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LEEN PEREDIKIA 

Behar bada galdeginen du irakurleen batek: 
"Leen peredikia" hitz horiek zer dira? 

Ziberotarren Pastura! bat edo Charivari-ren 
bat irakur balu, jakinen zuen hitz horiek "Au
rreko Hitza" adiarazten 4utela. 

Eta berandu gabe, goazen polizia-nobela hu
nen egilearekin. 

Mariano ¡zeta Elizalde jaun gaztea 1915 ur
teko uztailaren 14'garren egunean sonu un 
E/izondo-ko "Mutileneah-n, cta hiri hortan 
bizi da erloju-denda baten ¡abe. 

Bere eskolak, herrialn berean egin zituen, cta 
Zeruko Atgia-n eta Baionako Herna astekarian 
irakurgai pollitak argitaratu izan ditu jadaneko. 

Aita Zarauz'tarra du gazte gaztedanik Eli
zondo-n kokatua, cta ama berriz Elizondoarra. 
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Eskuaraz leenbiziko liburua ote da hau Baz
tanen? Polizia-nobela bczala bai, lcena da, eta 
irakurleak ikusiko duen bezala, interes haun

\ dienare kin segitzen zaio asmakizunaren kora
pilloari. Eskuara ere herrikoa erabiltzen du cta 
er/'cza Baztandar izk'¡·riazai/lea!k. 

Horko bereko izkuntzan geiena, ez oso osoan 
hala ere, zenbait aldiz ezpaitzaio jarraikitzen 
eguea aktibocn cta pasiboen bereizkuntzari (gi
zonek-gizonak), Baztanen bezala. 

Beste aldetik ere erran bebar da, BaztarJIn 
usatzen dela, asko tokitan bezala, hitzcn aka
baillan, a: - e vocal-en aldakuntza, ¡-u vocal-en 
ondotik doazilarik. 

Bidasotar ez direnek ere, uste dugu aise ira
kurriko dutela no,bela pollit hau, den oiturarik 
ttipiena irakurtzeko baldé,. badute. 

T okiko zenbeit huz ez-ezagunen argitzeko 
eratxeki dion iztegiñoa, laguntza htmditakoa 
izan ditarec. 

Polizia-nobelaz kanpo, leenago ere agertu 
izan dira Baztandarren euskal liburuak; e.ta os
pe haundiko Axular hura kontatu gabe (Urd~ 
zubi bere sortherria Baztango barrutia-ren ba
rrenean baitagó eta Axularren ama e.re Azpil
kucta-koa zen). 

Elizondo-ko "Da.tugaraia"-n bizitu zen Bru
no Eéhenique jakintsu hura eta Baztango es-
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kuar1z izkiriatu ere Bonaparte-ren laguntzaile 
gorenetako bat b'ezala. Eb'tmjelioa, Apoctdipsa, 
"El cantar de los c~ntares" eta beste halako 
itzulikatu zituen Elizondoko eskuarara't. 

Prinzipe berak dionez, iñork etzion Echeni
que-k bezain zeatzki gomendatzen ziozkan lan
gaiak bururatu. Eta are geiago estimatzen zuen 
gure izkiriazailea, ainbeste eskale nardag4-rrien 
artean, beretako nioiz ere etziolakotz deusik 
eskatu. 

Franzisko Lapitze ida#ari ezaguna ere sor
tzez Arizkun-goa zen; sta bere liburu "Bi sain
du hescualdunen bizia", liburu ernagarri eta 
edertzat jotzen du P. Latitte-k laudorio handi
cnen artean. 

Baztandarra zen Francisco de EEzondo Aita 
kaputxinoa ere, besteen 4rtean "Lore usaíndun 
mamitsuak" liburua izkiriatu zuena. 

Orobat, A mayur-ko e'lretorc izan zen Cruz 
Goyeneche jaunak ere' eskuaraz apainki ¡d/ttz; 
zuen eta soilik aipatuko dugu ,Martín de Az. 
pilcueta, XVI garren mendeko doktorear'en bi
zitza labur bat; Elu'Ctearra zen. (Zaarr'ek beti 
EIuete emJten zu·ten, CM ez EIvete ort/likoek 
bezala). 

Irurita-n aunitz urtez bizitutt, aldizkari 4$

kotan izkiriatu zuen ere Paulo Fermín lriga.
ray "Larreko", sendakin ez~guna izan zenak. 
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Eta erdi Leklliroz-tarra etz.ena Tapia~Pemre
na olerkari fin eta goren maillako hura, Baz
tango eskuara leunean ainbeste iJatzi zuena? 
1930 eta 1933 urtetako Eusko-olerkiak direla
ko bildumetan ikus ditazke "Baztango men
diak", "Txori mindua", "Lore bikaiña", "Orein 
zuria" ... daritzaten poesia ederrak;, batzuk Ul
hand eea beste aleman neurtizlarietatik zuzen 
zuzen itzulikatuak. 

Bizien tMean hor dugu Zigan, Xabier Laz
coz apez olerkaria eta erdal izkirianta, EUzon
do-ko scmea; orttÍntx,e aipatu 1932 urteko oler
k¡ bilduman ikus ditazke bc1'C eusk¿tl bertso 
sortak. 

Eta Arizkun-en ere orai argitara ematen dute 
aipagarri den, erdia eskUMaz dagon Elkattasu
na eliz-orri pollita. 

Batzuk usteko zuten bezain Itgor eta antzu 
ezta beraz izan Baztango tur eder hltu, euskara 
id-atziarendako. 

Eta oraindik Aita Donosti zena ere aipa de
zakegu, aur-aurretik Baztanen bizitua eta bere 
naíez Lekarrotz-a ehorztera ekarria; ainb'este eus
kal kantaetaipuin eder bere Baztan maitean 
bildu cta argitara eman zituen musikaiari haun
día. 

Halaber gauza beretsua erran dezakegu Am
garai aita kaputxinoaz, edadura haundiko gra-
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matikak Lekarotz-en egin baizituen eta Baz
tango eskuararen kutsurik haundiena dute'nak. 

loan den mendean ere, loan l Martín Hiri
barren eta loan Battitt Elissamburu olerkarien 
euskara ederrak Baztango ziren alde batetik; 
Hiribarren-en ama Erratzu-arra baizen Dolarea 
deitua eta Y oana Irazalbal Zugamurdi-arra be
rriz. Elissamburu euskal poeta haundiaren ama. 

Gure errikide Izeta, beste horiek bezala, asi
tako bideari jarraikiko zato!a gero ere, igurika
tzen dugu bihotz bihotzetik. 

A. Irigaray 
EuskaJtzaindik.oa 
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in BATZUEN ESAN.NAíA 

adina 
atera 
ahantzi 
altzina 
ajataka 
akaballa 
akitu 
ak9rt 
albt(lpeau 
alaatu 
andana 
asmeuta 
asId 
asotsa 
aspereu 
at:iteman 
aunitz, aunitzik 
aunpatua 
auserki 
balta (Bere baitan) 
baltegia 

bakantza 

bama 
bearrik 

= edad 
= "asunto", "affaire" 
= aztu 
= aurre, aurrera 
= parre-algaraz 
= bukaera 
= bukatu, amaitu 
= "acorde" 
= izkutuan 
= a1txa, izkutatu 
= mordo 
= asiera 
= naiko 
= soñu, ots 
= zotin, "suspiro" 
= arkitu, arrapatu 
= asko, askorik 
= puztua 
= erruz 
= beregan, bere gogoan 
= kartzela, espetxea, pre-

sondegia 
= "vacance" I "vacación" I 

opor 
= barrena 
= (Batzuetan: zorionez) 



beiti. beitien. bettikoak 
berant 
berantetsiek 
berex 
bertze 
besta 
bidenabarkoan. 
bizkitertian 
botiga 
dasta 
deus 
ebatsi 
elmskoa 
edergailu 
ediren (edirenen) 
ek. eki. eken. ekeqana 

ekea 
ele 
emazteki 
erB$Btea 

erbal 
erdietsi 
erran 
erranka 
ertzaiñak 
ezkil-dorre 
ezpairik gabe 
gaitzetsi 
goan 
goatze. goatzetik. goa-

tzera 
goiti. goitien. goitikoak 
igan 
igorri 
iratzarri 
iretsi 
iruzur egin 
iruzurti 
izitu 
izialdure 
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= be, bean, bekoak 
berandu 
tardados 

= berezi, apartatu 
= beste 
= festa, jai 
= "de paso" = bitartean 
= denda 
= probatu, gustatu 
= ezer = ostu, lapurtu 
= lapurreta 
= Edergani 
= arkltu (arkituko) 
- ayek, ayei, ayen, ayen-

sana . 
= kee. 
=itz = emakume 
= euria edo elurra 000 kas

kabarra egiten astea 
= elbarri 

iritxi 
= esan 
= esaka 
= poliziak 
= kanpantorre 

dudarik gabe 
= ezin ikusia, begitan artu 
= joan 

= oye, oyetik, oyera 
= ~oi, goyen, goikoak 
= 19o, iyo 
= bialdu 

,- esnatu 
= irentsi = saldu, "hacer traición" 
= "traidor" 
= izutu 
= izualdia 



journaia = periodikoa, gazeta 
karrika = kale ' 
kasatu = bota, "casser" 
kiriketa = zeletan 
kuterman, = eztabaida, sesioa. 
lanabesak = tresnak, erremintak 
laidogarri = lotsagarri, fama-galgarri , 
lekukoa = testigua 
lekutu = alde egin, alde egin-

-arazi 
mintzatu = itzegin 
mintzaira = izkera 
mokoka = asarre 
mozkor arraildue = zearo mozkortua 
muinkatu = musukatu 
nabal = laban 
nardagarri = nazkagarri 
ohoin = lapur 
ohore = onra, onore 
ondar egunek = azken egunak, 
oñazkak = atza, oinkada, huella 
oraiñik = oraindik 
oraiñokoan = oraindañokoan 
oro = danak 
orotarik = danetatik 
ortz-adarra = Erromako zubia. 
ortZiralea = ostirala 
lobera = geyegi, sobra. 
soberaxko = geyegitxo 
tolas = itz, izketa 
solasaldi = izketaldi 
solasetan = izketan 
suntsitu = desegin, ayenatu 
tenorea = garaya, ordua 
ttipi = txiki 
ugalde = ibaya 
unkigarri = sentigarri, sensible 
ukitu = ikutu 
unaturik = nekaturik 
uroski = zononez, atsegiñez, 

"heureux" 
saloa = "cariñoso" 

17 



sikana = zitalkeria 
yardetsi erantzun 
yarraiki jarraitu, segitu 
yendajea = jende txar, "gentuza" 
yo -- jo 
yosketa - jostaketa 
zanpet = ase, bete, lepo egin 
zauli = arin, ágil 
zil = zillegi, "licito" 

\ zitu = frutu 
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Abenduko egun batean zen; atsaldeko 
seiak, eta izarrak ageri ziran zeruan; 
egunik laburrenetan gaude eta orduko 
illun illundua zen. 

Iri bazterrean bi gizon_ izkutuan eta 
noizean bein kirikeka bide aldera; ezpai-: 
rik gabe norbaiten zai zauden. 

-Oraindik . eztuk ageri Mainker ori 
-:-zion batek, bietan zarrena eta bere aur-
pegi be1tz artan zitalkeria erakusten zue
la. 

-Badator, badator; ortxe dago -erran 
zuen bertze gizonak, pizti baten antzeko 
gazte mee bat, begi bixi batzuekin. 

-Gabon ... -agur egin zuen etorri be
rriak. 
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-Bai zuri ere. Noiz-nai ordue zen, be
rantetsiek ginauden -erantzun zioten. 

-Egia da, bai; bañan lenago enitzerr 
etortzen aal, ofizinan lan aunitz zuten 

. eta kapataz guziek antxen egon gara ge
ren kontuek egiten orain arte. Langileak 
beren soldata artu bearra dute, eta leenik 
gauzak bear ziren ongi antolatu. 

-Ekarri al dute dirua? -galdegin 
zuen zarrenak, izen-goitiz "Be1tza" zeri
tzana. 

-Bai, ikusi dut nola ekarri duten eta 
Jean-Pierre Yaunak eta bere illoba Fran
zis'ek nola kontatzen zuten, ok baitira di
ruzain eta idazkari. Baita oartu naiz ere 
dirua larruzko boltsa batean sartu dutela, 
eta aditu dut nola Jean Pierr'ekerraten 
zion illobari: "Diru au sartzazu burni
-kutxan; emen badira lau milloi eta ezti
tugu nola-nai utzi bear". 

Be1tzak irri maltzur batekin entzut~ 
zion eta bertze bieri zorrozki begiratu ta 
erran za ben : 

-Aditu zazue biek. Diru ori guregana
tu bear dugu; bañan ortarako geren bu
ruek arrixketu bear ... Aizu, Mainkerra, ... 
Zer ordu izango da egokiena yokoa egite
ko? 
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-Nik uste dut amekak aldera izanen 
dela ordurik oberena. Nik badakit ongi 
etxe orren berri. Beitien dauzkate ofizi
nak eta lenbiziko bizitzan J ean Pierre 
Yauna bizi da; bañan gaur eztugu orren 
bildurrik. Badakit osaba-illobak goan 
bearrak direla zinemara beren emaztee
kin eta ordu artan iñor eztela izanen 
etxean. Aise sartuko gara leio ttipi bate
. tik eta bear den bezela eginen dugu gure 
lana. Et bildurrik izan ... 

-Aditu duk, Pizti, -erran zion Bel
tzak oneri-. Eme egon adi eta presta tzik 
lanabesak, burni-kutxa ori idekitzeko. 

-Gertu naukazu, nagusi. Badakizu lan 
oietarako ez dudala parerik. 

-0ngi dago. Ori gero ikusiko dugu. 
Orain gauzak buruekin egin bear ditugu. 
Leenik yan dezagun zerbait eta edan 
ere ... ; bañan kontuz, Pizti, edariekin. Ik 
aski duk baso bat eta guk ... gutti geiago. 
Badakizue gizon ordiak eztuela deuseta
rako balio. Gañera, gaurko lana ezta no
lanaikoa. Burue ongi eta zangoak zauli 
bear ditugu. Sar gaitezen bada,gure 05-

tatura ... 
Urbil artan bazen ostatu zar bat; leku 

zikiña eta illuna, an biltzen ziran yenda-
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jeak bezala. Exeri ziren zoko batean eta 
afaldu zuten. 

-Omindik bederatziek -ziotsan Piz
tiak kezka ti. 

---<Etzaitela larritu -erran zion Main
kerrak-. Ameketako an izango gara, ez
paitago urrun etxe ori; eta gañera gaurko 
eguraldiakin egoten aal gara lasai. Ezta 
iñor ageri karriketan, izan ere gau ontan. 
A zer orma eginen duen ! ... 

Mainkerrak oni,iñik bazuen zerbait gal
detu bearra. 

-Gure lana ongi ateratzen bada, nola 
berexi bear ditugu irabaziak? 

Beltzak orduan: 
-Lau millonetatik, bi neretako eta 

zuendako milloi bana. Badakizue ni nai
zela buruzagi. Zer iduritzen zaizue? 

-Ez al zaizu ori soberaxko zuretako? 
Yardetsi zion Mainkerrak: 
-Zu aitzindari izanagatik, nor da gaur

ko lan onen buru efa nork dakizki, nik 
bezein ongi, etxe orren zokoak? Oitaz ba
da, zuek aski duzue milloi bana eta ber
tze biek neretako. 

Beltzak zimurtu zuen kopeta, etzuen 
bada uste gizon erbal ura ausartuko zela 
bere aurka deus erratera, eta egon zen 
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arei begira ixtanpatez itzik erran gahe. 
Ezagun zuen etzitzaiola ongi goan Main
kerraren erantzuna; bañan etsi etsian 
bearko zuen aren erabakia baieztu. 

-Goazen -erran zuen azkenean Bel
tzak-. Ordua da. Egin dezagun zuk 
erran duzuna eta lenbailen iritxi gaitezen 
etxe ortara. Lanpide oietan oitua nago 
eta finezien yokatu zaite, Mainkerra. Nik 
hadakit gero gizon iruzurtia nola· ezi. Ne
rekin ezta yostetik. 

Abiatu ziren iru gaizkileak poliki poH
ki, Mainkerra zutela bide erakustale. 

Zeruan izarrak dirdiratzen zuten beñe
re ez bezela, eta orduentxen berean ame
kak yo zuten ezkil-dorre batean. 



II 

Trankil aski zauden osaba-illobak bere 
la.netan, ia akitu urren. Egun artan bazu
ten non yosta, .lau eun langileendako aste 
guziko soldata prestatzen. Azkenean, zor
tziek aldera, ontzat eman zioten beren la
narl. 

-Banoaye laisterka etxera-erran zuen 
illobak-. Gaurgero nere emaztea beran
tetsie egonen da; bañan leenik eskuek gar
bitu bear ditut. 

Franzis etxera abian zen' eta azkeIi 
agurra egin baño len, 'erran zion osabari: 

-Osaba, afal ondoan etorriko, naiz 
emazteakin. Gero zinemara amar t' erdie

. tako iritxi gaitezen. An eman bear duten 
film ori ez genduke galdu bear ... 



Franzis atera zen ofizinatik etxeruntz 
bere Peugeot txikiarekin. Karriketan etzen 
mor ageri. Gau artan yendea berokire bil
du izanen zen, ortarako obea baizagon. 

Jean Pi erre , ofizinako ateak etxi ondo~ 
ren, igan zen bere bizitokira. Bere emaz
te E1izabet senarren zai zagon afaltzeko, 
eta au etxean sartu orduko, xamurki agur-

,tu zuen. Andre xaloa eta maitagarria zen 
J ean Pierr'en emaztea. Elkarren antze
koak, biek zoriontsu bizi ziren. 

-Lanean orai arte? -galdegin zion. 
-Bai eta ez guti. Gaur aunitz nekatu 

naiz. Buruko min pixka bat ere badut eta 
eztut batere afaUzeko gogorik ... Gero eto
rriko dira Franzis eta Mayi zinemara goa
teko asmoakin; bañan obe dugu emen 
egoten bagara su ondoan ... Berek nai ba
dute, goan daitzile. 

----Gaurko eguraldiakin ergelkeFie da 
etxetik ateratzea -zion Elizabet'ek-. 
Egon gaitezen emen berokien goxoki go
xoki ele atsegingarrietan; eta orai afa! 
dezagun. 

-Orixe ... Nik beñipein kamamile artu
ko dut; eztut bertzerik nai. 

Afal ondoan irri solas batzuk ere egin 
zituzten, beti bazuten yostatzeko gogoa 



· $enar-emazte ok, naiz biek ere adinean 
sartuek izanik. Amarrak aldera nabaitu 
zuten atea yoka eta segidoan Elizabet yau
tsi zen edekitzera. 

--Ongi etorri, ene maiteak, -agurtu 
zituen bere illobak-. Zatozte goitire eta 
kentzizue abriguak. Sukaldean egonen 
gara goxo goxo. Osabak eztu etxetik ate
ratzeko gogorik eta naiago du su ondoan 
egon. 

-Bañan ... ez al dugu zinera goan bear? 
-erran zuen Franzis'ek. 

-Ez, ez; gaur ez beiñipein; eztago 
gaua or barna ibiltzeko. 

-Bai, bai; arrazoin duzu, izeba, -erran 
zuen Mayik-. Nik ere ez nuen gogo aun
dirik; bañan Franzis'eri sartu zaio kas
ko ortan zinemara goan bear ginuela eta 
berari gustua egiteagatik atera naiz. 

-Ongi dago, ongi. Egin dezadan bada, 
zuek nai puzutena -yardetsi zuen Fran
zis'ek. 

Kendu zituzfen beren abrigoak eta igan 
ziren goitire. 

-Gabon, osaba, -agur egin zuten bi 
illobak. 



-Bai zuei ere. Exeri zaitezte emen, su 
ondoan -erran zaben maiteki osabak-. 
Otz al dago kanpo ortan? 

-Bai, barnean egoteko obea dago 
-erran zuen Mayik. 

-Artuko duzue kafea, eta gero ariko 
gara musean, naibaduzue, gazteak za
rren kontra -erran zuen izebak uroski-. 
Gañera, badugu astía pileka. Zer ordu 
da? 

Franzis'ek begiratu zuen esku-muturre
ra eta oartu zen erlojua falta zuela. 

-A zer burue ... ! Erlojua atzendu zait 
beitien. Eskuek garbitzeko kendu nuen 
eta diruen kartera gañean utzi dut, mai 
gañean. 

-Bañan ez al duzu diru-kutxan sartu 
kartera? -erran zion osabak. 

-Ez, ez. Atzendu zait; bañan gero 
etxerakoan sartuko dut. Orain yosta gai
tezen musean. 

Ala egin zuten eta baita ere gazteak aisa 
irabazi. Etzen arritzekoa, Franzis yoka
lari porrokatua baizen eta kartetan aunitz 
zakiena. Bear bada lanean etzuen auni
tzik egiñen; bañan yokoko gaietan obere
netakoa zen. 



, 

Orre1a pasatu zuten ·ordu bat egonaldi 
eáer batean eta oberenean zaudelarik, 
nabaitu zuten asots aundi bat beitien. 
Leío baten kristelak norbaitek pusketu zi
tu en eta denbora berean norbaitzuk lais
terka somatu zituzten. 

-Nor dabille or? -oyu egin zuen Jean 
Pierr'ek-. Goan zaite agudo, Franzis. 

Illoba laisterka yautsi zen ofizinara; ar
gia piztu zuen eta angoa ikusi eta ikaratu 
zen: leioa zabalik, burni-kutxa ere idekía 
eta ango diru guzia eramana ... Mututua 
gelditu zen lenbizien; bañan segidoan er
natu ta asi zen oyuka: 

-Lapurrak! Lapurrak! 
Goitikoak izitu ziren; andreak karraxi

ka eta osaba ere oyuka así ziren. Laíster
ka etorri ziren goitikoak eta ikusi zuten 
zorigaiztoko gertakizun ura. 

-Urdeak !-erran zuen osabak-. Eba
tsi dakute diru guzia! ... 

Telefonua artu ta bazoayen mintzatzera 
poliziak etorri zitezen; bañan oartu ziren 
telefonuen ariak ere autsi zituztela. Mada
ríkatuak! 

-Goan zaite polizietara eta etorri dai
tzile lenbailen. Gu ez gara emendik mu
gituko eta eztugu deus ukituko. 



Illoba prestatu zen, abrigo artu eta bere 
Peugeot' ekin goan zen egiñaletan polizie
tara. 

Bizkitertian an gelditu ziren, zer egin 
etzakitela, osaba bi erriaztekiekin. Uste 
baño -geiago berandutu zuen illobak; ba
ñan azkenean agertu zen bi poliziekin: 
Claudet Yauna bere morroiakin. 

-ler gertatu da emen? -galdegin zuen 
an sartu bezain laister. 

-Begira, yauna, --erantzun zion Pia-. 
rres'ek-. Ebatsi dakute emen ginuen. di
ru guzie, eraman dituzte bi larruzko kar
tera. Batean diru gutti zen, 500 franko 
berritakoak; bañan hertzean baziren lau 
milloi; eta erloju bat ere eraman dute, 
diruarekin batean. 

-Leenik begimldi bat eman bear dut 
emen. Ikusten dutanez, lapurrak~ leio or
tatik sartu dira da, iges egin zutenean, 
kristelak autsi. Bai ... Una emen lapurren 
ofiazkak. 

Atera zuen lupa aundi bat eta begiratu 
zituen ongi. Gero bertze zoko guziek ere, 
ia beatzen señalerik agertzen zen; bañan 
alferrik. Ezpairik gabe lapurrek eginzu
ten beren txarkeria guantiekin. Sudurre 
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zimurtuzuen Claudet yaunak,erraten 
'. " zuela: 

'111.,' -Ebaskoa egin dutenak badakite ongi 
beren laneko xikanak. Telefonoko ariek 

~ere autsi dituzte eta ezta señalerik ageri 
iñon. 

Polizi morroiak atem zituen erretratoak 
eta ango gallz guziak ongi begiratu ondo
ren, erabaki zuten biaramoneko uztea 

,egin bear ziren l~nak. 
-Goan zaitezte orain goatzera, eta biar 

goizeko amarretan zuen zai egonen naiz 
komisarian. An xuxenduko ditugu gau
zak. Orai eman zaizkidazu etxe onen 
aitzindarien izenak. 

Piarres' ek eman zizkion beren buruza
gien izenak. Gizajoa dardaraka zagon eta 
emaztekiek izituak. Franzis berriz, ezm 
egonez bezala, an zebillen batetik bertze
ra. 

-Eta orai z,er egin bear dugu? -erran 
zuen Piarres'ek-. Biar ginuen langileei 
yornala ordaintzeko eguna. Zer zorigai
tza! 

-Etzaiteztela ikaratu. Zuen Bazkunak 
diru aunitz du eta ezta aisa errekaratu
ko. Gañera, guk arrapatuko ditugu lapu-
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trek eta di.rua ere bai. Egon lasaL.. Blar 
amarrak arte ... Eta gabon igaro ... 

Poliziek goan ziren eta oso naigabeturik 
bertzeak eta izialdure ezurretaraño sartue 
zutela, oeratu ziren. Goizeko ordu bata 
bazen Franzis eta Mayi etxeratu orduko. 
Lenago ain pozik zirenak, etxetik atera 
zirenean, orain naigabea eta tristura ziren 
etaz nausitu. Etzuten lo aundirik egin de~. 
nak ere. Goizeko zazpietako yaiki ziren 
eta ametsa bezela iduritzen zitzaioten bart: 
-arratseko gertakizune; bañan· zorigaitzez 
egia zeJ,1 eta egia garratza. Pia.rres' ek ba
da, etzuen bear olako naigabea. Gaixo 
Piarres ... ! 

.. 



III 

Ebasko orren berrie zabaldu zen iri gu
zian. Radiok eta egunkariek yakin-arazi 
zuten yendeari bart-arratseko gertaera. 
Komisarian eme zauden amarretako. Or
duko gaztigetu zabezten Soziedadeko bu
ruzagiei; eta xuxen xuxen an bildu zi
ren denak. Nagusi kontuko yaun ok be
rrie artu zutenian, kolera ederrean yarri 
ziren. Etzen arritzekoa ... Piarres eta Fran
zis ordu ortarako ere etorri ziren. Claudet 
Yauna arrera on bat egin zaben. 

-Egun on, yaunak. Sar zaitezte eta 
exeri lasai. Emenegote ona dago; kanpo 
ortan baño obea. Bart-arratsean 'Orma 
.aundia egin duo 

-Bai, izigarria -erantzun zion René 
yauna denen buruzagiak-. Aurten ne-
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gu bortitza dugo; bañan lau milloi oiek 
ebatsi dituenak eztu otz aunitzik pasatu
ko; nego ederra idurituko zaio. 

-Yaunak, -asi zen Claudet-. Orain 
asi bear dugo, zuen izenak artu eta bart
arratseko gertaerak nola izandu ziren iz
kiribuan paratzen. Así gaítezenbada. Lee
nik Soúedadearen izena. 

-Societé Leblanc-Chatonet. 
-Zein da bUrUzagi? 
-Ni naiz, etanere izena René Leblanc. 

Nere ondokoa, Louis Chatonet; eta ber
tzea, Raimond Etxemendi. ldazlari, Fran

. zis Vivier; eta diruzaina, Jean Pierre Vi
vier. 

-Ongi dago -erran zuen Claudet yau
nak, eta paperean ezan:i zituen denen ize
nak-. Soziedadeko etxean nor bizi da? 
~ J ean Pierre diruzaina.· Beitien ditu

go ofizinak, eta lenbiziko bizitzan bizito
kia 

-Zenbat diru eba1:si dute, Jean Pierre? 
-Diru-kutxan bi larruzko kartera zi-

ren. Batian 500 franko berrietakoak eta . 
bertzean lau milloi; eta dena eraman du
te. Gañera, nere illoban erlojua mai gañe
tik. 
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-Bertzerik eztute eraman? 
-Ez, bertzerik ez. 
-Billeteen numeroak artu ziñuzten? 
-500 frankoenak bai, emen ditugu; ba-

ñan lau milloienak ei, au baiginuen gaur 
eman bearra langileei. 

-Ekartzu numero oiek, paperean artu 
ditzadan. 

-Erlojua zer markakoa eta zer gisakoa 
zen ? 

-Longines; esku-muturretakoa; altzai
ruzkoa eta ubelakin. 
~N ondik erosie zen? 
-Friedrich-en reloleritik; nere aitak 

erosie, orai dela amar urte.' 
-Emaidazu orren zuzenbidea. 
Eman zizkioten bear ziren denak, eta 

Claudet yaunak artu zituen paperean. 
-Orain bertz'e ikustaldi bat egin bear 

genduke zuen etxean an diren oñazkak 
ongi begiratzeko. 

Au erraten zuen bitartean, zigarroak 
atera zituen sakeletik eta eskeñi zaben de
neL Gero yarraitu zuen: 

-Nere iritziz, lapurren artean bazen 
nOJ:1bait etxe orn~n berri ongi zakiena: Ka
pataz edo langileen artean ez al da kartze
letan ibili den yenderik? 

35 



--Ez; gure yende guziek banaka bana
ka aztertuak eta esaminatuak izan dira 
-erran zuen René yaunak. 

-Bai, ori bai; bañan egin bear dabe-
gu begiraldi on bat denei, kontuen artuz 
zer bizi-modu daramaten. Zer lanetan ari 
zerate orain? 

-Amar kilometroko. bide berri bat egi
ten ari gara. Baditugu lau eun langile eta 
orain arte lanak ongi doazi. Traktoreak 
eta mota guzietako makinak baditugu 
eta gizon trebeak ere oietan ibiltzeko. Gu
re yendea ikusi nai baduzu, goan zaite lau
etan ofizinara; an asten aal zara zure la-
nean. , 

-Barkatu, yauna; bañan yakinen ga
ñean egon zaitezten, erran bear dazuet 
gure lanak bart-arratsean asi gintuela. 
Zuek 10 ziñatenean, gure gizonak or bar
na zabiltzan batera eta bertzera lapurren 
billa. Gure lana ori da, eta emeH gaude 
zueri serbitzeko; eta orai gOé\.zen zuen 
etxera. 

Atera ziren denak kamisariatik alderdi 
artara bi automobüetan; batean iru bu
ruzagiak polizia batekin, eta Franzis'en 
Peugeot'ean au, bere osaba eta Claudet 
Yauna. Bidean ?:oazilerik, polizia nagu-



siak, beti umore onakin irriparrez. erran 
zian Piarres' eri : . 

-Pasatu al zaizu atzoko izialdure? 
-Ez yauna, ez. Oraindik ikaratua na-

go. Lapurr'ek arrapatu arte ez naiz trankil 
egonen. 

-Ez bildurrik izan. Guk antolatuko 
dugu zuen afera. 

-lMilesker. Zure yakitatean uste osoa 
dugu eta ltxaropena. Zure eskuetan uzten 
dugu gure afera. 

Franzis-ek etzuen itzik erran bide gu
zian; bere gogoeta eta pentsamentuetan 
lo. 

Iritxi ziren etxera eta atean zai zagon 
Elizabet, ongi etorria emateko. Sartu zi

/' ren ofizinan eta an aritu ziren lapurren 
oñazkak negurtzen eta zoko guziek begi
ratzen. Polizia nagusiak erran zuen: 

-Gaztigetu zagun lantegira ia langile 
guuek or diren edo norbaitek uts egin 
duen. 

Orduko, telefonoen ariek antolatu zituz
ten -eta kapatazen buruzagiakin mintzatu I 

·ziren. Onek listak ikusi ta ond<,>an, erran 
zaben goiz artan Mainkerra kapataza eta 
bertze sei langileek uts egin zutela. 
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-Gaur atsaldean ezpadira etortzen be
ren soldata artzera, gogoan artuko ditugu· 
oien izenak. 

-Gaur egin duen ormakin,bear. bjlda, 
etxean gelditu izanen dira katarro pixken 
batekin edo ... -erran zuen René'k. 

Amekak aldera agertu zen Elizabet, 
edari goxo eta pasta batzuekin an ziren 
yaun guziek ameketakoa egin zezaten. 

-Milesker, etxeko-andre,, ----erran zio
ten denak-. Edan dezagun naigabeak al
de batera utzi-ta ... 

-Yaunak, bagoaz -erran zuen Clau
. det'ek-. Emengoa ikusi dugu eta, bear 

bada, gure poliziek izango dute berrín bat 
eman bearra. Agur, a:tsalde arte I 

-Nerekin yoanen zerate -erran zaben 
Franzis-ek polizieri-. N ere p.eugeot' ekin 
ixtanpatez iritxiko gata zuen etxera. 

Bidean solasean así ziren eta Claudet' ek 
erran zion Franzis'eri: 

-Aizu, gazte; orain egin genezake zu
re erlojuen afera. Esaiguzu non dagon 
Friedrich'en etxea, eta goan gaitezen arat. 

lritxi ziren etxe artara eta arkitu zuten 
ango nagusia bere lanean ari zala. 

-Egun on, -agurtu zuten . 
. -Bai zuei ere -erantzun zaben. 



-Emen eldu gara gauz bat xuxendu 
naiez. Yakinen gañean egonen zara nola 
ebasko aundl"bat egina duten Leblanc'en 
ofizinetan ... 

-;--Bai, yauna, bai. Irakurri dut "Jour
naI'ean". 

-Oroitzen zara, -erran zion Fran
zis' ek- nere Longines artaz? 

-Bai, oroitzen naiz. Ezta ha denbora 
asko antolatu nuela. Gañera nik saldua 
zen erIoju ori zure aita zanari. 

-Bai. BadaerIoju ori e~e ebatsi data
te diruekin batean. 

-Gogoan artuko dut eta gaztigatuko 
ere hertze erIojeruei beren eskuetan eror
tzen balitzake, parte emanzezaren polizie
tara. Nik alegiñakegingo ditut. Badaki
zute lapurren etsai porrokatua naizela. Go
gOán jaso eta ~gindu nai -duzutena. 

-Eskerrik asko.Maiz etorriko naiz zu 
ikustera, eta agur 1 

Atera ziren Friedrich·en etxetik eta, 
hertzetan denborik galdu gabe, goan ziren 
komisariara. Claudet yauna bere ofizina
ra iritxi bezain laister, Franzis abiatu zen 
bere lantokira. An gauzak antolatu naiez 
zabillen. 
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Soziedadeak diru aunitz izanagatik, ba
zuen lanik aski. 

-Goan zaite Bankora eta atera zazu 
atsaldeko bear dugun dirua -agindu zion 
René yaunak J ean Pierre'ri, txeke bat 
prestatzen zuen bitartean. 

Orduentxe agertu zen Franzis, eta Re
né'k erran zion: 

-Eman diort zure osabari txekea dima 
Bankotik atera dezan, eta lagundu iozu. 
Goan zaitezte biek; bañan etorri lenbai
len. 

Atera ziren osaba-illobak auto txikia
kin. Bazirudin Jean Pierre trankildu zela 
pixken bat, eta onela zion: 

I 

-Guk eztugu dena, bear den bezela ai-
tortu. Ez badugu erran lau milloiak eta 
erlojua mai gañean utzi gintuela, diru
-kutxan sartu gabe, utsaundi bat egin 
dugu, zeren lapur oiek erori ez-geroz ager
tuko da gure obena, esango baitute mai 
gañetik artu zituztela boltsa eta erlojua 
eta diru-kutxatik bertzea. 

-Bañan zuri iduritzen zaizu arrapatu
ko dituztela lapur oiek? Nik eztut uste. 
Geinetan gertatzen dena gertatuko da ()
rain ere. Burrunba eta zalaparta franko 
eginen dute, eta azkenean gure Leblanc 



dirurikgabe eta ni erlojue falta ... Etza
zule kezkarik izan. Gure lana egin deza
gun orain eta utzi alde batera naigabeak. 
Gu orrengatik berdin biziko gara. 

-Zu beti izanen zara azolaJgabe bat; 
bañan ni gai auetan finezien yokatzen 
naiz. Badakizu nik zin egin nuela nere 
lanetan egiñalak eginen nituela Sozieda
dean alde. 

-Bai, n* ere' egiten ditut, bañan orre
gatik ez naiz larritzen. 

-Iritxi gara -erran zuen Jean Pierr' 
ek-. Itxoin pixka bat... . 

Dirua artu eta bereala itzuli ziren etxe
ra. Goiz artan orma aundia bazen; ba
ñan gure gizonak etzuten batere suma
tzen. Egiten zituzten lastekakin ongi ken
du zuten otza beren gañetik. 

Ofizinan yostetako gogo gutti zuten ai
tzindariak, eta dirua eskuratu zuteneko, 
asi ziren atsaldeko pagamentarako denak 
presta:tzen. Eguerdie bazen gauzak xu
xendu orduko. 

-Goazen bazkaltiera eta atsaldean de
nak eme iruetako -erran zuen buruza
giak. 
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IV 

Claudet Yauna ofizinan sartu zenean, 
arkitu zituen bere morroiak aren zai. 

---' Egun on. Zer da berri? --'galdetu 
'zuen-. Zerbait egin al duzue? 

-Bai, yauna, ---'frantzun zion batek-. 
Nik ekarriditut iru· "aingeru", aspaldiko 
zarrak: Subemandile, Mime eta Zapela
tza, iru lapur lenbiziko mallakoak. 

-Ederki, ederki. Bear bada, iru oiek 
argi pixka bat emanen dakute illunpe 00-

tan. Bertze berririk bai al da? 
Bertze polizi batek orduan erran zuen: 
-Gaur goizean gizon bat arkitu dugu 

ugalde bazterrean korderik gabe eta or
matua ~ erdi illa zagon. Dudik gabe, zan
paldi aundi bat eman zioten bart-arrats-
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ean. Zauritua eta, erran dudan bezala er
di illa zagon. 

-Zer egin duzue gizon orrekin, Pon
tac? 

-Ospitalera eraman dugu; sakelak eta 
befe soñekoak begiratu dizkiogu; bañan 
utsik zauden. 

-Zer itxureko gizona da? 
-Beso motxa da eta gaztea. Berrogei 

urte goienaz ere, yende langile oietakoa 
dirudi... 

-Goan bear dugu ori ikustera. Bizi 
bada oraindik, zerbait erranen duo . 

Ixtanpat pensaketan egon z,en eta ya
rraitu zuen erranaz: 

-Orain ameka t'erdiak dira. Bazkal or
duko egiten badugu gaxotegiko itzulia, 
utziko ditugu bazkal ondoko yendaje oien 
galde-era;ntzunak. Bizkitertiean sartzizue 
giltzapean. Gero Leblanc'enetxera, eta 
zuek asten aal zerate oraintxen arreta 
aUndiakin oSltatu tzar oien bama, ongi 
oartuz billeteen numeroeri. Emen dituzue 
zenbaki oiek eta gogoan artzizue. Ni eta 
Pontac goanen gara oraintxen gaxotegira. 
Goazen lenbailen, Pontac. 

Artu zuten beren autoa eta amar minu
tuz iritxi ziran. Orduko, gizon kolpatu ura 
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azken arnasetan zagon, eman zioten zan
paldiakin eta gañera ormatua baizagon. 
Gizajo areketzuen aunitz ira unen ... 

Claudefek, begiraldi 01Il bat egin ondo
ren, Leblanc yaunari gaztigetzia erabaki 
zuen. 

-Nork daki? -erraten zuen-. Bear 
bada, izaten aal da Soziedade ortako lan
gileen bat... 

-Artu zuen telefonoa eta doi doian ar
kitu zituen ofizinan. ürdlÍantxen b~rian 
bazoazin. Leblanc'ekin mintzatu ta erran 
zion zer gertatzen zen; eta batere denbo
rik gabe, etórri ziren gaxotegire. Ango 
sendagilleak egiñalak egiten zituzten gizon 
ura piztu-arazteko. 

Leblanceta bere lagunak sartu ziren 
erien gelan eta leenik agurtu zituzten an 
zirenak: Claudet, Pontac eta sendagillea. 
Gero urbildu ziren erien goatzera eta iku
si zuten bezein laster, erran zuten denak 
batera: 

-Mainkerra ! 
Denak arriturik gelditu Zlren, erraten 

zutela: 
Bañan zergatik yo ote dute gizon au? 

Zerbait ikusteko ote du ebaskoakin? 
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Orduko eman zizkioten ~rremedioakin, 
Mainkerra asi zen pixka bat mu~itzen,' eía 
ireki zituen begiak doi-doian. Galderak 
egin zitiozten; bañan alferrik. Gizon ura 
mututua zagon. Azkenean, bortxaka eta 
lertu urren, iduri zuen zerbait erran nai 
zuela, ezpañak mugitzen zituela; eta az
ken atsakin batean, "Be1tza" erran zuen; 
eta etsi zituen begiek betiko. Ixilik geldi
tu ziren denak areri begira. Eriotzura 
ikusi ondoren, dardaraldi bat sartu zi
tzaioten zenbaitzuei. 

Claudet' ek erran zuen : 
-Beltza, Be1tza ... Nor ote da qri? Ez

ta dudarik ize:Q ori norbaiten izengoitie de- ' 
la. Bai al dakizue zuek nor den Beltz ori? 

-Eztakigu, yauna, -erantzun zion 
Jean Pierre'k. Gure langiletan beñipein 
ezta izen ortakorik, guk ezautzen baititu
gu denak beren izen eta izengoitietik.,. 

-Nik ere fitxerotan eztut ba olakorik. .. 
Baliteke bertze lekun ba'tetik etorri be
rria iza tea. Beti ere argi pixka bat ageri 
da eta uste dut erdietsiko dugula nai du
guna. Lapur oiek eroriko dira gure sare
tan. Orain goazen bazkaltzera, eta laueta
koagertuko gara zuen ofizinetan. Bagoaz 
bada. Agur 1 



Leblanc eta bere lagunak Mainkerraren 
\gorputz aitzinean otoitz egin zuten aren 
animaren alde, eta gero· abia tu ziren be
ren etx'etara. Bazka1tzeko ordua ere ba
zen, ba, eguerdia aspaldian pasatua bai
zen. Denak etxeratu ziren tristerik, batez 
ere Jean Pierre. Bearrik bere emaztea be
ti bezela senarraren zai zagola oneri arre
ra on bat emateko. 

Claudet etzen gizon alferra. Bazkaldu 
eta laisterka goan z'en ofizinara iruetako. 
Deitu zituen giltzapeanzirenak eta asi zen 
galde-erantzunetan. . 

-Aizak, Subemandile. Nor duk Beltza ? 
-Beltza erran duzu? Gure artean ez-

tugubeltzik. Denak yende zuriak gara. 
-Ez niok alfer solasetako ... Erantzun 

zak bear den bezala. 
-Yauna, nik egia erra ten dazut. Gure 

lagunartean ezta izen ortakorik. Ori arro
tza da guretako, eta siñistu zaidazu, yau
na: guk eztugu deus ikustekorik bart-a
rratseko ebaskoakin. Ni enitzen gau gu
zian etxetik atera eta baditut lekukoak, 
nai badezu. 

-Ongi ziok -yardetsi zion Claudet' 
ek-. Gauzak xuxendu arte emen egon 
bearko duk. Badakik ongi mintzatzen, eta 
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nabarmenena i aiz gai auetan; bañan ire 
itz onak eta auntzen gaberdiko eztule ber
din dituk. 

Gero Mirue eta Zapelatza deitu zituen; 
bañanetzuen gauz garbirik atera, eta sar
tu zituzten berriz baitegian. 

Lan auek egin zituztenean, abiatu ziren 
Leblanc' en ofizina aldera Claudet yauna 
eta bere ondoko Pontac eta bertze lau 
polizi. Arat iritxi zirenean, zalaparta aun
dia bazen. An ziren langile guziak beren 
kapatazekin, asteko soldata artzeko prest. 
Bazuten lanik aski Leblanc, Jean Pier eta 
bertzeak. 

Poliziek, langileek kobratzen zuten be
zala, bat banaka artzen ziozten izenak eta 
beatzen señaleak. Ezuten bada aisa akitu 
lan ura. Zortziak baziren dena egin ordu
ko. 

Atsegiña artu zuten! Leblanc yaunak 
eskertu zituen poliziak denen izenean eta 
egun zorigaiztoko ura, dena ez zedin izan 
oroitzapen txarrekoa, afaldu zuten poli
ziak eta Soziedadeko agintariak Restau
rant famatu batean, Leblanc'en kontura. 
Yaun guziz ona eta esku-zahala zen buru
zagia. Beti egiñala egiten zuen bere La
gunartearen alde. 



Ongi merexia zuten denak ere afari eder 
ura, arras aulduek baizauden eta bortiz
ki nekatu baiziren. Erran bearrik eztago 
ango solasak egun artako gertakizunen ga
ñean zirela. 

-Yaunak; nik nai nuke yakin Main
kerori nor zen eta zer bizi-modu zaraman 
-galdegin zuen Claudet yaunak-. 

] ean Pierre zen o bekien zakiena aren 
. kontuetaz, eta erantzun zion: 

-Gizon ori gure kapataz bat zen. Goan 
den gerratean beso bat galdu zuen. Ortaz 
bada zatorlúon "Mainkerra" izengoitia. 
Berrogei ta bi urteko mutilla zen; orain
dik ezkongai,eta bakarrik bizi zen mun
duan. Gurasoak illak zituen aspaldian eta 
senideak ezkonduta urrun bizi. Gobernu 
txarreko gizona zen, noiz-nai mozkorra, 
yanere gutti egiten baizuen. Eta ori mai 
ona zuelarik gure lantegian, an egiten bai
zituen otorduek eta lo ere ; gizajo arek 
ezpaitzuen etxerik. 

-Eta zer moduko gizona zen? 
-Gizon ona eta langilea, guretako be-

ñipein. Gure ofizinetara maíz etortzen zen. 
Bazazkien gure etxe orren kontu guziak, 
eta gizon arengan uste osoa ginuen. Arri
tzekoa da gerta tu dena. 
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Bertze maikideak era baieztu zuten J ean 
Pierre'n errana. Gero Claudet'ek yarraitu 
zu,en: 

-Orain bear genduke Beltza delako ori 
arrapatu. Biartik asiko gara lan ortan. 
Ikusiko ditugu Frantzia guziko irietako 
komisariak, ia nonbaitetik agertzen den. 
Beti ere asiera eman diogu. Gero ikusi 
bearnola izango den amaia. 

Denak bazuten zerbait erran bearra, eta 
eztabaida oietan bakotxak ematen zuen 
bere iritzia. Baziren erraten zurenak Main
kerrak etzuela deus ikustekorik ebaskoa
kin. Bear bada, mozkortu ta norbaitekin 
aserren bat izan eta artan zanpattiko zu
tela ez iltzeko asmoakin. Bañan alako egu
raldi gerta tu baizen, orrnak il zuen. 

Gero Claudet' ek zion: 
~Gauz seguroena eta xuxenena dabi:· 

llete oiek arrapatzea. Or bai eztutela iges 
egiterik; or galduko dira. 

Afaldu zuten eta denen usrez gauzak on
gi zoazin. Etxeratzeko ordua zen ta ala 
egin ere, azken agurra e1karri eman on
doren. 

l'ean Pierre eta Franzis eIkarrekin ate
ra ziren, eta illobak bere osabaetxera la-
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gundu zuen. Bidean solasean goan ziren, 
eta osa bak zioisan: 

-Zer iduritu zaizu? Ga~k bide ooe
tik doazi ala ez? 

Franzis' ek buma mugituz batera eta 
bertzera, erran zuen: 

-Mainker gizajoak eztu deus erranen, 
eta gauzak len bezain illun dira; ezpaiti
tuzte aisa arrapatuko lau milloi oiek, la
purrak saretan erortzen badira ere ... 

-Ba, ... da, ... lapurrak erori ez-geroz, 
dirua ere gureganatuko dugu, bai. Yende 
tzar oiek kasatu bearrak dire, madarika
tuak I 

-Trankildu zaite, osaba; ez orrengatik 
odol txarra egin. Orain goan gaitezen goa
tzera eta biar igandea, egun guziko aufa I 

Zu beti ero... Ai, Yesus! -erran zuen 
osabak asperen aundi bat egiten zuela-o 
Leregiña nago. Jainkoak gau on bat iga
rotzeko grazia eman dezaigula. 

Elizabet eta Mayi etxean ziren beren 
senarren zai eta ikusi zituztenean atsegiña 
artu zuten. Ikusi orduko besarkatu zituz
ten. Emazteki gizajoei oraiñik etzitzaien 
izialdure suntsitu. 

-Berri onak al dire? -galdegin zuten. 
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-Bai, itxaropen pixka bat badugu 
-erantzun zuten-. Zuek etzaiteztela izi-
tu; gauzak antolatuko dira. 

Mainkerra lapurren artean ote zen? 
-zioten emaztekiek. 

-Oraiñoko<l!n gauza ezkutuan dag9; 
deus eztakigu, ura mututu baizen betiko 
eta aren agotik itz bat bakarrik entzun 
baiginuen "Beltza", eta itz orrekin batean 
itzali baizen. Biartik asiko dira poliziak 
batera eta bertzera, ia nonbaitetik ager
tzen deh zerbait. Bizkitertian gu egoten 
aal gara trankil. 

-Nibeñipein -zion Mayik-, oraiñik 
izitue nago. Egun guzia igaro dut burutik 
ezin kenduz atzoko gertakizuna. 

-Ez bildurrik izan, Mayi, -erantzun 
zion bere senarrak irriparrez-. Gu emen 
gara eta aienatu ditezela oldozkun bildur
garriek zure burutik. 

] ean Pierre eta Elizabet oso logaleturik 
zauden ta goatzera goateko gogoakin. Ize- . 
bak zion: 

-Orain goan gaitezen denak goatzera; 
denak ere badugu lo egíteko bearra. Biar . 
igandea. Egoten aal gara bederatziek ar
tio yaiki gabe eta gero ameketan Meza 
Nagusira. 
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-Orixe eginen dugu, izeba, -erran 
zuen Mayik-. Goazen, goazen, Franzis, 
etxe aldera ... 

Azken agur bat egin ondoren bere osa
ba izébari,· atera ziren etxevuntz senar
-emazte gazteak. Cau artan ere etzen yen
de aunitzik karriketan; otzak ederki le
kutu zituen denak beren etxetara. 
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Biaramun goizean orma ederra bazen. 
Etzegon denbora loreak kanpoan uzteko, 
ez eta larrugorrian mendi kasko batean 
egoteko ere koka-kola bat edaten. 

Naiz igandea izan, Claudet yauna beti 
bezala xuxen xuxen goan zen bere ofizi
nara; eta bere morroiak ere agertu ziren 
bear zen tenorean. 

-Nola doaye gauza? -galdegin zuen 
nagusiak-... Bada zerbait berri? Ibilli ze
rate zokoz zoko ia billete oiek agertzen 
diren? 

-Bai, yauna; ibilli gara -erantzun 
zioten-. Bañan oraiñokoan ezta garnorik 
ageri. Gaur ibilliko gara bertze leku ba
tetik. 

Nik, -erran zuen bertze batek-, eka
rri dut gizon beltz bat. Or arrapatu gi-
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nuen bart-arratsean ostatu tzar oietako 
batean, mozkor arraildue, denekin ku
terman eta mokokan. Gañera diru aunitz 
gastatzen zuela oartu ginen. Ala bear 
zuen, bada wisky'kin mozkortzeko diru 
auserki bear da sakelean gaurko egunean. 
Begiratu dizkiogu diruak, bañan numero 
oiek ebatsi dituzten billeteenak eztira. 

- Ekar zazue, nik ikusi dezadan. 
Ekarri zuten gizona. Gazte beltz zimel 

bat zen eta bart-arratseko mozkorren on
dorioa hazuela ezagun zueu. 

Claudet"en aitzinera eraman zuten ta 
bazirudien lotsatua zagola, burua makur
tua eta lurrera begira. Komisario yaunak 
begiraldi on bat eman ta ondoan galdegin 
zion: 

-N ongoa zara? 
-Ni Kongo'koa naiz -erantzun zion. 
--Zertara etorri zara Frantzira? Zer 

egiten duzu emen, ta zer lanetanaritren 
zara? 

-Ni orai dela bi urte etorri nintzen 
bertze aunitzekin minetako lanetara. Ne
re lagunak' goan ziren berriz sorlekura; 
bañan ni emen gelditu nintzen. 

-Atzo zer ari zinen ostatu oietan moz
kortu ta denekin aserre? 

56 



-Barkatu, yauna .. Lenbizien ni asi nin
tzen edaten otza kentzeko eta azkenean, 
batere usre ez nuenean, mozkortu nitzen. 
Nik eztut iñorreri kalterik egin. Aserre 
nagon, an ziren yendeak be1tzen kontra 
asi zirelakotz zernai erranka, batez ere , 
Kongo'tarrendako. Nik ere sorlekua eta 
nere anaiak maite baijitut. Nere errian 
kontraasi zirenian, sutunitzen eta prest 
nagon edozeñekin borrokan asitzeko. Ge
ro poliziek artu ninduten. 

Claudet yaunak eskatu zahen poliziei 
be1tzari kendu ziozten paperak. Bazituen 
onek bear ziren guziak, eta ongi begiratu 
ondoan, ontzat eman zituen. Gero erran 
zion: 

-Ikusten dutanez, paper guziak ongi 
dituzu. Lanerako baimena, karneta eta 
b~rtze gañerakoak. Erenegunnon zinen ? 
. -:-<Erenegun .. ; ·-erantzun zion- nere 

lanetan beti bezela. Galdetu iozu, nai ba'
duzu, nere nagusiari. Atzo larunbata bai
zen, etorri nitzen irira besta piska bat egi~ 
teko naikeriekin. 

-Ongi dago. Gero mintzatuko naiz zu
re nagusiakin. Orain bertze gauza bat gal
degin bear datzut. Zuk ainbertz'e maite 
badlizu zure sorlekua, zergatik etzara 
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beingoan Kongo'ra goaten? An izanen di
tuzu yosteta eta zalaparta franko zure 
anaien artean. 

-Bai, yauna. Datorren astean goan 
bearra naiz. Yende zurien artean eztut 
geiago egon nai. Oraintxen aspertu naiz. 

-Goaten aal zara lenbailen; bañan be
tiko. Emen eztugu beItz bearrik. Orai 
egon bearko duzu emen biar arte. zure 
gauzek xuxendu' arte. Eraman zazue 
-agindu zuen bere morroiei. 

Claudet eta Pontac asi ziren orduen
txe iri guzietako komisarietara galdezka 
"BeItza" izengoitiko baten bat agertzen 
ren. Eta lan ortan igaro zuten goiz guzia. 
Bazkaltzeko ordua zen, eta ia etxera abian 
zirenean Claudet'ek erran zaben bere men
dekoai: 

Atsaldean yarraiki lan berari; bañan 
etzázutela onera be1tz geiago ekarri. Guk 
bear duguna, billatu. Atsalde arte! 

Egin zuten bazkari neguko igandetan 
egiten zuten bezala. 

Bildu ziren Claudet eta bere .lagunek 
kafe batean. Kafeak artuz, kopak edanez, 
partiden bat eginez, egon ziren seiak ar
te. Ordu artan komisario yauna abia'tu 
zen bere ofizina aldera. Arat iritxi zenean, 
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Pontac, bere morroi zintzoa, nagusien zai 
zagon. 

-Atsalde on! Bai al da deus berririk? 
-agurtu zuen Claudet'ek. 

-Ez, yauna. Orain arte eztute deus 
gaztigatu. 

-Ongi dago; oraino ezta berant. 
-Gaur epeltxeago dago eguraldia. 'Ez-

tu ainbertze otzik 'egiten -zion Pontac'ek. 
-Bai, denbora eztiago dago, bai; ba

ñ;lll goibeldu du eta erasaten badu, elurre 
eginen duo Eztugu ba, maindire xuri orren 
bearrik. 

Zazpiek aldera telefonoen tirrintek yo 
zuen. 

-Zer ote da? Badugu zerbait berri 
"'--erran zuten biek. 

Uste gabeko herrie artu zuten Marsella' 
tik. Andik erantzun zuten Claudet'ek egin 
deian, eta erran zuten "Belza" izengoitiz 
zeritzan gizona iri artakoa zela, Yendaje 
txarrenetakoa zela. Lenago Catch'eko ha
rrokari oietakoa izana eta orai 11 golfoke
rian" zabillela aspaldian. Baita andik gaz
tigetu zuten ere Beltz ori eta bertze gaiz
kilea, Pizti zeritzana, alde eginak zirela 
iri artatik eta zortzi egun auetan etzutela 
bi yende txar aien berririk. Gero eman 
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zituzten beren izen eta deiturak, gañ~ra 
kartzelan egon berriak zirela biak ere. 
Claudet yaunak poz aundia artu zuen be
rriura artu zuenean, eta eskuek igurtzi-ta 
pozkarioz zion: 

-Ongi doaye gure afera. Ezta, bada., 
urrun ibilliko ohoin nardagarri ori. .. 

Orduen etorri ziren beren ibillaldia egi-
nik bi polizi. 

~A:tsalde on, yaunak! --:agurtu zuten. 
-Bai zueri ere -erantzun zioten. 
-Zer berri da? ~galdetu zaben nagu-

siak. 
-Eztugu bada, deus erdietsi -eran

tzun zioten. 
-Gukartu dituguberriak Marsella'tik. 

Be1tza delako ori angoa omen da; oso 
ezaguna id artan eta ha omen du zortzi 
egun andikalde egin zuela, eta uste dute 
bertze laguntxar batekin batean dabillela. 
Emen ditut bi· oien izenak. Gogoan ar
tzizue.;. Batena, J ean Frantz, izengoitiz 
"Beltza" .Eta bertzearena Georges Le
clerc, "Pizti" izengoitiz. ÜTaintxen eman 
bear dabet Paris'ko kamisari guziei oken 
izenak, yakinen gañean egon daitzin. Orai 
eme egon bear dugu, eta gaur ezpada, 
biar etorriko dire zakur oiek, zeren dirurik 
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gastatu gabe eztire egoten aa1, eta, nai ta 
nai ez, agertu bear, nonbaitetik diru eba
tsiak. 

Igandetan beti izaten baizen zalaparten 
bat leku illun oietan, poliziek bear zuten 
egon beti eme "karteristen" bat, mozko
rren bat edo bertze yende zikiñen baten
dako. 

Beti bazuten norbait oietakoa komisa
riara eraman bearra. Orduéntxen ere eka
rri zituzten bizpairu. Merexi zuten zanpal
di bat eman ondoren, sartu zituzten 
giltzapean. Zortziek aldera etorri ziren 
gauazko serbizioa egin bearra zutenak. 

Gabon, yaunak! -agurtu zuten. 
-Bai zuei ere ... Badakarrazue berrln 

bat? -erran zaben Clauclet' ek. 
-Ez; eztugu deus berririk-erantzun 

zioten. 
Orduan eman zabezten, atsaldean artu 

zituzten berri guziak, 'eta gero nagusiak 
erakutsi zaben gaur artako egin-bearrak. 
qauzak ongi antolatu zituztenean, atera 
ziren etxe aldera Pontac eta biek, denei 
gau on bat opa andoren. Bidean zoazile
rik, sartu ziren ostatu batean bermut bat 
artzera;an egonaldi labur egin ta ondo
ren, goan ziren beren etxera. 
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VI 

Zerue goibe1 eta ipar aize otzakin argi
tu zuen a$te1eneko egun ura, e1ur ma1uta 
batzuk ere aizeakin batean. Bear bada, 
epeltzen balu, xuriz jantziko 1irezke Pa
ris'ko karrikek. Aben:dua ere bazoayen 
eta 'Eguberriak urbiltzen, kristau onak 
egun oietarako elizkizun pozgarriak pres
tatzen Jesus Aurraren ohoretako. 

Leb1anc'en ofizinan 1anari lotu ziren 
bere ordurako osa:ba-illobak. Gazteak, as
te1¡mero bezala, bestondo pixka bat ere 
bazuen. Osaba berriz, erneeta gertu lana 
egiteko. 

('-Atzo besta ederra egin zinuen ... Eza
gunduzu -erran zion osabak illobari. 



-Bai, nere lagunekin afaldu nuen eder
ki eta edan ere egin ginuen auserki, an 
baiginuen edari mota guzietatik. 

-Zer zinuten bada, atzo? 
-Lagun batek betetzen zituen urteak, 

eta aren konture afaldu ginuen lagun gu
ziek. 

-Gero etorriko da zure aldie. Presta
tzen aal duzu boltsa ... ? 

-Ba ... Orduko, bear bada, aberastuko 
naiz loteriekin. 

-Eta Mayi gaixoa utzi zinuen bakarrik 
etxean. Eztuzu lotsik. 

-Lenago ere oitue dago! ezta lenbizi-. 
ka aldie ... 

-Bai, bañan gertatu diren gauzekin, 
badakizu gizajoa izitue dagola, eta eztago 
ongi émaztea etxean bakarrik uz'tea. 

Ortan etorri ziren Leblanc eta Etxemen
di yaunak. 

-Egun on. Egin duzue lo? -agurtu 
zuten. 

-Bai. Zuek ere bai? -erantzun zio
ten. 

--,-Atzo noTa igaro zinuten igandea? 
-erran zuen Leblanc' ek. 



-Ederki -erantzun zion J ean Pierr' 
ek. Gu Meza nagusia entzun eta etorri gi
nen etxera, cta ez ginen atera egun gu
z~en. Neguko egun ok obeak dire etxean 
egoteko. 

Leblanc' ek leiotik begiraldi bat eman 
• zuen zerure eta erran zuen: 

~Goibel dago. lduri du erasan bear 
duela ... 

-Bai, bañan erasaten badu elurre egi
nen du segurik -:;-zion Etxemendi'k. 

-Ez dezala egin. Eztugu orren bearrik 
gure lantegian. Alderdi ederra orai elu
rrengatik egoten bagineke egun saill bat 
lanik egin gabe ... lrabazi ederra urtea on
gi akitzeko. 

Ge:m laneko kontuek egiten aritu ziren 
denak. Eskutitzak, idazkiak eta abar. Gi
zon ba'tzuk ere etorri ziren lan billa; ba
ñan etzituzten artu. Bazuten yende fran
ko lantegian, geiago artu gabe. 

Ameketan izan zuten uste gabeko bisi
tao Claudet yauna agertu zitzaien Pontac' 
ekin. 

-Agur, yaunak! Ari z,erate lanean egin 
aal guzian? -agurtu zuten. 

-Agur. Ongi etorri! -erantzun zuten 
denak. 



-Badakarregu berri onbat. Begira za
zue ... 

Eta Claudet' ek erakutsi zaben larruzko 
kartera bat. Denak batera egin zuten poz
kariozko karraxi bat, boltsa ura ikusi zu
tenian; J ean Pierr' ek, ba tez ere. 

-Au al da ebatsizuten aietako bat? 
Kartera artu eta begira'tu zuten. 
-Bai, yauna, bai. Auxe eta bera da 

lau rnilloiak zituena. 
Leblanc' ek eskuetan artu eta begiratu 

zuen barnean .. 
-Utsik dago -erran zuen arrituta. 
-Bai, utsik dago. Gure polizia batek 

arrapatu du ugalde bazterrean gaur goi
zean, Mainkerra arkitu zuten inguru ar
tan. Dudik gabe lapurrek boltsa ustu ta 
ondóan, bota izanen zuten ugaldera. 

Denak sor ta lor gelditu ziren. k zer zo
ritxarra! 

~Etzaiztela arritu. Gauzak ongi doazi. 
Erran dezakegu badakigula zein den la
purre, eta orrek eztu iges biderik. Arra
patuko dugu. 

-Bai; lapurre bear bada eroriko da; 
bañan lau milloi oiek... Eztakit, eztakit. 
Eztut itxaropen aundirik -zion Leblanc' 
ek. 
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-Eta zer egin ote dute nere erlojueIdn? 
..:..,.erran zuen Franzis'ek. 

Olako solasetan aritu ziran eguerdi ar
tio. Orduko pixka bat lasaitu ziren. Baz
ka1tzeko ordua ere urbil zagon eta Le
blanc' en aginduz goizeko lanari eman zio
ten amaia. 

-Goazen, goazen -erran zuen Leblanc' 
, ek-. Konbidetzen zaiztet "aperitif" ba't 

artzera. 
Atera ziren denak etxe artatik eta 8ar

tu ziren bar batean. Exeri ziren maian 
lasai lasai. "Cinzano" batzuk edan eta 80-
lasaldi bat egin ondoren, abiatu ziren 
denak beren etxetara; bazka1tzeko ordua 
ere bazuten. 



VII 

Umore ederrakin puro t>at erreaz, sartu 
un bere lantegian Claudet yauna. An, beti 
bezala, Pontac bere zai . 
. -Atsalde on! Egin duzue bazkari? 

-agurtu zuen. 
-Bai, zuk ere bai? -erantzun zion. 
-Egin dugu guk ere -erran zuen na-

gUsiak. 
-Bere abrigóa kendu etaexeri zen yar

leku goxo guri batean puroa erretzen zue
la átsegin aundiakin. Gero izketan así zen 
eta,' bere agotik ateratzen zuen ekeakin 
batean, ziotsan: 

-Gaur badirudi bakezko eguna dugu
la. Eztugu lan aundirik. Ikusiko dugu zer 
berri dakarraten goizean or barna ibili 
direnak. Apostu eginen nuke ixtante on-



tan BeItza ere puro bat erretzen ari dela, 
ni bezala. 

Gero irriz ajataka, zion: 
-A, Beltza, Beltza ! Bear bada, aurten 

eztuk puro geiago erreko ... 
Ortan sartu ziren goizeko eta eguerdiko 

lana egin zuten ertzañak. Sartu orduko 
nabari zuten beren aurpegietan berri onen 
bat zekarratela. 

-Egun on, yaunak! -agurtu zuten. 
-Zer da berri, zer da berri? -galde-

gin zaben Claudet' ek. 
. "':""Berri onak, nagusi. Begira zazu ... 

. Eta erakutsi· zizkioten lau billete berri 
berriek 10 frankokoak. 

-Eman zaizkidazue, ikusi ditzadan. 
Begiratu zituen ongi numeroak eta alai

ki erran zuen: 
. -::-Arrigarria ... Auexek dira, ba. Non 

arrapatu dituzue? -
Iri bazterreko ostatu batean sartu ga

ra eta egin dugu iri guziko ostatuetan egin 
oi duguna: Kajako dima ikusi nagusia
ren baimenarekin. Antxe árkitu ditugu lau 
billete ok. Eta poztu zaite. Beltzak ema
nak omen dira a!tzo arratsean. 

-Ekarri al duzue ostatuen nagusie? 
-Bai, yauna; ementxe dugu. 
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-Sartu dadiela. 
Sartu zeri. gela artan gizen apal lodixka 

bat, eta agurtu zituen denak. 
-Exeri zaite nere 'Ondean -erran zien 

kemisarioak-. Galdera batzuk egin bear 
dazkizut. 

Bai yauna, egin zazkidazu. Nik egia 
erranen dieto 

-Leenik, zure izen eta deitura. 
-Georges Leduc. Emen dituzu pape~ 

rak. 
Eman zien kameta eta Claudet'ek on-

tzat eman zUen. 
-Zu zara ostatuen nagusia? 
-Bai, yauna, ni naiz; nerea da. 
-Zer yende sartzen da zure etxean ? 
-Denetatik, yende arrenta geyena. 
-Gaizkileak ere, ikusten dutanez. Ya-

kinen gañean. egenen zara nela zuk artu
take billete eiek gean den ortziralean eba
tsiek zirela. 

-Bai, yauna. Erran data'te zure gize
nak. Bañan badakit nerk emanak diren. 
Oreitzen naiz, engi eartu bainitzen billete 
berri berriek zireJa. Gañera, erran nion 
irriz emaileari: "Diru berriak dituzu ok. 
Zukeginak al dira?" Oraindik ere irriz 
aritu ginen alfer selasetan gai erri buruz. 
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-Nola du izena gizon orrek? 
-I~ena eztakit, bañan izengoitiz "Bel-

tza" deitzendiote. Lagun bat ere badu. 
Orreri "Pizti" erraten diote. 

-Noiz ezagutu dituzu yende oiek? 
-Egun auetan ezagutu ditut. Oiek ~to~ 

rri berriek dire. Solasetik ego aldekoak 
dirudite. 

-Ortziralean zure etxean izan ziren 
biek bertze lagun batekin? 

Pixka bat egon zen pentsatzen, eta gero 
erran zuen: 

-Bai, oroitzen naiz. Egun artan afal
du zuten bertze gizon ba:tekin. Gañera, au 
beso motxa zen. Oartu nitzen ongi. 

-Eta larunbatean etorri ziren iruek? 
-Ez; erbal ura etzen etorri; bertzeak, 

bai; eta afaldu ere egin zuten biek. Atzo, 
berriz, lagun geiago ere bazuten eta moz-
kortu ere egin ziren pixka bat. . 

-Gaur ere etorriko al dire? 
-Bai, yauna; uste dut etorriko direla, 

egunero bezala . 
.. -Geroxeago goanen gara elkarrekin 

zure etxera eta lagunduko gaÍ'tuzu oiek 
arrapatzen. 

-Bai yauna; lagunduko zaituztet. 



-Eztakigu zer kontzientziko gizona za
reno Zu beti yendaje oien artean bizi bai
zára . 

. -Ez yauna, ez. Nik eztut beñere txar
keririk egin, eta badakizu enaizela kar
tzelean egon oraindik. 

-Ikusiko dugu bada, nola laguntzen 
. gaituzun. 

Bertze ordu ba't egon ziren, ilunabartu 
arte. Bizkitertian, antolatu zituzten egin
bear zenbaitzuk eta prestatu ziren Geor-. 
ges'en etxera goateko. Illundu zenean, 
abiatu ziren alderdi artara Claudet, Pon
tac eta lau ertzain Georges'ekin batean. 
Bada-ezpada're, armak eta izkilluak era
man zituzten. 

Ertzaiñenooribillak zauli igaro zituen 
karrikek, eta orduentxen zuriz yaunzten 
ari ziren. Elurre zanpa-zánpa ari zuen eta 
neguko zitu orrek ederki estaltzen zituen 

~, zoko guziak. Sei l' erdietan iritxi ziren 05-

tatu artara. Komisario yaunak arreta 
aundiakin inguratu zuen etxe ura lau gi
zonekin eta bera, Pontac eta ostatuko na
gusiakin sartu ziren barnera. Ekeaz eta 
usain txarraz hetea zagon leku zikin ura. 
Yende pille ba t ere bazen elkarren artean 
eztabaida aserretan, kantuz irriz eta eda-
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ten. Ango morroiak baZU'ten lanik aski eki 
serbitzen. Poliki poliki urbildu ziren edan 
lekura, eta bizkitertian nagusia alde gu
zietara begira. Etzuen, ba, aunitzik luze
tu bere begiraldia. Betiko zokoan zauden 
bi yendajeak trankil aski ~erbait edaten. 
Keñu bat egin zaben ostalariek polizieri. 

-Zoko artan dauden bi gizon aiek dire 
-erran zaben ixilik. .. 

-Ongi dago. Goazen, Pontac. 
Urbildu ziren mai artara eta Claudet'ek 

lasai lásai erran zion Beltzari denbora 
berean komisarioen "txapa" erakusten 
ziola: 

-Emango didazu zure kameta, fabo
rez? Ikusi nai nituzke zure paper oiek, 
eta zureak ere prestatzizu -erran úOÍl 

Piztiari ere. 
Bi gaizkileak arriturik gelditu ziren are

ribegira, gorrotozko aurpegiakin. Bizki
tertian Pontac eme zagon, izkillua eskuen 
eta sakel barnean, bada-ezpada're. 

Bi yendajeak atera útuzten beren kar
netak eta eman zizkioten Claudet yauna
ri. Onek begiratu zituen ongi eta an agertu 
ziren Marsella'tik emanikako izen ber-be
rak. Aurrez aurre zituen bi gaizkileak. 

-Orduen, zu zara Be1tza eta zu Pizti. 
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Au aditu zutenian, bi yendajeak oraiñik 
arrituago gelditu ziren; bañan Be1tzak 
burue aHxatu ta erran zion: 

-Bai, ala gara. Eta zer.? 
Orduko, kanpoan zai gelditu zirenetako 

bat sartu zen barnera, eta Pontac' en ke
ñu batekin batera etorri zen ekengana, eta 
asi zitzaizkion lapurrei soñekoak begira
tzen. 

-Zer? Au ere badugu? -erran zuen 
. Beltzak kolera aundian-. Zer nai duzue 

gurekin? 
Begiratu zabezten ongi, eta arrigarria! 

Etzuten ezta nabal ttipi bat ere sakelean ... 
-Eztute armarik -erran zuen polizi 

! begiraleak. 
-Zer uste zinuten, ba? -yardetsi za

ben Be1tzak-. Gúk eztugu iñorreri kalte
rikegin eta utzi gaitzazue bakean. 

-Emaidazue diruen boltsa -erran zion 
komisarioak. 

-Nere boltsa zertako nai duzu? Zu er
tzañen aitzindaria izanagatik, eztuzu es
kubiderik nere diruakikusteko. 

-Emaidazue biek ere onez onean; ber
J tzenaz ... 

1-

:Be1tza otsoa bezála zagon. Borrokarien 
antzera yarri zen. Besoak zabal, denei ire-
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tsi naiez. begietatik txispek ateratzen zi
tuela. Orduan poliziek atera zituzten pis
tolak gaizkileei apuntetuz. 

-Ba, ortaz balietzen zerate, bai -erran 
z:tben Beltzak. 

Azkenean boltsa atera zuen,' eta billetez 
ongi aunpatua. Claudet'ek artu zuen es
kuetan eta begiratu zituen billeteak eta 
an ziren geienak, berri berriek eta ebatsi
takoak agertu ziren. 

-Eztago dudik ... Erori zerate. Artzi
zue! -agindu zuen komisarioak· bere 
menpeko ertzañeri. 

Armak eskuetatik utzi gabe, lotu zituz
tenesku-muturretik eta abiatu ziren ko
misaria aldera. 

"Taska" artako guziek ango zalapartari 
oartu zirenean, ixildu ziren, denakarritu
rik eki begira. An arkitzen ziren zenbai
tzukestali zituzten beren áurpegiak ba
da-ezpada're, ezagutu etzezaten. Lapur 
'txiki eta lapur aundi, ango yendajeen ar
tean orotarik baziren. 

Etzituzten aunitzik bortxatu bi lagun 
tzar oiek. Ixilik, itzik erran gabe, goan 
ziren bide guzian. Claudet eta bere alde
koak, berriz, nabari zuten alaitasuna. 
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Komisariara iritxi ziren eta denborik 
galdu gabe asi kiren galde~erantzunetan. 
Leenik . Beltzari egin zizkioten. Bizkiter
tean, Pizti berex iduki zuten, bertze gela 
batean. 

Cla udet asi zen: 
-Azkenean erori zara. Beltza. Nik 

etzindudan ezagutzen; bañan dudik gabe 
zure izena aipatua da ego aldeano Orai 
erradazu: non dituzu zuek ebatsitako lau 
milloiak? 

-Guk eztugu lau milloi oiek eba'tsi. Ori 
zuek asmatutako gezur bat da. 

-Nola gezurra? Eztuzu ukatuko orai 
500 frankoberri oiek artu zinutela, zure 
sakelean oraintxe guk arrapatuak. 

Be1tzak galtze txarra zuen, iduri zuen 
denak iretsi bear zituela eta' erran zuen 
modu txarrea~: 

-Bai, oiek ebatsi gintuen; bañan ez 
ordea zuk erra'ten dituzuen lau milloiak. 

-Bai Beltza, bai. Lau milloi eta erloju 
bat gañera, artu zinuten. Ori guzie Maii1-
kerrakaitortu zuen il aitzinean. Berak 
erran zakun nola zánpatu ziñuten eta nola 
egin zinuten ebaskoa iruen' artean. Gero 
iges egin zinutela diru guziekin, areri erdi 
illa utzi ondoren. 
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-Ori gezurra da -zion Beltzak ase
rre-. Guk eztugu deus ikustekorik Main
ker delako orrekin. 

-Zuek "gillotina" merexi duzue, lapu
rrek eta eraileak zeratelakotz. Mainker 
ori zuek il zinuten. Ori segurki dakigu. 
Ortaz bada, eztuzue barkamenik. 

-Ori ikusiko dugu. Nik aldeztukodut 
nere burue. Badugu guk ere geren abo
gadua. 

--Gizon arroa zara. Ezagun duzu bo
rrokaria izan zarela; bañan ernen zure 
indarrak eztute deus balio, eta gizon mal
tzurreri eta gaiztoeri ernaten zaie merexi 
dutena. 

Gero erran zaben ertzañei: 
-Eraman zazue zakur au emendik eta 

da torrela bertzia. 
-Kasu, gero, nere boltsa orrekin. Or 

. baitut nik zuzenbidean irabazitako dirua. 
Eztire denak Leblanc' enak. 

-Ago ixilik, "BeHzarro" -erran zion 
ertzaiñ batek besotik artzen ziola; bañan 
bazuten lanik aski iruen artean ere gizon 
bizkor UT<i menperatzen. 

Claudet' ek zion bere baitan: 
---'Pizti ori segur naiz aisa eskolatuko 

dugula. 
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Ekarri zuten Piztia Claudet' en aitzine
ra, Bazirudin lasai zagola eta naspil oie
tan oitue. Oraiñik ere irri itxura batekin, , 
batere bildurrik gabe, bere begi bixiekin 

, alde guzietara begira. 
Claudet' ek hegiratu zion zorrotz eta 

erranzion: 
-Aitor zazu egia, gertatu zen bezala. 
-Bai yauna; nik 500 franko berri oie.k 

ebatsi gintuela aitortzen dut. Eztugu uka
ttzerik. Bañan ez lau milloiak "Journal'ak" 
zabaldu duten bezala. Guk boltsa bat ba
kardk artu ginuen eta artan ziren diru 
pizer oiek. Bertzelako lana ! 

-Zuek zerate erail nardagarri batzuk. 
Eztuzu ha, orai Mainkerra il zinutela uka
tuko. Badakigu ongi aski, berak aitortu 
baizuen iI aitzinean lau milloiakin iges 
egin zinutela bera il urren utzi ondoren; 
eta oraindik geiago: lau milloi oiek gor
detzen zitun larruzko boltsa ura ugaldera 
bota zinutela ... Ona emen kartera, guk 
biaramunean arkitua, berak erran zuen 
leku berean. 

Piz'tiak azeria bezain bizi yardetsi zion: 
-Guk eztugu beñere boltsa ori ikusi. 

Yoko zikinetan ari zerate. 
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Gero ixtanpatez pensa~etan egon eta. 
oyuka erran zuen: 

-Urde madarikatua! Orai ikusten di
tut gauzak garbi. Guk iges egin ginuenean. 
bera barnean gelditu zen oraindik eta or
duan eginen zuen xikana ori. 

-Bañan 'etzinuten burni-kutxan bi kar
tera ikusi? -erran zion Claudet'ek. 

-Burni-kutxa edeki ginuehean yendeen 
solasak eta irriak nabaitu gintuen goitien. 
Orduan deus begiratu gabe artu ginuen 
boltsa bat eta ez ginen bertzerik bazenik 
oartu. Laisterka atera baiginen andik. 
Maink'erra an gelditu zen eta ez ginuen 
ordu erdi batean ikusi. Aren zai egon gi
nen lenago autatutako bmokian. 

-Eta zergatik yo zinuen lau milloiak 
kentzeko ezpazen? 

-Ni ortan errugabea naiz; nik ez nuen 
gizona ukitu. Beltzak zanpatu zuen; ba
ñan ez dirue kentzeagatik, ez bait-zaka
rren deus, iruzur egin zakulakoz baizik. 
Dudik gabe arek bazuen bertze lagun bat 
aren zai eta areri eman zition diruak bol
tsa ugaldera bota ta ondoan. 

-Ori eztut siñeS'ten. Ergelkeri ori egi
teko, etzuen zuengana goan bearrik. 
Emen bada gauz zikinen bat eta garbitu 

80 



bear dugu. Beti ere, zuek gure eskuetan 
zagozte eta zuen gain duzue eriotz bat 
ehaskoakin batean ... eta diru oiek agertu 
bearrak dire. 

-Zu segur zaude, yauna, eta ni ere bai. 
Eztut uste 500 franko ebasteagatik burue 
kenduko digutenik. Auzia ongi aterako 
dugu, geren aldezkariak ere baititugu. 

-Zuek bezelako gaizkileak garbitu bea
rrak dire lenbailen. 

Gero azkenean koleratue erran zuen 
Claudet yaunak: 

-Eraman zazue Pizti tzar au emendik. 
Bi gaizkileak giltzapean sartu zituzten, 

leku berexietan, elkarrekin egon ez zite
zen. Gauzak etziren bada oraindik gar
bitu, bañan Claudet'ek uS'te osoa zuen be
re baitan. 

Afaltzeko ordua ere bazen eta komi
sario yaunak erabaki zuen Leblanc eta 
bertzei afalondoan gaztigatzea etorri zite
zen. Gero, lenago artu zituzten iru gaizki
le eken libertatean baiezkoa eman zuen. 
Bertze gauz batzuk ere xuxendu zituzten 
eta goan ziren afaltzera. 

Kanpora atera zirenean elurre ari zuen 
gogotik. Leblanc eta bere lagunek berrie 
artu zutenian, pozez erotu ziren. Afal on-

8r 
6 



doan goan ziren denak komisariara utsik 
egin gabe. Orduko prest beren lekuetan 
Claudet, Pontac eta bertze ertzañak. 

-Gabon, yaunak ! -agurtu zuten sartu 
Zlrenean. 

-Bai zuei ere; ongi etorri, adiskideak. 
Gaur berri onak ditugu. Poztu zaitezte. 

Mai gañean zituzten lapurrei kendutako 
billete ebatsiak. 

-Emen dituzue zuen diruak -erran 
zaben Claudet'ek. 

Lenbiziko begiraldiakin batera erran 
zuten Leblanc eta J ean Pierre'k: 

-Eta lau milloiak non dire? Emengo 
billeteak berritakoak dire; bañan lau mi
lloi oiek ez ditugu ikuS'ten. 

-Bai, emen 400 franko dire 40 billete
tan. roo franko berri gastatu dituzte eta 
emen ezta bertzerik. Bertze diruetaz eztu
te deus aitortu oraindik. Lapur auek esko
la aundia dute; bañan etzaiete balietuko. 

-Eta edojuaz ere eztute deus erran? 
-galdegin zuen Franzis'ek. 

-Ez -erran zuen Claudet'ek-. Ori 
agertuko da lau milloiekin batean, dudik 
gabe. 

Gero yarraitu zuen: 



-Bi lapuI1'ek giltzapean ditugun bitar
tean bortxara atera-araziko dabegu diru 
oien gordelekua non dagon. 

-Eta ezpadire gure diruak agertzen? 
-zion Leblanc' ek. 

-Bai, yauna. Agertuko dire; ez bildu-
rrik izan. Orai, legeak agin'tzen duen be
zala, juizio egin bearko da. Lapur eraile 
oiek izanen dute merexi duten zigorra. 

-Altxatzen aal ditugu diru pizer ok? 
-erran zuen Leblanc' ek. 

-Ez oraindik. Leenik egin bear dire 
paper zenbaitzuk, eta bear. bada juizioa 
egin artio eztuzue eskuratuko. 

-Eta noiz izanen da auzia? 
-Eztakigu, bañan alakoetan goaten di-

re uste gabean lau edo bortz illabete auzia 
garbitu arte. 

An agertu zirenegunkarietako idazlari 
oietakoak eta ongi artu zituzten gertaki
zun guziak, berrie zabaldu zedin iri gu
zian. Erretratoak ere atera zituzten bi gaiz
killei. 

Ertzañen lana aipagarria zen eta gau
zak ongi zoazin. Ordua ere bazoayen eta 
Leblanc bere lagunekin etxera abiatzeko 
prest ziren eta Claudet yaunak erran za
ben: 



-Gaurko naikoa egin dugu. Zuek goan 
zaitezte trankil etxera, eta zerbait berri 
baldin bada, gaztigetuko da~uet. 
~Eskerrak, yaunak, guregatik egin du

zuen lanengatik. Denen izenian ematen 
dazkizuet gure eskerrik oberenak -erran 
zaben Leblanc'ek. 

-Eztugu merexi. Gu emen zuei zerbi
tzeko gaude. 

-Agur, bada. Gabon igaro eta eske
rrak berriz er'e. 

-Gauz bera opa dizuegu guk ere. Agur. 
Atera ziren etxe aldera Leblanc eta be

re lagunak. Claudet' ek eta bere menpe
koak maindik bazuten lan pixka bat gau
zak ongi paratzen; bañan laster akitu zi
tuzten beren eginkizunak. Komisario yau
na Pontac' ekin atera zan ofizinatik ertza
ñen beribillean beren etxe aldera. Bideba
narkoan, kafesne bana artu zuten "bar" 
batean eta etxeratu ziren. 

Atsegin ederra artu zuen komisarioak 
oeratu zenian. Loak artu baño len, bere 
oldozkunetan bueltaka, zion bere baitan: 

-Egia ote da yendaje oiek erran dute
na, lau milloiekin deus ikustekorik eztute
la? Eta erlojuen gaiñean ez ginuen deus 



mintzatu. Ezpadute ondatu, nonbait ager
tuko da. Eta ortik garbi atera dezakegu 
guk nai duguna. 

Gero loak artu zuen, eta etzen iratzarri 
goizeko zortziak arte. 
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VIII 

Claudet yaunak, goatzetik yaiki zenian, 
leenik leiotik begiratu zuen. Arriturik gel
ditu zen bart-arratsean egin elurketaz. Or
duko atertu zuen eta iri-garbitzaleak ber
tze langille andana batekin gogotik ari zi
ren karrikek garbizen. Anbatekoelur pi
lek egin zituzten. 

Pontac etorri zitzaion atera, ertzañen 
beribillakin nagusia billa. Au presta1tu ze
nean, goan ziren poliki poliki irristatzeko 
bildurrekin beren ofizineraño. An zirenak 
agurtu zituzten eta segidoan asi ziren be
ren lanetan. Gogo aundiakin artu zuten 
LebJanc'en afera. Goiz artako lenbiziko 
lana izan zen, giltzapean lenago sartu zi
tuzten iru gaizkile eki libertatea ematea. 
Arro xamar atera ziren andik Mirue, Za-



pelatza eta Subemandile, eta oraiñik az
kenengo onek erran zuen atetik: 

-Berriz eta berriz erranen datzut, ko
misario yauna, ni enaizela gauz oietan 
sartzen eta gizon zintzo bat naizela. Orai 
nork ordainduko dauzkit galdu ditudan 
egun ok? Ederra egin dautazue ! 

-Ago ixilik, Subemandile zikina! Goa
ye emendik! -erran zion Claudet' ek. 

Paperak eta bertze zerbait egin ondo
ren, Claudet' ek erran zion Pontac' eri: 

-Asia eta ain ongi doayen lana eztugu 
eskutik utzi bear. Gaur gure ibillaldiak, 
erlojeri eta sal-erosketan aritzen diren bes
te botige oietan egin bear ditugu. Bear 
bada, erloju ura saldua izanen dute oieta
ko etxen batera. Goazen, Pontac. 

Beribilla artu eta abiatu ziren .. Leenik 
Friedrich'en etxera goan ziren. Barnera 
sartu eta agurtu zuten: 

-Egun on, yauna. Zer diozu? 
-Ondo eta zuek? -erantzun zaben 

Friedrich·ek. 
-Ez al da deus agertu? -erran zion 

komisario yaunak. 
-Ez yauna. Oraindik ezta ezer azaldu. 

Emanak ditut erlojero zenbaitzueri erloju 
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aren señale guztiak. Uste dut andik edo 
emendik, nonbaitetik azalduko dala. 

-Or dituzu "seña" oiek? Nik ere bear 
drtut. 

-Bai yauna, Emen ditutzu: Longines, 
ref. I3.54, n.O 449978I. Erloju ura ikusi 
orduko ezagutuko nuke nik saldua zela, 
askotan antolatu bai nuan. Bazituen urte 
batzuek erosirik; bañan oraindik ondo 
zagon. 

Eman zion Friedrich yaunak erlojuen 
numerazioa eta Claudet'ek artu zuen. 

-Milesker yauna. Gu ibiliko gara orai 
"txatarvede" eroS'ten duten etxe oien bar
na, eta bear bada agertuko da nonbaite
tik, eta ikusten ditugun Longines guziek 
ekarriko dazkizugu,. z1+k ikusi ditzazun. 

-Eskerrik asko, eta agindu nai du
zuena. 

-Agur. Bertze eguh bat artio. 
Atera zen nagusia bere morroiakin eta 

goan ziren "Rastrora" Bgun artan yende 
gutti zebillen eta gure gizonak lasaiago 
ibili ziren zokoz zoko. Ikusi zituzten ain
bertze erloju zar eta berri eta bazter gu
ziek naasi ondoren, iru Longines atxeman 
zituzten esku-muturrekoak eta a1tzairuzko 
kajekin. Sa1tzaleakin eztabaida ederrak 



izan zituzten; bañan etzituen ukatzen aal 
komisariO'en aginduak. Emateko lana izan 
zuen iru erlO'ju aiek, bañO' bearrezko age
riak egin eta ondoan eman zituen. Artu 
zioten i~ena sa1tzaleari eta azkenean atera 
ziren zoko artatik. 

Eguraldiak illun segitzen zuen eta itxure 
txarreko otza zagon. Eguerdie urbil zen. 
Claudet eta Pontac kontent ziren egin zu
ten lanakin. Leblanc'en ofizina etsi baño 
len an ego n bear zuten eta iritxi ziren bear 
zen tenorean. An, Leblanc eta osaba illo
bak. 

-Egun on, yauÍlak -agurtu zuten alai
ki ertzañek. 

-Bai zuei ere. Ongi etorri, -erantzun 
zabeten. 

- Ari zera te betiko lanean? -erran 
zuen Claudet' ek. 

-Bai,emen ari gata beti beiala -er~
tzun zion J ean Pierr' ek. 

KO'misario yaunak atera zituen sakele
tik iru erlojuek eta erakutsi zition Fran
zis' eri, erraten ziola: 

-Auetako bat al da zurea? 
Franzis' ek artu zituen bere eskuetan eta 

begiratu O'ndoren, erran zuen: 
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-Ez, nerea eztago .emen. Marka bere-
koak dire iruak ere. 

Gero berexi zuen bat eta erran zuen: 
-Au bezal-bezalakoa zen. 
Gero komisarioari begiratu ta erran 

zion: 
-Barkatu, nere ausarkeria; bañan 

nondik erdietsÍ dituzu iru erloju ok? Al
txapean zituzten lapur oiek edo ... ? 

-Auek "Rastroan" atxeman ditugu, eta 
badakit segurki, zure erlojua suntsitu ez
padute, norbaiteri saldue izanen dutela, 
eta olako zokoetan ezpada agertzen, erlo
jerin batean agertuko da . 

. Gero Leblanc yaunak atera zituen ziga
rroak eta eman zaben denei: 

-Milesker, -erran zuen komisarioak. 
Eta. yarraitu zUen: 

·-Nik gogo aundiakin artu aut zuen 
afera, eta egiñalak eginen ditut gure naia 
erdietsi artio. 

-Berriz ere eskerrak ematen dazuegu. 
Sobera egiten duzue guregatik -erran 
zion Leblanc'ek. 

Gero J ean Pierr' ek galdegin zuen: 
-Noiz yuzkatu bear dituzte bi gaizkile 

oiek? 



-Oraindik ori eztago erabaIda; bañan 
nik uste dut apirile aldera izanen dela jui
zioa. Biar aldatuko ditugu Iapur oiek bai
tcgi nagusira, an egon daitzin auzia egin 
artio. 

Leblanc yaunak erlojuari begiratu ta 
erran zuen: 

--Eguerdia da. Utzi dezagun goizeko 
lana eta goazen "vermut" bat artzera. 

Lagun guziek atera ziren alaiki eta al
dameneko bar batean egonaldi goxo bat 
egin zuten edaten eta irri-solasetan baz
kal ordua arte. Gero yoan ziren beren 
etxetara. 

Claudet' ek eta, goizean asitako Ianari 
bear zioten· yarraiki, eta atsaldean agertu 
ziren berriz Friedrich' en ·etxera. 
·-Atsalde on. Berriz emen gara -agur

tu .zuten.· 
-Ongi etorri nere etxera. Zer berri da ? . 
---'-Badakarzkigu iru erloju "Rastro" zo-

koan atxemanak. Ikusitzu ia otako bat 
den, bada-ezpada're. 

Artu zituen Friedrich' ek eskuetan eta 
berexi zuen bat. 

-Au bezelakoa zan; bañan au askoz 
zarragoa da. Begiraldi bat eman bear diot. 
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Ideki zuen erlojua eta begiratu zuen on
gi. 

-"Referentzia" berdiñ berdiña du; ba
ñan ezta au. Ura obeto zagon au baño. 
Nik ondo ezagutzen nuen erloju ura. 

-Milesker. Orai itzuli bearko ditugu 
tresna ok beren yabeari. Barkatu, eman 
dazugun alfer lanengatik. 

-Ezta ezer orregatik. Etorri, etorri la
sai. Nik pozik lagunduko dizuet eta agin
du zaidazue nai duzuena. 

-Milesker berriz. 
-Agur yaunak. Beste egun bat arte. 
Berriz ere "Rastrora" goateko lana izan 

zuten. Eman zizkioten yabeari iru erlo
juek eta erran bearrik eztago onek atsegi·. 
ña artu zuela, beldur baizen kenduko zioz
tela. An diren sa1tzale aunitzek bezala, 
orrek ere bazituen lapurrei erositako gau
zak. 

Ango itzulia egin ta etorri ziren ofizina
ra. 

Egun aietan etzen lan aunitzik. Dudik 
gabe gaizkileak ere elurte arekin alfer zau
den. 
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IX 

Igaro ziren lau egun orma Ol'Il1a ga
ñean. Bazuten iritarrak elurre bear bada 
ilabete bateko. Negu bortitz aren erdian 
eta olako eguraldiakin etzen aisa urtuko 
elur ormatua. Ongi ornitutako etxe zen
-baitzutan Eguberri ederrak pasatuko zi
tuzten, ez ordea bertze zenbait beartsuk. 
Ok be1tzak ikusi bearrak ziren, gizajoak. 

Iritxi zen Eguberri bezpera, Gabon egu
na. Eta bertzetan bezala, Leblanc'en ofi
zinan lanean egin aal guzian. Egun artan 
bear zituzten akitu lan guziek eguerdira
ko, atsaldean denek besta egin zezaten. 
Gañera, langileek artu bearra zuten beren 
soldata Eguberriko sari berexi batekin. 
Ortaz bada, goiz guzie igaro zuten lan 
ortan. Bozkariozko eguna zen eta nabari 
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zuten denak alaitasun bizi bat, maitasu
nezko agurrak elkarri eginez egun zorion
tsu artan. Leblanc eta Chatonet' en Baz
kuna, bere nagusia buru zutela, an aritu 
ziren goiz guzien lanean. Eguerdi eguer
dian eman ziüten amaia. Leblanc yaunak 
erran zuen: 

-Gabon eta Eguberri zoriontsu bat opa 
dizuet denei! Yesus Aurrak eman dezai
gula grazia elkartasun onean bizitzekü. 

-Milesker, yauna. Gauz bera opa di
zuegu zuri eta zure etxekoei -erantzun 
zioten. 

--Agur yaunak. Egin bazkari ! 
Azken agurra egin eta güan zen bere be

ribil ttipian nagusi yauna. Bertze ainber
tze egin zuten Etxemendi eta Chatonet 
yaunak, ük ere beren autoetan. 

Osaba-illobak gelditu ziran ixtanpat. 
Osabak zion: 

-Gaur illunabarrean espero zaituztegu. 
Gaboneko afaria elkarrekin egin bear du
gu. Elizabet'ek prestatuko du afari eder 
bat, bear bezala ospatzeko Gabün zürion
tsua. 

-Bai, osaba. Etorriko gara, utsik egin 
gabe. 

-,-Agur eta goiz etorri. 



, -Agur, osaba. 
Claudet yauna eta bere menpekoak ere 

Gabon eguna ongi ospatzeko asmoa zuten 
kfÍstau oiturari yarraikiz, sendi onak egi
ten duten bezala. Baitegian ere gaizkileak 
atseden pizka izan zuten. Yesus Aurtxoen 
graziak denetara zaba1tzen ziren. 

Atsaldeko sei t' erdietarako Jean Pierr' 
en etxean ziren Franzis eta Mayi. Negu 
be1tz aren erdian Pariseko karrikak dir
diratzen zuten argi bizi aiekin elurren ar
tean ortz-adarra iduri. 

Arrera maitekor bat egin zabezten osa
ba-izeba zarrak illoba gaztee1. Gero bi 
emaztekiek lotu ziren suke~deko lanetara 
afari goxo bat egiteko naikeriekin. Bizki
tertian. Jean Pierre eta Franzis aritu zi
ren musian "Cinzano" bana artuz. Osa
bak erran zion: 

-Nork erran bear zuen Eguberritako 
arrapatuko zituztela lapurrak? Orai ospa
tu dezazkegu Eguberri on batzuk, naiga
beak aienatu ta ondoan. 

-Bai, ala da, osaba; bañan nik erran 
nuena gertatu da. Lapurrek erori; bañan 
lau milloiak eta nere erlojua ez. 

-Agertuko dira, bai. Ikusiko duzu, orai 
ezpada, gero". Auzia lau ilabeíen buman 
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lzanen da; bañan orduko zerbait eginell 
da. 

-UtZl zagun auzi ori alde batera, osa
ba. 

Orduan Mayi etorri zitzaioten· ondora 
eta erran zaben: 

-UtzÍ2,ue solas oiek. Gau pozkariO'zko 
eguna da. Afarie prest dago eta dasta de
zagun yanari ederra. 

Gero Elizabet' ek oyu egin zuen sukel
detik: 

-Zatozte denak afaltzera! 
Exeri ziren maiean eta, otoitza egin on

doren, afaldu zuten. Irri-solas atsegiñetan 
igaro zuten ederkixko. Franzis sasoi ede
rrean zagon eta yan zuen "zanpet" egin 
artio. Gero, umore ederrakin, zenbait kan
ta zaar ere abestu zuten. J ean Pierr' ek 
eman zuen asmenta Euskalerriko kanta 
eder onekin: 
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Ator, ator, mutil etxera, 
gaztaña ximelak yatera, 

. gabon gaba ospatutzeko 
aitaren t' amaren ondoan, 

- ikusiko duk aita barreka 
ama' re poz atsegiñez. 



Eragiyok, mutil, 
aurreko danboliñ orri, 
gaztañak erre artean, 
gaztañak erre artean, 
xipli, xapla, plost! 
Gabon gaba pozik igaro daigun 

Lamen artean ederki abestu zuten bi 
bozetara Gabon eguneko kanta poJit au. 
Gero Elizabetek eta Pierrek aldizketuz 

'. abestu zuten beren, sorterriko kanta unki
garri bat:' 

Birjina ona, norat zoaz? 
bihur zaite etxera, 
ezen eztuzu zeren ioan 
Bethleen barrenera. 

JosePh norat daramazu 
Birjina unaturik? 
Bethleen'en edirenen 
eztuzu ostaturik. 

o h Yauna! Oraiño Amaren 
sabelean zaudena, 
pazientki sofri zazu 
egin zaizun obena. 
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Aurtxoa, zure sortzeaz 
mundu guzia da bozten, 
zure seaskari diot 
agur umila egiten. 

Oren onez sor zaitela 
gure mundu ederrean, 
esklabo gaude guziok, 
aurra, zure bearrean. 

Zuk men'deratuko tutzu 
gizon guzien etsaiak, 
guziei zuk idekiko 
gloriako iturriak. 

Oraiñik ere geiago egin zituzten eta zein 
ongi eta zer sendimenduakin abesten zi
tuzten Eguberriko euskal kanta zaarrak 
osaba-izebak! Oraindik biotzean zituzten 
Euska1erriko oiturak eta mintzaira. Etzu
ten ez, ahantzia beren sorlekua. Illoba 
gazteak berriz, Paris' en sortuak baiziren, 
eta beren gurasoen lurra ezagutzen ezpai
zuten, etzuten osaba-izebaren zaletasun bi
zi ura. 

Amabiak urbildu zirenean, eman zioten 
akaballa bestari, eta Elizabet'ek erran 
zuen: 
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-Orai goazen gure Parrokira gaberdi
ko Meza entzutera. Agurtu zagun Yesus 
sortu berria eta eman dezaiogun eskerrak. 

Franzis'en Peugeof ean gusto gustbra 
goan ziren Elizeraño eta Meza entzun ta 
cmdoan elizkizun zoragarriak ere egin zi
ren, kristauak alaiki kantatzen zutela Ye
sus Aurtxoen ohorean. Elizkizune bukatu 
ondorean etxe aldera abiatu ziren. Lagun
du zituzten zarrak beren etxera eta agur 
maitekor bat egin ta ondoan, etxeratu zi
ren senar-emazte gazteak, biotzak bozka
rioz beterik. 
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x 

Eguberriak igaro ziren. Urte zar eta ur
te berri egun alaiak ere goan ziren. Ne-

. gue pixkeka pixkeka bazoayen bere elur, 
orma, aize, euri eta kazkarabar erauntsie
kin. Noizbait ere udaberria etorri zen, txo
rien kantu alaiekin. 

Leblanc'en Bazkunak udaberrirako ain
bertze lan berri bazituen egin .bearrak. Len 
asitako bide ura akitu unen zuten eta 
orain Alpes' eko mendietan bertze bide bat 
egm bearra zuten, eta ari ziren tresna gu
ziek. prestatzen arat eramateko. Orai uda
bernan emanen zioten asmenta eta uda
ran eginen zuten lan geiena. Ortarako ba
zituzten prestatuek 600 langiletaraño. Mar
txoa aurrera zoayen eta ofizinan egiñale
tan ari ziren gauzak antolatzen. Lanak eta 
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kontuek bear zituzten akitu bertze ilabe
tean sartu baño len. Bertze egunetan be
zala, osr-tba-illobak lanean bururik goratu 
gabe ari ziren eta illobak zion: 

-Ainbertze lanak nazkatzen nau. Le
blanc ezta guri ematen dakunekin erreka
ratuko. 

-Otoi, ixilik egon zaite. Eztuzu deus 
erran bearrik Leb}anc' en kontra. Aski gi
zon ona eta esku-zabala da. Nik beñipein 
eztut batere arrankurik. Bañan aspaldi 
ontan ikusten dutanez, zuk gero ta gogo 
guttiago duzu laneko, eta geienetan loga
leak egoten zara. Ezaun duzu, bai, beran
du etxeratzen zarela gauetan ... Beti zure 
yoko zikin orrekin. Noizbait ere galduko 
dituzu ontasun guziek eta lotsa ere. Yo
ko zikin ori gobernuak 'bear luke debe
katu. 

-Egia da ni yokalarie naizela, bañan 
suertez geienetan irabazten dut eta ongi 
noaye. Gañera, m enalZ legean kontra. 
y okoa zil da. 

-Berritsukeri guttiago eta lan geiago 
egin bear da. Alfertzen ari zara -erran 
zion osabak bekoki illunakin. 

Orduentxe sartu ziren ofizinan aitzinda
riak. 
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-Egun on, yaunak! -agurtu zuten. 

-Bal zuei ere -erantzun zioten. 

-Izan gara lantegian eta datorren as-
tea n emango diogu akaballa gure bide 
orreri. Lan pizer zenbaitzuk bakarrik 
egin bearrak dire. Ilabetean azkenengo 
egunerako bear ditugu kontu guziek egin. 
Apiriliaren bian asiko gara makina eta 
bertze trespak Grenoble'ra igortzen. Gure 
kapataz eta langile oberenak ere yoanen 
dire eta oiekin batean erabaki dugu zu ere 
goan zaitezen -erran zion Franzis' eri-. 
Soldata iganen zaitugu pixka bato Lan 
neketsua ezta izanen, bañan an bearko 
dituzu sei ilabete mendian igaro, lanak 
irauten duten bizkitertian. 

Franzis' ek etzuen deus erraten. Burue 
goratu gabe segitzen zuen bere idaz-lane
tan. Leblanc, bere lanari yarraituz, etz·en 
gauz oietan oartzen. Goizeko lana. akitu 
zuten eta aitzindariak atera ziren etxe al~ 
dera. Oraindik osaba-illobak bazuten zer
bait lan. 

-Oartu naiz etzaizule ongí goan Le
blanc'ek erabaki duena. Eta zergatik ez? 

. -erran zuen osabak illobari. 
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-Sei ila bete oiek basamortuan igaro
tzea gaitzesten dut. Obe nuke emengo lan 
ok guziekin etx'e au uzten banu., 

-Zaude ixilik, arrayo burugabea! Emen 
baño obeki etzara iñon egonen. 

-Ezetz? Nik badakit non sartuko ni
tzeken. 

-Ezpada zure gogokoa eman dazuten 
lana, errawzu biar berean Leblanc yau-
Mri. • 

-Bai, erran bear diot, b~a. Aspertu naiz 
oraintxen etxe ontan. 

-Goazen bazka1tzera; ordua da -erran 
zuen osa bak. 

Franzis' ek artu zuen berrie bere emaz
teari eman zion. Mayiri etzitzaion auni
zik gustatzen, bañan uzten zuen Franzis' 
en baitan atera guzie. 

Biaramonean, lotu ziren lanera beti be
zala. Egun artan bildu ziren denak: iru 
aitzindariak, J éan Pierr eta Franzis. Le
blanc'ek zion: 

-Atzo atsaldean egon nitz'en. Claudet 
yaunakin eta berexi omen dute auziasen 
eguna: Apirilian 2g'an egin bearra da. 
Ikusiko dugu zer gertatzen den. 

-Ha, noiz-naiz ordue da -erran zuen 
Pierrek. 
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Geft) Chatonet' ek erran zuen: 
-Gaur atsaldean ekarriko dazkute bi 

traktore berri. Oiek igorri bear ditugu aste 
untan Greboble'ra. Biar berean yoanen 
dire ogei lagun. Leku ura bear da leenik 
antolatu. Langileen bizitokia, iturria eta 
bertze gauzak. Datorren astean yoanen 
gara Franzis. eta ni. 

Franzis' ek etsi etsien bear zuen aurpe
gia eman eta ausartu zen erratera: 

. Barka zaidazue, bañan ez nindaiteke 
yoan. Zuen etxea uztea erabaki dut. 

Denak arriturik gelditu ziren. Leblanc 
zutitu zen bere yarlekutik eta erran zion: 

-Arritzen naiz, mutikoa. Zer gertatu 
zaizu? Ez al zara kontent emen irabazten 
duzunekin? 

-Bai, yauna. Bañan sei ilabete oiek 
mendian igarotzea etzait bat ere goxo., . 

-Soldata ederra duzu ba. Eituzu bertze 
leku batean bertze ainbertze irabaziko. Ez
paduzu gure etxean egon nai, goan zaite. 
Eztazut bi aldiz erranen. Badire idazlari 
aski onak, gure lagunartean sartuko li
rekC>;1ak. 

Etxemendi eta Chatonet ere arriturik 
zauden. Etzuten uste beren idazlaria ola
ko ga m.akin a terako zenik. 
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J eal' Plerre herriz, lotsatua bezela za
gon, bat ere itzik erran gabe. Gero Etxe
mendi'k galdegin zion Franzis-eri: 

-Eta orai zer egin bear duzu? 
-Fabrica batean sartzeko ustea dut. 
--Ongi 'dago, ongi ~erran zion Le-

blanc'ek-. Suertea opa dizugu. 
Franzis mintzatzen zen apal eta modu 

onean, urtako zuen eskol ona eta etzuen 
nai aserre gelditu, eta onela zion: 

-Nik eginen dut nere lana, ilabetea aki
tu artio nai baduzue, eta baita ere bertze 
idazlari berria arkituarte. 

-nabeteá bete artio ego ten aal zara, 
gero kontu guziek garbituko ditugu eta 
goan zaite bakean. Datorren astean' idaz~ 
lari berria izan en dugu eta gure gogokoa. 

Bazka1tzera goan zirenean, J ean Pie
rre'k deitu zuen bere illoba eta erran zion: 
. -Azkeneanegin duzu astakeri bat. Zu 

beti burugabea baizera eta ezpaituzuyo
koan baizik pentsatzen... Ikusiko dugu 
gero zertan ~elditzeh zaran. 

-Nik hadakit zcr egin. Mintzatu naiz 
beribil fa brih. bateko nagusiakin eta be
re etxean sartu bearra naiz Maiatzeko bi
garren eguI1ean. 
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- Bak~tntzak artu eta Suiza'ra goateko 
asmoa dngu eldu den ilabetean, amabortz 
egun pasatzera, Ginebra'n bizi den Ma
yin izeba baten etxera. Bakantza ok as
paldian pentsatuak gintuen eta orain egin 
dezazkegu Diru pizer batzuk ere iraba
ziak baitttut yokoan, eta gastatu arte. 

Eta buru~ mugituz alde batera eta ber
tzera, ezagun zuen J ean Pierre'k etzuela 
bere gogokoa illobaren erabakia. 

Franzis'ek erran zion Mayiri gertatu gu
zie, eta au cmazteki gizajoa baizen, siñes
ten ziozan denak, geienak gezurrek bazi
ren ere. Franzis' ek solas goxoakin emaz
tea liluratzen zuen, berak nai bezala. 

-Zein ongi 1 -ziotsan Mayik-. Orai 
pasatuko di',Ugl1 amabortz egun Ginebra'n 
gure izeba Margaret'en etxean. Noiz yoa
nen gara, Franzis? 

-ApirÍtlaren zortzian goanen gara eta 
24'rako egillm dugu itzulia. llabete guzia 
guretako dugu, Maiatza arte ezpainaiz 
lanean asiko lantegi berrian. AplL'lÍeko ila
betea iragan dezagun plazerki. 

Senar-emazte gazteak alai ziren. Yoste
ta eta biz~ ona maite zituzte:l. 
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Igaro ziren martxako ilabetearen andar 
egunak eta Franzis'ek egin zuen bere az
ken agurra Leblanc' en Bazkunari, kontu 
guziek xuxen eta ongi antolatu ta ondoan. 
Jean Pierr' ek etzuen onetsi bere illobaren 
erabakia; tristerik eta samur gelditu zen 
osaba zaarra. 
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XI 

Apirilen lenbiziko egunetik asi ziren ba
kantzeko bear zituzten yauntziek presta
tzen, eta batez ere Peugeot txikiaren zi-

,rtiken berritzen. Iritxi zen ilabetearen zor
tzia. Eguraldi ona zagon. 19uzkiek bero
.tzen zuen. An emenka, landetan yendea 
ageri zen lanean. Euri ondo eder arekin 
ongi lotu ziren nekazariak beren lurrari 
egin aal guzian. 

Gure "turistak", biotza alai eta ortze
tan irria, abiatu-ziren Suza aldera, ango 
aize osasungarria artu naiean. Igaro zi
tuzten bidean bi egun, gauz ederrak iku
siz, eta iritxi ziren Ginebra'ra. Lenago ize
bari bazoazile gaztigatu zioten, eta gaz
teak iritxi orduko iz;eba eken zai zagon. 
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Olakoetan gertatzen den bezala, mu
suak, irriak eta yostetak izan zituzten el
karren artean. Arrera maitekor bat egin 
zaben izebak. 

Iri zoragarri artan plazenki pasatzen zi
tuzten egunak, ango edertasunek eta bes
tak ikusiz. 

Margaret eta Mayi etxetik ateratzen 
etzirenian, Franzis'ek egiten zituen bere 
ibillaldiak Ginebra'ko kasino aldera .. Iru 
edo lau aldiz aritu zen yokoan eta dene
tan irabazi. Suerte aundiko gizona zen. 
Boltsa aski indarrean zauken eta ainber
tze gauz erosi zituen oroitzapenetako. 
Goan bezperan, Margaret eta Mayi etxean 
zirelarik, Franzis agertu zitzaien uroski 
esku-muturreko erloju dirdiranta batekin. 

-Agur, ene maiteak, -erran zaben 
sartu orduko bere besoa erakutsiz. 

-O! Zer erloju ederra! Urrezkoa al 
da -erran zia;n Margaret' ek. 

-Bai, urrezkoa eta Lengines. Zuenda
ko ere ekarri ditut bi edergailu. Zuretako 
Mayi, bertze erloju urrezko bat, eta ize
bandako urrezko "brazalet" au. 

Bi emaztekiek liluraturik zeuden Fran
zis'ek ekarritako gauzekin. Biek ere muin-
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katu zuten pozaren pozez berendako zen 
gizon aipagarria. 

Biaram1!lnean prest ziren etxeratzeko, 
ainbertze egun atsegingarri pasatu ondo
ren izebaren ondoan. Azken agur bat an
dre maitagarri areri egin eta abiatu ziren 
bere txokora. Lenago erran zuten beza-

. 14, I5 egun pasatu zituzten, eta 24'rako 
etxean ziren. 
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XII 

Bertze egun pare bat igaro zuten des
kantsuederrean; bañan Franzis' ek bear 
zituen bere lan berriko gauzak antolatu, 
eta atera zen ango nagusiekin mintzatze
ra. Etxetik ateratzean erran zion bere 
emazteari: 

-Banoaye fabrika ortara eta ez naiz 
bazkaltzera etorriko; bañan uste dut zor
tzietako etxeratuko naizela. 

Mayi, beti bezala, bere etxeko gauzak 
ongi apaintzen ari zelarik, gelako mai tti
pia mugitu zuen eta uste gabean kas, 
Franzis'ek mai artan utzi zuen erlojua lu
rrera. Ai!, erran zuen Mayik. Artu zuen 
lurretik eta erlojua etzabillen. Dudarik 
gabe barnean zerbait autsi zitzaion. Den
borik galdu gabe eta gertatu zitzaiona be-
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re senarrak yakin ez zezan, eraman ·zuen 
erlojua Friedrich' engana. 

-Egun on, yauna, -agur egin zuen. 
-Bai zuri ere -erantzun zion Frie-

drich'ek. 
-Ni Franzis'en emaztia naiz, 
-'-Oh! Poztutzen naiz zu ezagutzea. Ur-

te askotako ! 
-Badakarrat Franzis' en erlojua, .orai 

Ginebra'n erosi berria, eta zorigaitzez ge
lako mai ttipitik erod zait Iurrera eta gel
ditu da. Otoi antolatu zaidazu gaur be
rean, Ez nuke nai berak yakitea autsi du
tanik. Zortziek arte ezpaita etxera etorri
ko. Egiten aal bazinuke atsaldeko, esker
tuko nazuke. 

-Ikusiko dugu. Etzaitela estutu. Etorri 
zaite zazpietan. Alegiñak egingo ditut. 

-Esker mille. Atsalde arte. 
-Agur. Gero arte. 
Mayi atera zen eta etorri bezala "Me

troa" artu ta goan zen bere etxera, merka
tu plazan yanari batzuk erosi ondoren. 
Bizkitertian Friedrich' ek artu zuen erlojue 
antolatzeko asmoakin eta ideki zuen. IX
tanpat makinari begira egon zen eta len
bizien etzuen siñesten bere begiek ikusten 
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zutena. Arrigarria! Franzis'en erloju zar 
ura ber-bera zen. 

-A, lapur zitala ... ! -zion berebai
tan-o Ementxen ziok. Erori aiz, Franzis. 

Friedrich yaunák, itzeman bezala, dei
tu zuen telefonoz Claudet yauna. 

-Etorri lenbailen. Nere eskuetan dau
kat erloju famatu ura. 

-Egia ote da? Banoaye lasterka-erran 
zion Claudet'ek. 

Aidian elorri ziren, errateko moduan, 
Claudet, Pontac-eta sartu ziren dendara. 
Eken zai Friedrioh' ek erlojua eskuen zuen. 
Claudet erlojuari begira gelditu zen, eta 
erran zuen: 

-Baña ori al da? Ez al zen ba, altzai
ruzkoa? 

-Au ber-bera da bañan berritua. Urrez
ko kaja jarri diote, eta esfera ta orratzak 
ere berriak ditu,. 
~Nork ekarri dazu -galdegin zion 

Olaudet' ek kezkati. 
-Zuk uste ez dezunak. Entzun ondo! 

Franzis'en emazteak! ! ! 
Komisarioa eta bere laguna mututuak 

gelditu ziren Friedrich'eri begira. 
-Urde madarikatua! -erran zuen az-' 

kenean Claudet'ek kolera aundian-. Fran-
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zis lapurre t Nork erran bear zuen? Nola 
egin dakun iruzur t Bañan arritzekoa da 
noIa Gkarri dazuten erloju ori. 

-Bai. Bere emazteaketzuen ezer ja- . 
kingo. Franzis'ek utzi omen du erlojua 
etxeaneta emazteari lurrera erori, eta be
re senarrak yakin etzezan erlojua autsi 
duela, ekarri dit nik konpondu dezadan 
gaur atsaldeko. 

-Eta non berritu ote du erloju ori? 
--Berak esan duenaz, Ginebra'n ero si 

omen du bere senarrak; bañan gizajoak 
ez daki zer iruzurra egin dion. 

-Zer ordutan etorriko da erloju billa? 
-Esan diot zazpietan etortzeko. 
Claudet egon zen pixka bat ixilik eta 

erabaki zuen: 
-Sei t' erdietan yoanen gara Franzis' 

en etxera eta xuxenduko ditugu gauzak. 
E ta bera etxean ote da? 

-Ez, ez omen dago etxean, bañan zor
tziek aldera etorriko omen da. 

-Orain baditugu gauz batzuk egin be a
rrak, eta seiak aldera etorriko gara. Zuk 
lagunduko gaituzu lekukoá bear baitugu. 

-Bai, yauna, bai. Ondo dago. 
Ertzañak goan ziren beren eginkizune

tara eta Friedrich' ek segitu zuen bere 

n8 



lanean. Seietan agertu ziren berriz bi 
ertzañak eta orduko Friedrich gertu za
gon. 

-Goazen Franzis' en etxera. Gure be
ribillean ixtanpatez iritxiko gara. 

Friedrich' ek eman zion edojua Claudet 
yaunari eta, denda bere emazteen eta se
meen eskuetan utzirik, abiatu zen bi er
tzañekin Franzis' en etxe aldera. Autoa 
bazter batean utzi ondoren, igen ziren bi
zitza orlara eta yo zuten atea. 

Mayik edeki zuen: 
-Atsalde on! ler diozu? -agurtu zio

ten. 
-Ongi ta zuek -erantzun zuen Mayik 

arrituta, etorri berriei begira-. Bañan se
gidoan ezagutu zuen Friedrich. -Non 
zabi1tzate? 

-Emen eIdu gara zu ikustera. 
Sartu ziren barnera iru gizo.nak eta exe

ri zireri gela nagusian. 
-Zer berri dakarrazue? -galdegin 

zuen Mayik. 
-Senarra ez al dago emen? -erran 

zion Claudet' ek .. 
-Ez. Gaur bazÍtuen gauz batzuek egin 

bearrak eta kanpoan bazkaldu duo Gero 
etorriko da. 
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Mayi bildurtzen asi zen. Bere baitan 
zagon berri txarren bat ote zen eman bear 
ziotena. Ortaz, bada, kezketan zagon. Ge
ro galdegin zion Friedrich' eri: 

-Egin al dezu nere komisionea? 
-Eztet egin, ez -erantzun zion. 
-Onen gañean dugu ba, zerbait erran 

bearra -erran zuen Claudet'ek 'eta den
bora berean atera zuen sakeletik erlojua. 
Erloju au lenagoko Franzis'en zaar ura 
da. Orai Ginebra'n berritua. Au da ebatsi 
zuten ber-bera. 'f 

Mayik oyu bat egin zuen erra ten zuela: 
-Etzazutela]aungoikoaren izenean ola

korik erran ... Nondik atera duzue gezur 
ori? Erloju ori bertze batekin batean ero
;;i zuen Ginebra'n ~nere senarrak. Eztu 
oraiñik bortz egun ... 

Eta nigarrez asi zen. ' 
-Zorigaitzez, erran duguna egia, da. 

Gaztigetu iozu senarrari . telefonoz etorri 
dadiela segidoan. 

Mayik telefonoa ártu eta fabrikara dei
tu zuen eta suertez, an zagon senarra. Ne
gar zotinka erran zion, Franzis'eri segi
doan etortzeko. Ordu laurden baten bu
ruen an zen Franzis. Kezketan sartu zen, 
ezagutu baizuen bere emaztea nigarrez ari 
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zela. Claudet, Pontac eta Friedrich an 
ikusi zitunean, arritu zen; bañan bereala 
agurtu zituen alaiki: 

-Ongi etorri nere etxera. Zer berri da? 
Claudet' ek zorrotz erantzun zion: 
-Agertu da zuri ebatsi zazuten erlo-

jua. Emen duzu. 
Eta erakutsi zion. Franzis sor ta lor gel

ditu zen, gorri gorri eginda, zer erran etza
kiela. Denbora berean Mayi asi zen niga
rrez. 

-Zein ongi berritu' duzun erloju zaarra 
Ginebra'n egon zeratelarik! -erran zion 
Claudet' ek. 

-,-Bañan zer gertatu da emen? Nik deus 
eztakit. 

-Zer gertatu den? Zure emazteari ero
ri. zaio erlojua lurrera eta eraman du kon-. 
pontzera. Zer gertatu da gero? Emen du
zu lekukOa. Yaun onek erlojuen tapa ideki 
duenean, ezagutu du erloju zarra, lau mi
lloiekin batean ebatsia. Non dituzu di-

. ruak? -erran zion Claudet'ek oyuka. 
Mayi gizajoari naigabe bat egin zitzaion 

eta lurrera erori. Franzis'ek laister gúra
tu zuen Pontac' en laguntzarekin eta goa
tzera eraman zuten; bañan suertez, berea
la esnatu zen. 
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Franzis lapurra erori z·en. Etzuen uka~ 
tzerik. Etsi etsian bearko zuen bere txar
keria aitortu. Ixilik ixtant-bat egon zen, 
eta erran zuen: 

-N ere burnikutxan ditut lau milloÍ'ak 
oso osoak. Eztitut gasta tu. Nik yokoan 
suerte izan dut eta badut zerbait. Diru 
oiek eztut ukitzeko lanik izan. Zatozte. 

Etxeko zoko batean bazuen burni-ku
txa ttipi bat eta en zituen .ebatsitako ru
ruak. Pontac'ek artu ta paper lodi batean 
bildu zituen. Claudet'en aginduz Franzis 
ertzañen menpean gelditu zen. Friedrich 
eta Mayi bertze gelan zauden. Emazteki 
gaixoak izigarrizko disgustua artu zuen 
bere senarraren nardagarrizko ebaskoa-
kin. . 

-Goazen komisarira . 
. Eta Claudet' en aginduz atera ziren Ma

yi ez bertzeak. KomisariOak erran zion: 
-Etzaitela izitu. Eztiogu lepoa kendu

ko zure senarrari. 
Iritxi ziren komisarira. Friedrich ere 

goan zen, bear bai zuten lekuko. Biikiter
tian Mayi goan zen J ean Pierre eta izebari 
zorigaiztoko berri ura ematera. Claudet 
yaunak erabaki zuen Leblanc eta .bere La-
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gunartekoei gaztigatzia, denak entzun ze
zaten Franús'en aitorpena. 

Etzuten bada, aunitzik berandutu. An 
bildu ziren lagun guziek Claudet' en aitzi
nean. 

-Atsalde on, yauna -agur egin zuten. 
-Bai zuei ere. Ongi etorri. Berri onak 

eta denbora berean txarrak. Nork erran 
bear zuen lapurre etxean zinutela? 

Denak seriosko zauden, batez ere Jean 
Pierre. Nabari zuen aurpegian tristura 
aundi bat. Claudet'ek agindu zuen: 

-Ekarri dezatela Franzis! 
Iñork uste etzuen lapurre ekarri zuten 

denen aitzinera. Au lotsatua zagon, bu
rurik altxatu gabe, lurrera begira.· Jean 
Pierrek aren ondora goan eta ederrak 
erran zition: 

..,......Lotsa gabea ! Lapur zikina ! Laidoga
rria da egin gaituzune! 

Denek exeri ziren eta Claudet así zen 
galde-erantzunetan. 

'-Erran zazu onez onean egia garbia, 
gauzek gertatu zíren bezala. 

-Bai yauna, bai -erran zuen apalkiro 
Franzis' ek. 

-Gau artan asotsa nabaitu ginuenean 
beitien, yautsi nitzen laisterka ta burni-ku-
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txa edekie ikusi nuen eta an 500 franko 
berrikin zen larruzko boltsa bat eraman 
zutela. Orain aitortu bear dut lau milloiak 
utzi nitnela mai gañean atzenduta, diru
kutxan sartu gabe. Gañera erlojue utzi 
nnen boltsan gañean, lenago kendu bai
nnen eskuek garbi.tzeko. Eta gero etsaian 
tentazioa. Ikusi nuenean lapurrek iges 
egin zutela, lau miUoiak mai gañean utzi
rik, kartera erlojnekin batean artu ta Ílere 
abrigoen azpian altxatu nuen. Gero asi 
nitzen oyuke eta etorri ziren goitikoak. Te
lefonoen ariek nik ez nituen autsi. Ori 
hertzek egin zuten. Claudet yaunaren bi
lla yoan nitzenean altxapean eraman nuen 
kartera, eta nere etxean ezkuta'tu. Gero 
goan nitzen komisarira. Aitorlu bear dut 
kartera ere nik bota nuela ugaldera. Nik 
egia erran .dut. Sinetsi zaidazue. 

--Ala uste dugu beñepein; bañan 'jza
nen duzu merexi duzun zigorra. Eraman 
zazue giltzapera -agindu zuen. 

Leblanc eta bertzeak iruzurti aren aitor
penaz bazirudien akort zirela. Paper ba
tzuk xuxendu bitertian an egon ziren orai
ílik ordu betean lau' milloiak eskuratu 
artean. Gero denak tristerik abiatu ziren 
beren etxetara. 
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Bi egunen buruan egin zuten lenago 
aipatutako auzia eta an zuten Be1tza eta 
Piztiaren txarkeria ikusi berra. Len erran 
zuten bezala, aitortu zuten berek· ebatsi 
zutela 500 frankoak, ta azkenean aitortze
ko lana izan zuten Mainkerra zanpatu zu
tela eta egun artako gertakizun guziak. 
Lau milloien gañean etzuten deus ikuste
korik. Orduko afera garbitu zen. Gaizkile 
ok presondegian sartu zituzten eta an 
eman zabezten bear zuten kastigua. 

Egunkariak zabáldu zuten alde guzie
tara berri ura eta Franzis'en erretrátoa 
agertu zeú "J ournaletan". Zer lotsa eta 
zer naigabeak ekarri zituen zoritxarreko 
ebasko arrek! Laidogarri bai zinez Fran
zis'ek egin zuena. 

Baitegi nagusira aldatu zut~n juizioa 
egin bizkitertian. Iru aste igaro ziren eta 
Jean Pierre Elizabet eta Mayik egin zio
ten ikustaldi bato Claudet yaunak lagun
du zituen presondegira. 

Franzis aski -umil eta urrikalkizun arkl
tu zuten illunpe artan. Ordaindu bearko 
zuen egin zuen obena. Gero etxeratu ziren 
osaba-izeba Mayikin. Au berekin artu zu
ten Franzis gi1tzapetik atera arte. 



Claudet yauna, beti bezala, bere ofizi
nara goan eta yarleku guri artan exeri zen; 
eta puro bat erretzen zuela, onela zion: 
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Mundu onetan dirurik gabe 
yendea dabile oso larri, 
dirurik ez eta ezin erdietsi 
bizi-modua da negargarri; 
ongi bizi nai, lanik egin gabe, 
ori dute ba,i, kaltegarri, 
~ta gero gertatzen oi dana: 
azkenean DIRUA GALGARRI 
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