesez, al dan 
egokiena. Mintzo oiek, al dan egokien ikas
ten hadituzte, euskera ere, oheto ikasita 
maiteago izango dezute. 

Euskaldunok, hadegu ordua zerhait ikaci
teko, hesterik ez hada, hesteai erakusteko, 
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gure erri euskaIduna zer-nolakoa izan dan. 

Ez da ba aski, euskaIdunak geraIa csalea. 

Europa guztiko errietan zarrena, gurea 

da. Eta gure izkuntzarengatik, ez da zer 

esanik. 

OneIako gauzak, ni or bizi nintzalarik, el, 

nituen bada ikasi, emen zaartu arte. Neri 

gertatu zitzaidana, ez dezaiela gertatu, eus

kal Iurretan gaur jaiotzen diranai. 

Bedayo'tarrak izan dira, Gipuzkoa'ko baz

tar orretan erderaz azkena mintzatzen ikasi 

zutenak; baña, orregatik, Bedayo'tarrak C':: 

degu iñoIako lotsa artu edo eraman bearri

kan. Edozeñi esan gentzaioke, Hedayo'ta

rrak, beste askok ez bezela, geronen elea edo 

mintzoa gordetzen jakin izan dutela. 

Eta, au gogoratzeaz, Bedayo 'n jaio ta az

ten diranak, au aztu gabe gogoratu bear lu

kete, gure izkuntzak iraun dezan, lOlltor oiek 

zutik dauden bitarlean. Onelako asmoak, 

nik uste detan bezela, ez ole dira gordeko, 

ni jaiotako erritxo hazter orlan ... ? Minga

ñak baño obeto, egiñak eranbmngo dute!!! 

Beste gauza hat ere, ementxe jakin det; 
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zatak edo abarkak josten, Bedayo'n aztu 
omen zerate. 

Gaur gomazko zatak erosten omen dituzu
te. Nola liteke ori egia izan .. .'? Au, gauza 
arritzekoa da. 

Nor ezta ba arrituko, onelako berriak ja
kinda .. .'? Baleike au egia ez izatea. 

Garai bateko basarrietan oñetako egokic· 
nak eta merkeenak, abarkak eta bartanak 
edo mantarrak izan oi ziran. 

Bedayo'tar guziak ez dituzte erosiko zata 
gomazkoak. Bei bat edo idi bat iltzen zaio
teuean, aien narruarekin egingo dituzte nos
ki zatak, aztu ez baldin bazaie abarkak jos
ten. 

Bedayoko oñetakoak gogoratzen ari nai
zelarik, oraintxe nere burura etorri dan gau
za esan gahe, ez det nai bada utzi. 

"Pastel goxoak" egiten zituan len aipatu
tako gure aitaren zaldia, Gurdill-aundira al
datu ta bi urte barru iI zan, negu beltzeko 
gabean, zaldia etxeratu ez genuelako. Eta 
gure aitak kendu zion larrua zaldiari. 

Zaldi-narru ura, ongi legortu ondoren, S8" 

paipean gordetzen zan, eta alaxen ibiltzen 
zan zaldi-larrua zatak egiteko iraungarria 
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etzalako Ízaten. Baña, nik egin llituen au-
rrenengo zatak, zaldi-larru arrekin egil1 ni
tuen. Oso gutxi iraun zidaten abarka aiek. 

Amar edo amaika urle uste det neuzkala, 
aurreneko abarkak josten así nintzan ga
raian. 

Zaldi-Iarruzko zatak, ll1cak da biguñak 
izaten diralako, 080 errexagü ebaki, zulatu 
eta josten dira. Abarkak aldi luzean irau' 
teko, idiaren kopetako narrua iza ten da 
iraungarriena. Onelako gauzak, goierríko ba
sarritar guziak, nik baño obeki hadakizki
te. Bañon nik ere badakil zatak egiteko ]a

nak eroso. Aurrena ikasi hear da. labana, 
zulaitzakia, eta eztena ol1gi zOl'rozLen. Zo
rrotzale txarrak, ez dilu aterako joskuela zu
zenak, abarka apañakill jai-goizetan elízara 
joateko. 

Zatak egiteko saiaketa aztu zeratela. ezin 
det sinistu. 

Eta, egia al da, gaurko Bedayoko ne"ka
txak, ez dakitela ardatzean Iiñozko aria me

-mea egitcn? 

Bai, au cgia izango da noski. 

Atzoko gahean cta hart, ametsctan ihilli 
naiz gau-erdirañü; baña. garai batean beze

la, eZ det arkitu ardazlaririk, ez zarrik cta 
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ez gazterikan. Ametsak gezurrak izaten di
rala, askok esaten dute; baña beldur naú, 
nere ametsa egia aterako zaitela ... 

Eta, gaurko artzaiak ere, aztu ote dira, 
ardiaren illearekin, ari egokia txaatillan egi
ten ... ? Garai bateko artzaiak, beren txaati
llakin bazekiten ardi illezko ari me-mea 
egiten, eta ari arrekin egiten zituzten zatak 
10tzeko goraitiak eta galtzerdi bikañak, ne' 
guan amona ta aitonak beren oñak bero-be· 
ro idukitzeko. Onelako oiturak galdu dirala 
ere, egia ote da ... ? Baliteke orrelako lanak 
artzaiak jarraitu dutela egiten, batez ere ar· 
talde txikia daukatenak; baña. ez ala bes
teak. 

Egia ote da, Aralarko artzai .batzuk be· 
ren txabolan ipiñi dutela urrutizkiña ... ? 
Arrayua!!! Au egia baldin bada, artzai 
aberatsak dauzkazute alajaña!!! Urrutizki
ña daukaten artzai oiek, nik garai batean be
zela, taloa zabaltzen beren eskuetan ba ote 
dakite ... ? Eta, oatze zigorrezkoa ta txilla
rrez egiña ote dute? 

Artzaiai uztera noa pakean. Beste egizko 
"Euskaldun batzuk" deitzen naute; nerekin 
itzegin bearra omen daukate Bedayoko 80-

roak, belardiak, gariak, soildu ziran paga' 
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diak, neronek aIdatu nitUll al'itz-Iandal'ak; 

eta auetxek guziak batean galdetzen dirate: 
"Aizak i, zergatik ez aiz itzulL gu emen 
zutik nola gauden ikustera ... ?" Bai, bai, ba
ño ... nik ez nezakc ol'l'clako galderal'i bea:: 

dan bezela erantzun!!! Neronen ihilli-aldi
ak, zerbait Iardaskatu ditut, baña, diranak 
diran bezela erantzungo banieke, ixilduko 
ziñakete, berriro galdetu gabe. 

Len aipatutakoak hezelaxen, galdetzen di

rate Bedayo'ko aldapatxoak, muñoak, ton

torrak eta iturri goxo maite-maiteak. Aue
txek ar bitzate hiotz-biotzeko eskerrak. 

Oraindikan ere deitzen naute, izugarrizkl) 
jaki goxoak. Auek ez nitzake utzi, nel'e hio
tzetik eskertu gabe. Ona emen beren izen 
gaixo eta maitagarriak: zizak, perretxikoak 

eta ontoak; mendi-marrubiak; geiziak; ara
nak; sagarrak; udareak edo txermenak; urri
tzaren ur goxo-goxoak; elorri arantz beltza
ren baxajanak (arkaitz-aran txikiak); Za
balkiko "txonbelarra" geizi-zugaitz 08toaren 

antzekoa eta oso samiña ta goxoa jateko, 

mizperak; mazpillak; lar-arantz ma8ustak; 
intxaurrak eta iñoiz aztu ezin leizken gaztain 
egosiak, erreak, eta umetxoak poItxikuan 
eraman oi zituzten gaztain tximel-tximelak. 
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Mendi, baso eta sasietan ainbeste janat'Í 
hildu la jan zÍtuen mutil koxkorra, nola ez-
ta ba bere biotzelik gogoratuko ___ ? 

GU'I-POZKOA 

(GURI-POZA) 

Au degu, Gipuzkoaren egizko izena. Nork 
aukeratu ote zuan onelako izen armenga
rria ... ? Iñongo izkuntzan ezin gentzake obe
rik arkitu, gure anima la gorputzari naita-
8unez betetzeko. Guri-Poza! Nork eztaki po
zaren atsegiña? 

Guri-Poza: Auxen da ba gure erki ed.) 
probintziaren izena. hen eder eta egokiago
rik, iñ-ork ezin lezake aukeratu. 

Argentina'n 51 urte daramazkitelarik, az
kenengo urte auetan, badaukat aIdia edo 
denbora, Euskalerriko oitura zarrak irakur
tzeko, eta Gu'i-pozko'ako tontorrak zenba
tzeko. 

Orain nere etxean badaukat Gipuzkoarell 
erki edo korografi bikaiñ-bikaña, eta oni be
giratuta Gure-Pozaren tontorrak eta mendi
ak, gaur ezagutzen ditut, ortxe bertan bizi 
banintz bezela. 
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Argentina 'ra etorri aurretik, nik banekicn 
mendi Aitzgorria 'ren izena, baña ala ez 
Aketegi'rena. Orain emendikan ikustcn det, 
Gu'i-pozkoa'ko mendietan goratuenR edo al
tuena, Aketegi dala. 1.544 neurkin itxasOd 
baño goragokoa. Eta urrengoa, Aitzgorri 
1.531 neurkingoa. 

Aketegik, izen aker antzekoa daukalako, 
orregatik ez da ha izango Aitzgorri hezin 
ezaguna. 

Nere anai Joxantoniori (gaur Fr. Fausti
no), anai onetxeri, Gipuzkoako mendi gu
zietan, Txindoki miukitzen omen zaio, cta 
anai onek Txindoki'ko muturrcan ipiñí 
omen du gurutzc aundi bat, eta bere alda· 
mene tan argaztuta hidali dizkit zortzi ar

gazki bikañak. Gurutze au, Bedayo 'n jayo· 
tako Iñazio Zubillaga jaunak, egin da jarri 
omen du Txindoki gañean. 

Oraintxen datorkit gauza hat burura, ta 
askok ez dakitena izango da noski, aspaldi
ko dalako Bedayotarra'rcn oitura. Auxen 
izan zan: aitatutako errÍtxo artatik Ameri
ketara jo aten ziranak, beren Borterrira itzul
tzean, konbidatzen zuten erri artako jende 
guzia ogi ta ardoarekin, erritlro artako pla
zan. 
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Alako konhite edo jateitua artzen zan 
igandeko hezperak entzun ondoren. Ala egin 

da berealaxe, ogia ta ardoa jan la edan on
doren, txistularia asten zan 80ñua jotzen, eta 

dantzan zekiten jendf' guziak ederki dantza

tu oi zirau. 

Esan det jateitua, nik bost aldiz artu 

nuan, dantzan ikasi bañon lenagotik. Orí da 

dana. Alakorik ez da agertuko Lerriro Be
dayo'n. 

Santa Agedako festak ere Bedayo'n galdu 

omen ziran. Nik 8 urte Letetzean, bertakl> 

lagunartera sartu nintzau, la urte artanlxe 

bakarrik ibilli níntzan San Ageraren eskea 

atetik alera eskatzen. 

Basarrí bakoítzean, koflariak Lertso za

rrak abestu oi zitun, koflariaren bertso ba
koÍtzari guziok erantzunez: 

Dios te 8alve, ongi etorri, 

eun on Jainkuak diola, 

eun on J ainkuak dio la eta 

hiyar ongí daiola. 

Baña, nere garaian, ia etzall kantatzen. 
Etxe hakoitzean ím Ahemari otoi egitell zan, 
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Nere jayoterriak, ogi, ardo ta dantzaren 
ordez, ar dezala nik idatzi detan liburuxka 
au, ta Gipuzkoan Bedayo'tarrak erderaz az' 
kenengoak izan geralako ikasten, azkenen· 
goak izan gaitezela euskera gordetzen ... 

Orain Bedayo'tik irtentzeko ordua irÍlxi 
zaidalarik, zer esango diet geigo ... '( Barka

tu bezaite, nere euskera ezin badute ongi 
entzun. 50 urte joan dira, ni ez naizela eus
keraz mintzatzen, eta orregatik ez arritu nt~

re baldarkeriarekin. Emengo nere utsak, 
oraindikan Bedayo'tarren batek antolatu edo 

konponduko ditu. Auxe da nere ustea. Au 
da nere aurreneko saiaketa euskeraz idazten, 
eta ez dakit bigarrena idatziko ote detan. 

Zuzen edo oker, asi zaitczte euskerazidaz
ten. Buru-ausketa pixka bat egin nai ez du· 
tenak, ez dute bada ezer aurreratuko. 

Onekin adierazi nai diet, nereai, gurc al" 

deai, ezagunai, eta Bedayo'tar guztiai, errl
txo ortan euskera ez aztutzeko. 

Euskeraz mintzatzea nai ez duten cuskal
dunak, ez diotc nai egizko Euskalerriari. 

Euskeraz ez dakin EUSKAL-ERRIA ZERTA· 

KO DEGU ... ? ONELAKO EUSKAL ERRIA 
EZTA EUSKAL ERRIA. 
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Giltzarik gabe ixtera nua 
Nere lardasketaren ateak, 
Áueri... jar bezaizkate 
Bear-neurriko atalak. 
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15. Bertsolariak: EZKONTZA GALDUTAKO BER
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CUN! 
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32. Mikela Elicegui, Antonio Zavala, S.l.: PELLO 
ERROTAREN BIZITZA, bere alabak kontatua. 
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33. Mikela Elicegui, Alltollw Zavala, 5.1.: PELLO 
ERROTAK JARRITAKO BERTSOAK. 
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35-36. J. V. de Echagaray: FESTARA. 

37. Agustín CardalJeraz, S.l.: EUSKERAHEN El';' 
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