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BITORIANO

IRA OLA

ARISTIGUIETA

Pasayan, San Juanen jayo zan 1841 urtcan,
baña bere denbora guzia Donostian egin zun.
Azpeitiar batekin ezkondu zan, Katalina
Alvarez' ekin
Legazpi kalean bizitu zan, bostgarrenean.
Lit6grafo zan cta lan-tokia etxean bertan zeukan.
Makiñak mugitzeko, asto bat ibilli arazten zuten bueltaka etxeko patiñan.
Gerratean, karlistak Mendizorrotz'tik Donostiari tiratzen ziotenean, bein granada bat
lrao/aren etxean sart.u omen zan, bes tea berriz kalean erori. Iraolak biak jaso, bakoitzari
eroritako eguna jarri ta etxean gorde oi zitun
oroipengarritzat.
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Bein bañan geyagotan Donostiko kontze¡al iZil;n zan. Bera izan zan tamarindo arbolak
ekartzen alegindu ziranetako bato
San T omasetan edo, iñor erregaluekin etortzen bazan, bera etxean bazan, ateondora joan,
etorritakoari ostikoa eman ta eskaltetan bera
bialtzen zun bere erregalu ta guzi. Losintxa
gutxi arekin.
1899 urtean Parisa joan orduko Exposiziora
ikustera ta globo bátean igo omen zan.
Euskal bertsoak erruz jarri zitun. Orduko
aldizkarietan banatuta agertzen ziran.· Cai guzietako bertsoak iza'ten zitun, bañan ayetako
asko par-eragitekoak. Maíz eman iza,n zio,ten
saria.
Ipuyak ere asmatu oi zitun. Par-eragitekoak denak edo geyenak. Artara zun bere
joera. Emengo denak ere alakoak dira. "Baserritarra" zeritzayon aldizkaritik artuak daude.
Ipuyaren bukaeran be~e izena jartzen du; bañan lau bat aldiz izengoitia: T xuri ta Sei;
hitan ez izenik eta ez izengoitirik. Bañan ezagun dute /raola aita dutena.
Teatro lanean ere sayatu zan. Komeri, zarzuela ta bak~~izketa, i$mabost ale: "Bi
itxuak", "Petra txardin-saltzallia", "Ardita beti
" "D
ardit,
r asayan " , "Cabonetan", "Txomin
!O

Donostiyan", "Zeladore baten estuasunak",
"!oxemaritarrak", "Xordo", "Leokadia", "Pul~
puba", "Onentzaro gabe", "Ergobiyan", "Ix~
kiña Mutrikun".
Gizon bikaña omen zan, altu ta lodiya.
1919 urteko Agorrillaren 19'an il zan.
Eriotzaren berria ematean, ala zion Euskal
Esnealea aUizkariak:
" .. .Makiña bat ipui, izkirimiri ta gauza
alai idatzita joan zaigu /raola gizarajoa ...
" ... Olerkiak idazten ere ederki zekien.
Emen bertan agertu ziran Euskalerriko txori~
yak eta beste asko. Idazti batzaldietan ere sari
ugari irabazi zitun donastiar ¡(Jtar onek.
" .. .Oso donostiarra zan /raola. Donostiko
euskera zan berea; Donostia zarreko ipui ta ger~
taerak ederki zekizkian; arrantzale, txardiñ~
~saltzalle, uladore ta orrelakoak ondQ ezagu~
tzen zituan.
" ... Il da ... il onen 19'9arren egunean. Ur~
te asko zituan bañan sendo ta tente zebillen
orai';¿ik.

II

OROITZAK

Zibillak esan diote-ren kantua entzuten detan bakoitzian, beti gogora etortzen zait patrona edo etxekoandre gazte Kataliñ, Arrandei
kali¡1Jn izan nuena: bazirudiyen kantu tristiak
dantzarako gogua ematen ziyotela.
Bere etxian jaten genduenari, bazkaItzeko
ordua allegatzian, ala. esaten zigun noiznai neg..
kamiak:
-Etxeko andria atera egin 'da, eta noIa
giltza guziyak berekin eraman dituen, gaur
eztago bazkaririk.
-Neska ¿zer esaten den? ---'Oso sutua
erantzuten ziyon azkeneko gerran koronel iza:ndu zan batek. Etzuen besterik egiten, juramentuak eta Idiazabalko gazta jan.
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- ¿Ez dezu aitzen zer diyon? gaur ez degula bazkaririk.
- ¿Baña nora joan da infernuko andri ori?
-Aurreko dendara; or bada neska bandera bat, aspuak baña belarri txanaguak ditu
eta ord u guziyetan kantari ari da.
- i Neska, ekatzan bazkariya! -<liyo bel'riz ere korone1ak txingarrak botiaz.
-¿Nik zet bazkari nai du ematla, neron!
ere gosiak amorratzen banago?
- i Au suerte madarikatua! -ziyon koronelak, gaztari golpia tiriaz zel'bait sosegatzeko.
Oendako neskak txorixo bat edo bi prejitu
bitartian bere senargai sastre anka me batentzat, irrintzika kantari ixiltzen etzan, eta patxara ederreko etxekoandtiak neska tuntun ari
esaten ziyon baha zeriyola:
- ¡Nork izan lezakian boz ori? -eta neskak txorixuak beste aldera jiratuaz eta tenedoria txupatuaz, erantzuten ziyon:
- ¿Hoz au? i Aitu izan balira orain iru
urte eta lau illabete k'!ntatzen nubenian Artillero dale fuego, esango zuen ura etzala kantatzia, ura zala arpa jotzia!
Gure etxekoandre txoruak, alako afiziyua
artu ziyon kantua<ti eta panderua jotziari, etzi-

gun pakerik ematen. Ala askotan etzan gógóratzen munduan bazkaririk zanik; orregatik
noi~nai soparen lekuan emaillen zigun ingurdua. i Ura etzan etxia, ura zan kuartelillua!
Neri igual ekart~en ziraten koronelaren
elastikua, elefantia ziruriyela, eta nik berriz,
batere erreparatu gabe, igual ja~tJen nuen, eta
neska abo zabal ura asten zan farrez lertzeko
zor,¡yan.
- ¿leri farra egiten diozu? -esaten niyon suturik.
~¿Baña, gizona, zer jarri du ot? ziyon
neskatxak.
-Nere elastikua.
-;- i Bai zeta! Erropa zikiñak sartzen ditugun sakua da ori!
Eta askotan koronelari igual ematen ziyozkaten nore barrengo erropa zuriyak. Ala, batian, nere gantzontzilluak jartzera dijuela,
esan zlyon erdiko gelan dagon M~ltxorrek,
egunian bi pes-eta pagatzen dituenakardorik
gabe:
- ¿ Bañura al zuaz?
Eta ~ntan, etxekoandria kQJre gaman eseri
ta panderua joaz gorgorituak bigalt~n zizkan
kayolan zeguen karnahari. Kanltari asten zanjan, etzuen gauza zuzen bat egiten: batzue-
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etan. art:z:en zituan barhantzuak eta, e:ltzian
sartu biarrian, igual sartzen ziyozkan kofrian
koron.elari. Beste askotan, azeitunen platera za-lakuan,igual jartzen zizkigun orraziak ffia-

pan.
Batian, oyera nuala, arkitu nintzan jaun
batekin gau arta n etorriya, eta gure etxeandriak, ez bat eta ez bi, sartu zuen nere gelan.
- ¿Zein zera zu? -galdetu niyon zerbait
izutua.
-Ni naiz Txomin Txiki -eran<tzun ziran oi gañian eseriyaz.
-Egin nazazu mesere ortik ateratzia, baña aguro.
- ¿?ergatik?
--Zergatik oi ori neria dan.
-Neri eman dit etxekoandriak, eta, zuria
bada edo ez bada, --maindirepian burua sartuaz ala diyo: - or konpon, Mari Anton.
Au gertatzen zan bitartian, etxekoandria
komodari arrimatu eta kantari ari zan A bre la
puerta, Pepa, ... eta joan nintzayon esatera.
-Nik gaur non lo egin biar det?
- ¿Zer gertatzen da bada?
-Nere oyian sartu du gizon bat 0'50 errezelo txal'rekua.
- i Jesus, Jesus, au burua!
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Eta joan Z<lJn korrika nere gel<lJra jaun arri
esatera:
~Oi ortan eztu egon biar, zergatikan dan
besterena, eta, nola oi librc::rik ez daukatan,
egin biar dit mesere segiduan etxe ontatik joa~
tia.
Baña T xomiñek nola ziyon nones, asi zan
ojuka. Ontan esnatu du koronela, eta oyetik
saltatuta joaten da gelara, asten da ukabilla~
zob kanpotarrekin, bada eskerrak laister an~
dik itzul egin zuela, bestela utziko zuen aran
moria baña móriago.
-'jAu daurdakeri bat iñon ikusten ezt~
na .-ziyon, eskallerak iya muturrak ausiyaz
paslaz.
Andik laister, gure etxekoandria biartu zan
uztera etxia, baña nola ezkondu zan gitar j~
tzalle batekin, jan ziyozkan etxeko puska
guziyak iru astian, eta gero Jaunari graziyak
nola alargundu zan, bizitu zan koñata bate~
kin, txit kontentu, sukaldeko lanak egiñaz,
panderua juaz eta A bre la puerta kantatuaz.
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TRANBIAN
-Andretxua, ¿norako biar dezu billotiar
-Ernanirako.
-Baña au, Ettentetira dijua.
-jEta ~er! ¿Au ezta tranhia merkatu dutena?
-Bai; tira, jatxl, Jatxi.
- ¿Baña bueltan ez al da Joango Ernanira?
---<Ez, Salamancara; tira, mugi.
-Orduan egingo detana da, nola bidia badakitan, Errenteitik jo, San Markos, andik jo,
Astigarraga, jo, Ergobia eta jo Ernani; orla
debalde aterako zait.
-Ala da; gero jo kanpan bueltakuak erriyan, allegatu zerala jakireko.
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~Ekattu, naiz tXátteltxikiya izan, bat, al
dezun metkienetakua. ¡Jesus ! aguto ez banaiz joaten, ilko nau nete osabak. ¿Zuk badakizu zein dan nere osaba?
-¿Nik?
- ¡Gizona, Juan Jose! Bakallua a la Bizkaina kutxariakin jaten duo ¡Bazenekizuke
zer makina ekarri duen Mejikutik!
- ¿Zertako, ortzak garbitzeko?
- ¡Ka! Sagar panpandojak egioeko. ¡Eta
tiratzen ikusiko bazendu!
-¿Gurdiren bati??oo. ¡Eskumuñak!
- ¡Arrayenia ! -diyo batek ezin igorik¿merkatu dala? or sartu dira T olosarako bi,
metke zurriyan. ¡Eztago anka non jarririk.
-Zu, -diyo diru biltzalliak-, or ezin
¡oango zera.
-Zergatik?
- ¡Zergatik erorita il zindezkian!
--'- ¡ Eta zuri zer dizu!
- ¡Igo, igo! (eta ojala lertuko balitzake
zapua beze1a).
- ¡Auxen da gizona sartu zaiguna -diyo
txestuan katuekin dijoan andre batek-, bi
bider kallua zanpatu dirazu.
-Zertan jal'tzen dezu nere oñ azpiyan?
¿N aizu aidian joatia? Esan zayozu orri, aruntzago joateko.
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-Zeñi?
- T xerriko umia besuetan kantari daraman
om.
- ¡Zu, gizon! -diyo alargun batek-;
¿Egingo al dirazu mesere ez bultzatzia? ¿Ez
al dezu igual bultzatzia beste erozein?
-¿Nik bultzatu? ¡Emakumia, kanpora
begira nua!
-Eztakit ukalondua edo ardatza dan, sayetsetik satt:u nai dirazuna.
-¿Ez dezu ikusten jende geyegi gaude1a?
-Orregatik zuk etzenduen igo biar.
-¡Zuk ere amar zentimorekin kanpo aundiyak biar dituzu!
Emakume borobill batek, amar urteko mutill antxume moduko bati deitzen ziyon:
-¿Non zaude, Juanito? ¿Ondo al zuaz?
-<Neskame baten txestuan burua sartuta
oua.
-¿Zer?
-Eta sugururra, manteketan, ama!
Emakumiak bere semi a ito ez dedin eta
estutasun artatik libratziagatik, asten da ukalondoka eskui ezker, baña nola iñor mugitzen
ez dan, jo du aldameneko bibote luze bat, eta
kopeta illundurik ala diyo:
- ¡Pazientziya'ere akabatu egiten da, bes20

te edozer gauza bezela; nik ez diyot faltatuko,
baña zulatzen banau ...
-Para, para-; gelditu da tranbia, baña
lau atera badira, sartu nai dute amarrek.
-Tira, igo, igo-; diyo alabari lepotik elduta señora moduko batek.
-Eztago lekurik -diyo kobratzalliak.
- ¡Eta zer! -diyo señorak mantilla ezin
! moldaturik- ¡Gora, gora! -eta Pasai San Pedron bizi dan gizon lori batek ala diyo fana
ezin gorderik:
- ¡Zer perkalezko señora degu berriz au!
-Farra egiteko obiak zerate, tokiya eskeintzeko baña. ¡Que caballeros! .
-Ixo, ama, bestela aitu egingo diyote.
-Ori nai det nik, aitu dezatela, ia al'pegiya eroritzen zayoten lotsatuta-. Eta ala diyo San Pedrokuak, kartutxera diruriyen anka
- erakutsiyaz:
-Ni altxako nintzake pozik, baña kalluak
miñ ematen dirate.
- ¡Zu, kobratzallia! Gu ezin joango gera
onla zintzilik lal'ruzko tiranti oyetan, Pamplonako txorixuak bagiña bezela. Onla. faltatzen diyonak señora biri, eztu ez kriantzik
eta ez jantzi dezente bat.
- ¡Baiña aitu beza! -diyo kobratzalliak.
-Nik uste det, or dijoazen oyek ederki21

yago egingo lutekela, guri tokiyak uztia, baña
non da edukaziyua!
-¡Nai ez badute! -diyo kobratzalliak-,
ez daukate obligaziyorik.
-'-¿Nik aldameneko, gízon lorí au, zertan
bultzatu biar det, ezeren konfiantza gabe?
-Igual da -diyo loriak-, nola altxatzeko
. asmorik ez detan ...
. -¿Zu're kaballerua al zera? ¡ondo bastua·
dirurizu bada!
-Jakin dezazun etzaitutala geyago txutik
ikusi nai eta kriantzako gizona naizela, altxatuko naiz.
-¿Noiz?
-Errenteira allegatzian.
- ¿Au al da postura dezentia señora birentzat?
-Ixo, ama, allegatu gera ta.
- ¡Eztago Zlitre aita gure posturari begira.
-¡Traaaaaa! ¿Allegatu al gera? ... ¡Noizbait!
Onlako asko badira tranbian ibiltzen diranak, beti nai dutena egin biar dutenak; orrengatik billatzen det ederki, tontuen papera egiñaz, orlakuagatik ez altxatzia eta itxusiya bada oraindik gutxiyago.
"Baserritarra" 6o,I9-I-I9D7
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ERREJIOORE BERRIYA
Meltxor Txoko, errejidore atera bada're,
i e.ztu tronpeta bíarrik, arrayíetan, aítzerá emateko zer egín duten ¡Mekatxis! Geroztik
eztula egiten duen bakoitzian, badírudí kristal guziyak ausi biar dituela.
Oraindik d01'loora askó etzala ¿zer zan
T xokóren familíya? iBtsa! T ratu guziyak
jende bajuakín eta para usted de contar. ¿Eta
berealabik zarrenak, zei1'l zuen gizon gaya?
Ayu1'ltamerituko laugarron kapataz errena edo
kojua, Sekulan jantzí beltz baten ja.be egín
otzana.
, Txoko errejidore atera bada're eskerrak Níkomedes amugíllíari, eta geyena txokatzen &.na, erriko etxían anka jarri duenerako, ori da

familiya, ez odolki bat eta ez potajerik begiz
ikusi nai duena.
Alabak ere, eskuak izarditzen zayozkan
aitzakiyakin, aguro laja zuen senar gai kojua,
laugarren kapataza. ¿Eta T xokori egin ziyovena? Oi gañeko batekin bata luze luze bat,
txino berdez betia, ura jantzi era balkoira ate~
ratzeko, mundu guziyak ikusi zezan.
-Errejidoria batik gabe eztago ondo -ZIyon errejidorak eta ateratzen zuen balkoira
Nazarenua beze1a.
Ura ikusirik, ah diyo aur,reko mutil koskor batek:

- i Ara, ama! aurreko T xoko andre Jantziyan dabi:l.
-Baliteke; nola errejidore egin duten, erotu eglOgo zan.
- ¿Eta zer da errejidoria?
-Obi9pua bezela.
-¿Orduan e1izan egingo dute funtziyua,
e?
-Bai; bigar kantatuko diyote Te Deum.
T xokoren andria nola etzeguan a1a.re txit
kontentu, i zer egiten du!, baIkoyian geyago
erakusteko, erosi diyO' prenda-etxe batian frak
bat, zerbait gorritua baña ez aiñ txarra, txalorezko zapatak eta erraztun zabal bat; denak
",,,-

".
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, jarri eta eraman du erretratatzalle múke baten
etxera erretratatzera.
-Begira beza -diyo andriak-, guk nai
. degu errettatua beko sarrer:¡,n jartzia, mundu
guziyak ikusi dezan, eta nai baliyO'ke banda
z:¡,bal bat jatti i beorrek ez daki zenhat estimatuko genduken!
-¿Eta bai al du gurutzeren bat?
-Ez, jaúna, baiña prozesiyuetara joateko,
ederki emango liyoke, eta alkatia, nola aiñ fina
dan, asko alegratukO' litzake.
-Nik orain eztet handik -diyo T xokok-,
baña Ayuntamentuak eztu ezer esango orrengatik, zergatik nai deguna egiten degu.
Arrazoi du -diyo errejidorak-. Begira
beza, On Nikomedesierregali bat egin geniyonian lau errejidoren artian, onek jarri zituen
bére patrikeratik lau peseta, eta gañera relojera
bat bordatzen ari da bere alaba, Alkate jaunari
erregalatzekO'.
.-Gau.z oyek ez dira esaten -diyo T XO'kok
serlYo serlYO'·
- ¿Zergatik ez? -diyo errejidorak-, orlako modestiyakin ¿nora ¡oaten dala uste dezu,
nO'ra?
Orla dabilkite gure gizona, batian bere
batakin eta bestian besteren frakekin, izardi
patzetan iya lerturik.

25

- iEz nezake geyago! -diyo kasaka ezin
aterarik eta masaUak puztutuaz asnasa artzeko.
-Etzazula atera, gizona, ~iyo emaztiak-. ¿Ezdezu ikusten ederki ematen dizula?
Ainbesterañoko urgullua artu zuen famili . orrek, atzo igo zan etxe artara elffiakume
ezagun bat karta batekin, eta ala diyi arrejidorak begiyak ziarka jarriyaz:
- ¿Zer dakazu?
-Karta hat, T xokorentzat.
- ¿Zer esan dezu? ¿Ez al dezu oraindik
izketan ikasi?
-¿Zer da bada?
- ¿ur dan? iOn Me:ltxor jauna esaten
da! Gañera iya hadu Usía, ¡zer uste dezu zuk!
- iZer usía ta zer danholiña! neretzat
ori da gizarajo bato
- iMingañ ori!
- ¿Ez al det bada neronek ikusi izandu,
zuk patatak zuritu bitartian. mantala jantzita
eskobakin bakallua garbitzen?
~Ori egiton zuen frankeza guziyan.
-Arrandeira joanda bixigua kapapian ekartren eta oliyuenhotilla nola batian eron zítzayon?
-Gezurrak dí'ra denak.

~raíndík peseta bat artzeko nágo, naí badit emano
-¿Zu?
- i Ni Alaben egunían ekarri nituben pastelenak berak aginduta, nobiyua konbidatzeko.
- i Nik det kulpa, zu bezelakuakin nere
burua errebajatua.
Ontan etorri da T xoko, bsaka ezin erantzirik, bizkarrian tarrantara aundiya eginda,
eta aladiyo andriari:
-Etzaítiala berotu, Mikolaxa; onla ezer
eztakitenak despreziatu egin biar dira.
: - i Zu,salda garbí! ez gero neri etorrí koplakin ¿aitu dezu?
T xokok tri tra itxi du atia indarrian, esanaz:
-Estakat asarretzeko gOgorik Jaunari graiiyak, bestela zeladore bati dei tu eta perreran
ziñan nete agintzez. EtzaitiaJa aztu, errejidoriá
naizela.
'

ETXIAN

Lengo egunian, ez bat eta ez bi, sartu zait
nere lan tokiko gelan emakume bat, panderuen moduko arpegi batlekin, txesltua besoa
batian eta guardasola beste eskuan zuela, esanaz:
-¿Zu al zera Meliton?
-Sel'bitzeko.
-Urte askuan. ¿Ezkondua al zera?
-Bai.
- ¿Eta andria?
- ¡Nere emaztia!
-¿Ezkondua ura're?
-1'Z'
em.I oo.
-Zure lizentziyakin eseritzera nua.
-Zure etxian zaude.

-Eta txesto eta guardasol au mal gañian
ederkiyago egongo dira.
-Bai; gutxiyago nekatuko dira or.
-¿Zuk bai al dakizu, amarretako gara~
yian, Baserritarra letzen detala?
-Ez; baña itxura badezu jazkeran.
-¿Egingo al nazu mesere ematia baso bat
ur?
-{Dei ka) ¡,Manuel! ¡Manuela!
-Jauna.
-Ekatzu baso bat uro ¿Esponjik gabe nai~
ko dezu?
-Nayago det esponjakin. ¡Anís del Mono'ren ttantto batzuek balitu!
-Ekatzu Anixen botilla're kopa batekin.
- ¿Badakizu gero asko izkribatzen dezula
eta batzuetan far eragiten dirazula?
-¿Bai, e? ... Utzi denak mai gañian, Ma.riuela.
-Ez; ura eraman lezake -diyo andriak
kopa betiaz.
-Eraman zazu ura, Manuela.
-Bada esaten nizun... ~ ¡Auxen da Anis
primoria! ... beti umore onekua zaudela, orla~
ko gauza parragarriyak izkribatzeko.
-¿Beti, e?
-Izkribatzalliari ez diyo ezeren ajolik ¿ala?
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~~oÍá. k~iahtta gahiak geran, ez digu ezerengatlk aJohk.
-¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esaten nuen nik zuek
zer txori ziñaten! ... ¡Orixen da erretratu ederra daukazuna! ¿Zein da ori, Ca'stelar?
-Ez; Igeldoko danholinterua. ¿Baña jakin al liteke bisita onen motibua?
-Esango dizut naturalidaJIC guziyakin
-diyo bigarren kopa betiaz-. ¿Eta beste
cuadro polit ortan dagona ezta katua?
-Bai; atzo egin zituen iru ume.
-¿Zuk jakingo dezu nola seme bat de tan
Ameriketan?
-¿Nik?
-Ez da nik diyotalako, bañan ikusi dezun
tontuena zan eskolan.
- T ontua izateko, eztu bada eskola biarrik.
- ¡Argarik besotik elduta, botako zuen
maisuak erreka zulora, esanazl: "¡Anda y
que te enseñe el Obispo!"
- ¡Il etzutenian!
-Bada arri nai niyozkake bigaldu Baserritar pilla bat kofrian.
- ¿Zeñi, Obispuari?
- j Baña batían letu nuen etzeundela tXlStietako egun atltan!

3°

'-:- j Misteriyó al da! ¡Noiz falta ez d,jra
atsekahe edo desgustuak!
-¿Desgustuak? ¿Baña zuk ere izaten al
. dituzu desgustuak? -diyo higarren kopa garbituaz.
- ¿lergaúk ez?
-Nik uste nuen orreo alegria izanda, otzenituela penak artakotzat artzen ..
- ¿Baña zuk zer mte dezu, gitarra jotzen
etadendeletian pasatzen degula denbora?
- ¿Illabeteko Baserritarra'ra suskribitu ta
askoz merkiago aterako zait ala ¿ez da? (1)
---<Bai; gutxienaz izango dezu lau duroren
meseria illian.
¡Ni zuzen nabil oere kontuetan!
- ¡luzen zabiltza, bai, kopa okertuaz!
-¿Armayo gañian daukazun ori zer da?
-¿Ori? .. , Trufa.
- ¿Eta zer da trufa?
-Ameriketako egaztiya.
- ¿Eztu an bero aundiya egiten?
-.:.Bai; olluari jela ematen diyote.
-¿lertako?
-Arrautza prejituak ez egiteko. Manuela (dei ka) , jaso zazu botilla ta kopa Orl.
(1) Basenitarra'ren ordaioou bearrak auek ziran: "Bakoitza txakur txiki bat" eta "Urteko bi pea-

tan.
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- ¿Zenbat pagatzen da illabetekosuskriziyua?
~Ori buru egiten duena~ esango dizu.
- ¿Eta zein da ori?
-Zuk biar dezuna: i beterinariyua! Baña
ezta Ameriketan izana, (txutik jarrita zerbait
errabiz) baña badet nik tximu edo mona bat,
galtzel'diyak eta paperezko loriak egiten dakiyena etao oo jeniyo txarrekua gañera.
-¿Zer du bada?
- ¿Zer izango du! Emakumiari salta ta
erremeriyo gabe bi musu eman eta sugurretik
kosk oegin biaro
- ¿Zer esaron nazu!
-Baña erremeriyua're badet: tori paperezko txorro berdi au, sartu zazu sugurrian eta
joan zindezke ez1eren bildurrik gabe: izutu
egiten da.
-¿Orla?
-Bai; sartu, sartu geyago: ederki daukazu orla.
- ¿Eroriko ote zait?
-Ka; gomakin pegatua dago goitik.
-Gauza hat nai nizuke esan sekretuan.
-¿Berriz?
-Lau peseta ematia.

32

-Beterinariyuak emango dizkizu lau ezik,
amalau're berak nai badu.
-¿Bai, e? ¡Arr.engana nua! Ariyo eta
urrena arte.
-Ariyo eta eskumuñak beterinariyuari.
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SAGARDOTEGIYAN
(Gertatua)
Nola Jaungoikuakin eta iru edo lau santu
Orttxuen:akin bót:i Pipik ondo ituki nai, zuen,
pekatuari eta zaldiyen aragiyari hildur geya.
go ziy~n, zezen Salamanqui!no hati .baña.
Ostegun Santu eguna zan eta bere .lagun
etsayak,. jakiñik zot:' astu-kirton odo. eskrupu'loso aundiya zan, non bururatu zaye infernutae ayeri, gure Pipi inozentiari ikara aundi bat
ematia, bijiliko ba.barrun guziyak eta patata
bat edo beste dantzan jartzeraño.
Esan da egin; eraman dute sagardooogira,
kazuela aundi bat izurde (arrai onen' aragiya
da gorriya, zezen jokatuena bezela)bere piper,
patatakin ed!:!rki nastya , eca. o. kaxo mutil!.
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mun aurrlan, pentsatu hezéÍa, non Plpi
niblietara joan biarrian, zuzen zuzen sartu da
sagardotegiyan, eta nola lagun denak alkar artuak zeuden, jar.ri dira aurrian eta sartzen ikuasi dutenian, eltzen diyote bi belarriyetatik eta
an daramate aidian.
- ¿Zein, Pipi?
-Ez; kazuela izurdiakin; eta batek ala
diyo:
-Pipi, ederki ator, mutil, ar. zak' kutxana.
-¿Zec da puska luzeori? -diyo kazuelara begira-.
~ ¿Ori ?gizonen besua.

.. .
.
_,:Eta .al~ diyok Kok(}k, kutxaria bdan-iye?il!
-,]a, ja, ja, ja. Lurrian etzatera niak.,
.~Zertako.

- ¡Farra lasayagoegiteko! . i Au konb¡¿i'a
dek, Pipi!
.
-:¿Zein' da judu ziki.n ori?
-Ni -diyo T upik, abua patatez betiaz.
- ¿Ire gonbitia?
~Neria.
-.-.~ leren

II1otiboz?'
-,-,--Katuak iru ume egln dii:udako.
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-Eta i, Malko, -diyo Pipik arriturik-,
oraindik ez dituk zortzi egun alargundu aizela eta elizen kontra abill i're?
-¡Bai, Pipi, bai! ¡Arrazoia aundiya dek!
¡Nere emazte maitia! ¡nere zoraga.rriya! nere... ¿zer goxua dagon, e? ¡Ura emakumia!
Bere denbora guziyan, iru bider bakarrik atzamarkaltu ninduen eta ori neskamia besuetan
íruki nuelako. Ni ezin etorri niteke· gonbitietara, zergatika.n... ¿badakizute gem xaltxa're
ederra dagola? ¡Bost iUabetian egondu nintzan ezkondua! ¡Arren edukaziyua! Nola
Astigarran bertako alaba zan, geroztik ango
ikazkiñak, ezin burutik atera zaizkit. ¡Nere
emazte maitia! ... ¿patatak ere zer goxuak dauden, e? ¡eran zagun, eran zagun beste baso
banal
Farra egiten zuen Moña igeltseruak, ikusi
dan mozkorrik elegantiena cta andriari sei masalleko eder erregalatzeko salerosuena.
-¡Baña zu, Malko!
-Bai, Pipi, bai; au jatian negar pizka bat
egitera, txoku ortara joango naiz.
'
-Au da aragi faltsifikatua -diyo Kokok
kutxaria puntaJraiño betiaz.
- ¡Zer izan biar dik! suzko banderillen
usaya .emendi~ .aitzen ziyuat --:-diyo Pipik sugurrarl gora t1r1az.

-Egiya, Pipi, eg!ya, suzko banderillen tejua z~ukak.
-Faltsifikatua dala -diyo berriz Kokok¿Eztakizute asto esniak ere faltsifikatu egiten
dituztela?
-¿Zerekin, klemrekin?
-Orain jakindu da, eta eztu artu nai iñork
asto-iñuria berak ikusi gabe. A,rgatikan jaisten
dira sotora, astua ia astua dan ikustera, ero dan
i:seltseroren bato
-Oyek denak gezurrak dira; nik badakit
zer dan. Esnia da, baña ez astuena -diyo Pipik ..
- ¿Zeñena da bada?
-Katuena.
~Bien, Pipi, -guziyak farrez as! ziran
miau-miau egiñaz.
-Egiya, Pipi; astuena izan bazan, attzen
duten guziyak, ostikalariyak izango ziran.
Ontan garhitudute beren kazuela, eskobakin sukaldia bezela eta ala diyo Kokok:
-Pipi, ¿nai dek jakin zer zan jan deguna?
-Bai esan zak.
-¡Izurdia!
-¿Izurdia?
- ¡Ez, mokordua!
-Abotik atera nak.
"Baserritarra" 66, 16-4-1907.
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KONTRABANDO BILLA

Aspadiyan jendia ixilik dago kontrabanduén gañian. Lenago ordurik etzan aitzen etzanik, espiritua pasatzen zala kofrietan, nrdaya,
ardua barriketan, déliak berriketan orla ziran,
baña gaur, Urkadako mutúak diyonez, erri artan, naiz guardak zelatatu azariyak bezelazulue~a1l'ik, sasi petik etaarbol gañetik, ez omen
d3. bat kontrabandista eztanik.
··.Lengo· illunabarrian, Etxezabaleko mayorazc
kua bere emaztiakin el'irira dijuala, atera zayo~
te, sasi tat:teti~:. guarda bat, iku~irik emakumea- \
ri aurrian Qultu .alako bat, ala diyo:
. :.~jA1to! ¿Zer daramaruorr .
,~Oraindik eztakigu nexka edo mutilla
Izango dan --diyo senarrak.

- ¿Seguru al zande?
-Seguru nago eztakiala -diyo berriz zerbait boza altxatuaz.
-Korrforme naiz, bestela káxetara juan
bia,rko zuen bestiak bezela.
Oraindik egun aske;> eztala, gizon bat ge1ditu dute hi guardak, Larbetako ostatutik edo
bentatik atera eta bidian dijuala, esanaz:
- ¡Zu ! ia or daramazun kontrabandu
-¿Zer contrabando? diyo geldituaz guarda batek eskua' bizkarren gañian jarriyaz.
- ¡Al baneza ettegalatuko nizuke pozik!
Orduan igarri ziyon mandu arrek, gizarajuak z~amala konkor aundi bat, ziruriyona
kalderiñ bat abuaz beta.
Orla da,biltza Urkadetako guardak, Jaun.,
goikuak ,berak egiten dituen lanak errespetatzen ezdituztela.
" Gabero.badira bullak, ojuak; ¡eldu, eldu!
i ortik, ortik, mutill!, ¡jo, jo! ,¡bota! ,¡tira,
tira!, ¡ez, ezl,¡bai. bai'!. ¡alto, alto! ;akelarreko sorgintza.
"Eta' tútérik gutxiyenian, ari' wa etxiaifl, al
dezun modurik onenian, an&ia joka,edo' 'tabakua pikatzen, ¿do... árpa jotzen, eta zas bat
batetah sartúkó záizkizu salan biarpégi gaiztokQ, esanaz:
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-Zu, ¿ ia abuaz bera jartzen zeran beriala?
-¿Nola?
-Eltziak txuatzeko jartzen diran bezela.
-¿Zergatik jarri biar det nik abua~ bera?
¿Nor agintzen du emen?
-Guk.
-¿Eta zuek zein zerate?
-Gu ge~a guarda bolantiak. ¡Gau aonyak! ¡Zu, zu, emen txorixo prejituen usaya
dago!
-Baliteke; oraindik nola ez diran mtnutu
asko afaldu degula!
-¿Eta deretxuak pagatu al ditu?
~U ste det bayetz; nik dend3Jn erosi det.
-Errejista zagun etxia, ikusteko ia deretxuak pagatu biar duen gauzik billatzen degun.
-¡Baña! ...
-Zer baña ta zer maña; zabiltza kontuz
autoridadiakin. Ni eta ori, gera momentu ontan alkate ¿badakizu? eta alkatia ezta sekuletan errebelat::T.en, ¿aitu dezu?
Ala, eZitago erremeriyorik, asi bi<l!r dezu
mutur joka antzara oyekin, edo lajatu biar diyozu nai duten demoniño egiten.
- ¿Al'mayu ortan zer dago? -diyo batek.
-Or, gantzontzilluak.
-la ikusi.
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-¿GantzontzJilluak ere deretxua pagatu
biar al dute?
-Geren begiyakin ikusi nai degu guziya,
zergatik guri etzaigu aizerik ere pasatzen. Datorrela neskamia.
-¿Zertako?
-Artako. Ikusteko ori dan atzo artsaldian
arrua bat urd;;.i eta hi dozena odolki pasa zituena mantalpian. Soplua izandu degu.
-Neskatxa, nola agiñeko miñez egondu
dan, orain lo dago.
- ¿Lo dagola? iesnatu ! ¿Non dago bere
gela?
-Zuk zer jakin biar dezu.
- ¿Bere gela non dagon?
-Iñon ez -diyo ojuka nausiyak.
- ¿Zer esan dezu? aguro, baña aguro i Alkate bati! ...
-la jamtzi dedilla· -diyo beste guardak,
kantuari makillazo bat tiriaz.
-Eta jantziya badago, erantzi dedilla --<liyo aren lagunak biatzakin sugurrak garbitu
eta gakzari anaskatuaz.
Guarda nabarmen oyek uste dutesartu litezkeala erozein etxetan eta libre dutela, nai
badute, txokolateran sugurra sartia edo baz-
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ter guziyak eta oipiak errejistatzia, eta gañera,
bera>k diyotenez, Urkadetako er.riyak, ayek
dauden ezkero serbiziyuan, irabazi omen du
gutxiyenaz eurneko bost, amlpatzen ez dira.n
kontrabanduak kontatu gabe.
"Baserritarra" 68,

11-5-1907.

BERTSOLARIYAK

Ni .ez naiz Jaunari graziyak .ezer dakitana
.eta gutxiyago famatua; ordu onian diyot.
Eta ala da; baliyo banu, naiz izan zaldi
bat.ek añako burua, .esango liratek.e .eskuak ge.
..
rnyan Jarnta:
- i Arrayenia! i Ez d.ezu gutxi baliyo!
j Oy.ek dira, oyek oortsuak ezkribatu dituzunak! i Ori buru puska, gizona! i Or ez dagb
serra autsik! ¿Zureki'n konpacatzeko zer zan
Bilintx? ¿zer F. Arrese eta gañerakuak? i Urrikarri batzu.ek oosterik ez!
Ala, batzuetan eskerrak ematen diyozkat
gure Jaungoikuari eta besti.etan alkatia:ri gaitz
ortatik librattÍa, amen.

Baña ezagutzen det bertsolari on l~t, mlnutu bateko sosegurik ez duena, arritua ta
txunditua daubn gizon ostra diruriyen batekin. Goizian &:I!rtu etxian eta pegatuko zayo
sillari, muzkullua' arrokari bezela, eta, bertsolariya mugitzen bada, galdetuko diyo beriala: _
- ¿N ora zuaz, gizona, orren estu?
-Laja nazazu pakian; gauza biar aundiko
batera.
- ¿Baña etorriko zera?
-Bai, gizona, bai; bost minutuko lana da.
Eta joaten da presaz, laguna utzirik ezin
konturatu dala nora joan ote dan.
Gau bat¡~n, jaun au bera ari zan sagardotegiyan bertsolari eder onen bertsuak letzen, eta
esan zuelako Santa Klarako isla lau gizonek
gaztelu atzetik ekarriya zala, ala diyo batek
ubbilla sugurren parian pasiaz:
-Etzenduke ori bnpuan esango.
- ¿Zergatik?
-Zergatik geroztik arren arrokak luz<lituak .
diran.
T xokuan nola zeladore bat piper binagretatuak jaten ari zan, ala diyo esku gañekin bibotiak garbituaz:
-Zaudezte ixilik, bestela piper abek jatian
. .
Ispezlyuan zerate.
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da beriala bertsogillien etxera esatera
zer pasa zayon, baña onek, bizkarrian eskua
pasiaz, ala diyo:
-Sosega zaitia, gizona, ¿eztakizu Jukainkez betia dagola mundua?
-Es que badakizu ama maitiago zaitutala.
-Bai, badakit enamoratua zaudela.
-E,ztakit nola ez diyotan abotik sartu ...
-¿Zer?
-Santa Klara oso osorik.
Batian, gure bertsolari ,famatua jarri zanian
miñez, an zuen beti bere gelan beste bi edo
irurekin, uzten etziyola lo pixka bat egiten j
batek p<1lntorrillak igortzitzeko telIa puska batekin, bestiak arkume larru batekin tapatze, ko, eta bestia bi okalonduak buruki gañian jarri eta mundu guzitik "Mando euliyen bertsuak" letu biar ziyozkala, ezpañak be1arriyan
jarrita. Ontan etorri zan sendakiña eta an bota
zituen ge1at~k esanaz:
-Zuek pestia baño txarraguak zerate :
kanpora emendik.
.
-Nik ainbeste nai diyot, ez naiz garbitzen
miñez daguen ezkero ---Jiyo batek.
-Gu gera, orcen buru aundiyaz arriturik
gaudenak -Jiyo bestiak.
-Bueno; heste batian arrituko zerate.
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- ¿Seste bat~an non? Guk' emen bertati
nai degu arritu.
'.
lrurak sartu dira sukaldian, katua ostik6Z
juaz, neskatxari zirri egiñaz, ardua eraneta galletak janaz; ala diyo batek:
- ¿Ez aldago galleta oberik?
-¿Zer dute?
. -o-Au zikinkeri bat da; abek ez dira galletak, abek dira ogi azalak.
Bestela're onlako.lateruak . bildurgeyago
ematen dute baztangak baño;
Ezagutu nuen beste bertsolari bat, beti
amQrratzen bizi:z::tna, orlako enplastuak eUetik hota eziñik, bein baña geyagotan neskatxon erroperuan edo kofrian gordetzen zala.
- ¿Etxian al dagu nausiya? -diyo batek.
-Ateria da kalera.
-Nola presik ez detan, eskalletan eseri
eta itxogongo diyot.
Baña nausiya nola erropen atzian zeguen
gordia eta juan bear zuen kalera ~stre bati masalleko bi ematera poeta deitu ziyolako, tri
tra zah::tldu du atia eta ala diyo eskallera burukuari:
-Zu, barkatu; gaur nola nere andrien
eguna d::tn, sastre bat billatu hiar det.
-Ez, gizona, ez; ara ni emen; egin zazu
nerekin nai dezuna.

-btaga6era kallua;re moztu biar det.
-Ez, ori ez; nik moztuko dizut ... biatza'
re nai badezu.
-Baña ...
-Guazen sukaldera; .oere onore guzlya or
dago.
Eta bata zala edo bestia zala, biartu zan
oozkaltzera konbidatzia eta denbora guziyan
amorratzen egondu zan .oausiya, porkeri arrek
nQiz burua beste aldera jiratuko zuen, andriar'i
kariño goxo bat egiteko.
"Baserritatta" 70, 6-8- 1907'
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KALIAN

-Egun on, andre Klara; ¿zer darama or,
legatza?
- ¡Bai zera, enplastua! ¡Iya erotu .nalz,
andre Ka,rmen!
- ¿Zer du, agiñeko miña?
-Andre Paula joan da kofria istera eta
¿burua etzayo bada gelditu barrenen? Aiñ
.gutxi ikusten du, ez daki nolako ikara eman
digun.
-Jesus milla bider.
-Graziyak beko zapatagilliari, atera diyola batere mallatu gabe.
- ¿Etzitzayon ortzik eroriko?
-¡Nola erori, ez badu!

-Orrepgatik diyot bada, etzitzayola eroriko. ¿Eta aibeza, bart komeriyan omen zan?
-Nere santu artuari eskatu diyot, ni ez
eramateko berriz· teatro komerira. ¡Kartze}an
sartu ez nindutenian!
- i Zer esaten dit!
-Aitu beza, :Andre Karmen, altu beza!
Beorrek badaki autua akabatzian nola kurtiña
aundi bat jatxitzen duten.
-Bai.
-Bada ura jatxi eta laister, gure bian zeuden iru edo lau kaballero, ez bat eta ez bi, non
j~ri diran neri begira, bastoyen kirtena erakutSlyaz eta esanaz:
-"Ori da, bai, ori; esa bruja, esa.
"Eta beste kaballero moduko bat, burutik
txririyuan odola alkondoran barrena dariyola.
- i Jesus, Aita ta Semia!
-Batek neri begira antiojuak kopetian jarri ta ala ziyon ojuka:
"-Ori da ori, arri koskorra tiratu duena.
¡A la cárcel!
-¡Arri koskorra, andre Klara?
-¡Ayen iskanbillak! Jende guziya nabarmendu zan heriala eta arrantzale batek ala diyo
aldamenetik :
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U-Lupiyak izutten asiko zan -eta gero
ala diyo berriz farrez, otsaundiko aize bat botlaz:
"-Etxekoandre, agoro ibildu, galerna gañian degu tao
- i Pentsa beza zer lotsa!
- i Berriz esan beza!
-An etorri ziran itu ze1adore eta beste bi
ezpatekin, uste det gerrako ontzikuak zirala,
eta ala diyo batek:
¿Beorri aJ. da arriya ,\Jira ta ,beko kahalleruari buruan zulua egin diyona?
"-¿Ni?
"-Beortek egin du, arriya tira ta. eskua
gorde.
"-Aita San Antoniyo jartzen det testigu ...
-eta ala diyo arrantzaliak:
"-Laja bezayo San Antoniyoti, lotara joana da tao
"-Bat dala edo beste dala, arriya emendik
tiria da --Jiyo zeladore batek, bibotiari tiriaz
pesetako erraztun dublezkua erakustiatik.
- ¿Baña, andre Klara, beorri etzan izango?
--Jiyo andte Karmenek, arkakusua disimuluan
arrapatuaz.
- i Pentzatzia're ori!
_lO
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,lOntan altxa da nere aldamenian zeguen
gizon bat eta ala diyo zdadore lepuan iru gu~
lintxo dituen batí:
"-Iñork eztu kulpik, zergatik iñork eztu
arririk tiratu.
"-¿Zer esan dezu? -diyo gerrako ontziko jeneralak sahlia aterata.
"~Garbitzera nuala pañueluakin, ne:ri eron Zalt ...

"- ¡Zer! -diyote denak batian.
"-¡Begíya!
"-¿Eta begiyakin jo ta gizona odoletan
laja dezu? Gezurra da ori, begiyan tgartzen
dizut.
"-Ez, jauna, egiya da, zergatik begiya
zan kristalezkua, bestela ikusi nai duenak bere begi zulua.
"-Rekontra, ta egiya da; arratoi zulua
diruri.
H-Egingo baliateke mesere billatzia.
"Onla jatxi zi.ran esan bezela eta billa.tu
dute kristalezko begiya txoko batian tristiago,
baziruriyen alkatien aurrera eraman biar zutela. :
HJende guziya farrez zeguela ala diyo arrantzaliak:
H-Kayeko enpleatuen begiya da ori.
"- ¿Zergatik?

"-Ikusten ez duelako.
-Orra zer lotsa, andre Karmen.
-¿Eta zer egin ziyoten gero begiyari?
-Jabiari entregatu eta gizarajuak presaka
jartzeko :wriyan, okerreko aldera sartu zuen
begi zuluan.
- ¿Okerreko aldera?
-Bai; begiya barrena eta txuriya kanpo~
ra; uxuen arrautza ziruriyen jarri zuela. Ez
neukan gogo aundirik baña arri begira farra
egiten nuen.
-Sikiera orla pasa zanian ...
-Ala da, andre Karmen. Presa det eta hanua.
-Neronek ere presa det; ariyo, arlYo, an~
dre Klara.
-Bijua ondo, andre Karmen.
"Baserritarra" 72 , 6-7~I907'
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UDARAN

Uste det aurten jendia keja dala, esanaz
kanpotar gutxi datorrela, baña guk, genezagukenak, ikusten ditugu al'pegiberri asko eta
guiiyak diferentiak: atzo bertan, katu arrai
eme bat erosteri ari naizela arrandeyan, arkitu
nintzan birekin, eta ala diyo batek bizkarrian
juaz eta sugu1'irera begiratuaz:
~Nik uste det, nonbait ikusi zaitutala zu.
- ¿Ni? Baliteke.
- ¿Zuk etzenduen pasi'atzen juan dan
udan, emakume itxusi baztangak zulatu batekin?
-Ez naiz gogoratzen.
- ¿Iñigo kalian bizi etzan?
-¿Zein?
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-- ¿Zuk ez al dezu lengusu bat filarmonika jotzen duena?
-Baliteke, zergatik iñor ez dago libre desgrazi batetik, baña ez naiz konturatzen.
-Bada seguru nago nonbait ikusi zaituta1:,... ¡A, hai, zerian, bilubarrian!
-Alaxen da -esan niyon ia pakian uzte
zlran.
- i Esaten nuen nik! i Kontxe, kontxe! ...
¿Ba al dezu zigal'ro bat? Paperezkua nayago
det ..
-Tori.
-¿Onak izango dira, e?
-Bai; atzo bati bi tximitxa billatu l11yozkan, baña gusto ona dute.
-Zuk -eztakizt.f ondo, zenbat poztutzen
naizen, onla ezagun bat arkitiian.
-¿Eta ni? (¿Baña zein <!!traye degu au?)
-Zergatik esateko, guk emen ez degu iñor
ezagutZien. ¿Ikusten al dezu au?
-¿Zein?
'-Au; nere anaya da.
-Urten askuan.
- ¿Ba .al dakizu ba,ldatua dagola?
-¿Nik?
-Bai, gizona; astiarte mauteriz ezkero.
'Oso zelebria nola dan, maskaratu zan Andaluziyako kontrabandisten modura, bere laguna-
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ri broma bat emateko ~stian, ¿eta badakizu
zer egin ziyoten?
- ¿T rabukua O$tu?
-¡Ka! Migel Tupa zadakuan, artu eta
eskalletan bera bota.
-Dantzatu zuten ederki.
-Onera ekarri det, zergatik esan dirate
itxas golpiak onak dirala.
-Eskalletakuak baña obiak.
-Gastu aundiya degu baña ¿zer eglngo
degu?
-Pagatu.
~Lenago sebuen bañuak rurtzen zituen eta
bakarrik logratu zuen larrua leguntzia.
- ¿Besterik ez?
-Eta gau geyenetan irriztara arrekin oyetik erortzia.
Orla etortzen dira onera kanpotar asko,
lenbizi billatzen dutenari kontatuaz beren kontu pasiak, pasatzen ari diranak eta pasatzeko
daudenak.
-Ni etórri naiz uda pasatzera -ziyon
Errertteiko emakume lori, oraio Zaragozan bizi dan batek-, ia logratzen detan nere alaba
tristi oni aztu azitúa zorigaiztoko amoriyo etsimenduori.
"Pentsa za'zu, enamoratu zan karabine·rue~
tako ofiziale batenga:na, éta gero non j·akindu
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degun Geronan ezkondua zeguela mula batekin; da esatia, emakume basto kriantzik gabeko batekin. Atzo're ostatuan ikusi zueneko
ros bat soperen onduan, beriala asi zan tristia
brraxika eta 311pegi guziya atzamarkatzen.
-Nik uste det, bañuak baña asto naturalen esniak ederkiyago artuko dutela.
-Artu ditu likenekin nastuta, baña beti
karabinerua dauka sugurren puntan.
-Neke aundiya dauka tristiak.
-Orra bai eta soziedadeko dantza-festetan
geyago konfiyatzen naiz.
-Egiya; jendia prestatzen asiya da. ¿Ikusi al dezu On Eleuteriok, Ama Birjiña egunian, meza nausira eraman biar duen lebita r
-¿Zein da, alkatia?
- i Ka ! Patatero bat. Pañu beltza du, eta
eudiyak jotzian, iliia luzatzen zayona.
-Afaitatu.
-Izugarri famatzen dute ikusi duten guziyak.
- ¿Zuk ikusi al dezu?
~Nik ez det orlako suerterik. Eroze'in lekutan ezta besterik aitzen, zezenak, musika
eta On Eleuterioren lebita.
-Antzara jokuak, lobuak, ogi gogorra pobriari partitzia eta orla.

- ¿Eta lebita berriya estrañatzera dijuan
ori, elegantia izango da, e?
-Me parece. Atzo're, ogi gañian bakallu
orrien puska duela, Korriopera joan zan errejidorerik prinzipalenarekin haso bi sagardo eratera. Pentsa zazu, Cardenasen ogei urte pasia
da.
-¿Non?
-Cardenasen.
- i A bai! Salamancatik bertan.
-Eta sastre Guraitzetak egiña: erriyan eta
kanpuan dan onena.
Erriyan ezta izango eztakiyenik On Eleuteriok estrañatu biar duen lebita Ama Birjiña
eguman.
-Alaba ta ni balkoira joango gera orixe
ikustera.
-Eta ni, bulebarreko arbolera igoko naiz
zuengandik itzul egiteko.
"Baserritarra" 73, 20-7- 1 907'
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¡ARRAYETUAK ¡

1
¡Cogor, gogor!
Ikusirik sagasti bikañak sag3Jrren kargakin
izarditan, ler egin nayan, eta aditurik aren zumo gozua bere betiko ur gusto ederrakin eran
nai duenak pagatu biarko duela larrutik, askoren odolak goituak dabiltza, buruko txapda
baña gorago.
Leng-o batian, Ogei~ta..bat upeletako sagarrdotegiyan, aJa zion Katu arrantzaliak, ogi gañeko 'perloi erriari ortza sartuaz:
-Jaunak, ni sagarduen eskla'bua naiz Jaunari graziyak,· baña or diyoten bezela, nere balsamu au ez badute merkatzon ... -ukahillez
upda juaz era perloi erria KiUe mainguari ar-
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pegira tmaz, ala diyo: - Lesakan egin zan
Bergarako komeniyua baña oroigarriyago izango da nere mengantza.
- ¿ler egin biek, Katu? -diyo batek-,
¿ire burua upelera bota?
-Orain ... beatzigarrena eran, baña gero ...
-Amargarrena ¿ala? ¡Biba Katu!
-Diputaziyo prinzipalak ¿zertako deretxuak ateratu ditu, basuak txikitzeko eta preziyuak aunditzeko? ¿Badakik zer merezi duen?
-Anarkista bat oipian sartzia.
-Basua eskatu eta kopa eman; orla egiten
dizkitek etxe berriyak.
-Eta ik galtza zarrak. .
-Ojala eztulka astian ezkerreko begiya
. eroriko balitzayoke oso osorik. ¡Arraperos!
.' -Ori ez dik egingo datorren osteguman.
-¿ler da bada?
-Azken . juiziyoko eguna.
- ¿leñek esan du?
- T xopiñ amugilliak.
-Begiraakiyok, ez hadute morbtzen, ma.kil aundi batekin ibilliko nak.
-Makillak ez dik· indarrik justiziyan.
-Raí ordian bizkar gañian.
-Egiya, Katu: aurten arbol makalak, aritzak eta buJebarrekuak sagar panrpandojak ematen dizkitek.
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-Sagardo trataIariyak ¿zein dira, nai duten preziyua jartzeko neri esan gabe? i Noiz~
ko dira bonbak!
-Ori bonberuak esango dik.
-Guk egingo degu goguak ematen diguna, ez ayek.
Eta aIako errabiya <trtu zuen, atera za:n sagardorik pagatu gabe.
.
EskalIetan estropoz egin du beste batekin
eta "barkatu" esan biarrian, gutxik egin zuen
noIa etziyon ema:n begi ondoko bato
- ¿Aizak, T xerri? T <tbernariya noIa triste geIditu dan, bota akiyok bertso bat aIegratu
dedin.
-Ara beste enplastua. ¿Nai al dezu dantzan astia?
-Tira, Txerri, tenta zak Manuelatxo.

-(Kantari)
Estropozka igo da
eskalletan Katu,
amar baso debaIde
dituenak sartu;
txantxaz ere ez dizu
ardit bat pagatu,
orrengatikan diyot
nai banazu aitu,
itxasoko katuak
amoIatu zaitu .
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-Ja, ja, ja, ja, bien, Txerri.
-Bestia, bestia. ¿Ikusten dek? Ora Manuelatxo're tarrez ja1.1ri.

-{Kantari)
Soseguz billatzeko
bizi dan etxia,
atayan jarri biar
zeniyon kotxia;
lastima da bidian
nekiak lertzia,
eta bere meriyo
alperrik galtzia
ipur gañian jarri
liteken partxia.
-Ja, ja, ja. Bien, Txerri, bien ...

- r oti, orra gure kontua eta gero arte.
-Baso batena gutxiyago ematen dirazu.
-Ori zuretzat.

II
Oman kale guziya artuaz, allegatu da Katu
kayeko muturrera eta arkitu du mutil kozkor
bat, bartikatxo bat bizkarrian duela; begiratu
diyo a:nketara, esanaz:
- ¿Bai al dakik ni zein naizen?
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- i Gizon bat!
-Ni ez nak glzona, ni naik zeÍadoria
arrantzale j<lintziyan.
-¿Bibote g<libe?
-Kofrian laja diat, katuak ez <lirrapatzeko.
¿N ora ua barrika orrekin?
-Ur billa.
- ¿Sagardotegira eramateko?
-Ez, jauna, bapore Mamelenarako.
- ¿Anka oyek ir,iak al dira?
-Bai, jauna.
-Ez gero neri gezurrik esan; oyek ez dituk ankak, oyek dituk armi zabalak. ¿Nongua aiz?
-Emengua.
- ¿Orren gaztia ta emengua? Ka ¡muestrak, muestrak aguro!
-Ez det nik muestrik: ikusi patrikerak
nai baditu.
- ¿Bai al dakik fandangua dantzatzen?
-Bai, jauna.
-Barrik'ori bota zak putzura eta bazter
ontan asi ari beriala.
-(Ba,rrika lurrian la.ja ta) Tira, kanta.
-(Kantari) Lara lara lararararan lara lara .. .
ezkerreko anka ori altxa tellaturaño ... lararen .. .
besu oyek zabal z<libal, orla; aufa lara ¡arara,
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buelta, jira, salto, bien mutil, ederki ziok.
torren urtian alkate. ¿Nekatu al aiz?

Da·

-Ez.
-Ni're ez. Orain beste muestra bat biar
diagu. ¿Bai al dakik kantari?
-Dantzan bezela.
- ¿Bai al dakik kantatzen "Astuaren ml·
txalio" ?
-"Arribando; bitoria bitoria txibiribiri
konkon konkon" ...
-Bueno bueno j ooooo! Sobresaliente de
primera. Orain ¡re barrikakin ua, baña beirok
gero uák eramaten badek sagardotegira.
Fiesta bukatzeko, etzan gaizki egongo ze·
ladore batek eldu Katurieta txakur lekura era·
matia eta bertan irukitzia, alik eta buruz ikasi
arte, oraindaño iskribatu dituen euskerazko
bertso guziyak, Kayetano S. Yrurek (1).
"Baserritarra" 74, 3.8. 1 907.

( 1) Ka,yetano Sanchez Irure, gMai artalro jaun
bat, bertsoak jartzeko, etom ugarikoa.

TRENIAN

- i Au geyegiya da, rekontra! -zlyon
kotxien bazterrian zetorren gizon arpegi gaiztoko batek, begiratu txar hat egiñaz mutil
koskor baten amali
Au zan señora moduko bat, bere azanayo
koloreko mutillakin sartu zana. Pardel eta beste gauzak antolatu ondorian, diyo bati:
- ¿Egingo al dezu mesere, anka oyek biltzia 000 heste nonbait jartzia?
- ¡Non da moztutzen ez ditudan! -diyo
gizonak.
Mutilla asi da marruaz, uzten etziyotelako
etzaten luze luze lurrian, eta bazterrekuak begi ziarka begiratuaz ala ziyon oso sutua:

-Mutil petral onekin uste det eron zalgula loteriya. i Au suerte zikiña!
-Josetxo -diyo amak-. Donostira allegatzian, erosiko dizut zaldi bat aita añakua,
pelota eta pistola, geldi egoten bazera, ¿aitu,
nere biyotza?
Mutillak ankak jarririk bazterrekuen gañian, nai zuen onen pardela arrapatu.
- ¡E, mukitsu ---<liyo ojuka-'-, kontu gero
nerekin bestela ...
-Laja za,yozu -diyo amak-. ¿Ez dezu
ikusten ez;takiyela zer egiten duen?
-Ikasi dezala arraye bi t' erdirekin -diyo
ziar begiratuaz amari.
Bazterreko gizon au zan itxusiya, oso jeniyo gaiztokua eta presiliyuetan buru egiten
zuena. Sufritzen zuen sabeletik, eta, oñaziak
ematian, preso zeguen erozein anketatik artu
eta paretari jo azitzen ziyona zan, ajola aundí
gabe. Donostiyan itxasoko bañuak ¡¡,ttu eta zijuan Santoñara.
-Seguru -diyo batek-, Donostiyako
urak grazi ori dute, indarrik ez duenari eman
etaduenari atera.
'
_-Jan ederki egiten du, baña badirudi legortua dagola. Sendakiñak diyo, nola oso jak~nduri ",undikua dan, orren meriyo diruriyela
bi kañoiko eskopeta ... ¿Ezta ala, Josetxo?

Erantzun biarrian eman du salto bat, non
joan dan bazterrekuen tripa gañera, eta onek
lepazamarretik elduta, nola nai zuen zapaldu
leyuari jota, gelditu azi du bere aldamenekuak,
esanaz:
- ¿Zer zuaz egitera? i Inozente bat da!
- T entatzen banau, txistua baña azkarrago da leyotik kanpora tiñosu ori.

- i IltzalJe gaiztua! -diyO' amak iya atzamarkatuaz-. ¿Jo al zaitu?
-¿Ni? ¿At'pa naizela liSte al dezu jotzeko?
-Ori bañageyago badabt nik eramaten.
~Ori're obe zenduen eraman, ez ekarri.
Ontan aUegatu da gau beltza, eta nola Josetxok ezin lO'rik egin zuen, ala ziyon amak:
-Tira, Josetxo, jarri zazu burua jaun orren
iztar gañian, zergatik txit ona dirudi.
i Ura begiratua egit()ll ziyon bazterrekuak,
arrengatik ziyolakuan!
MutiUa igo da eseri leku gañera eta beso-tirantíari eldu ta así da ostikoka.

- i Itoko baitzake urdí ori! -diyo ixiI íxilik baZiterrekuak.
Ama ixíltzen etzan bere mutiI petrala famatu eziñik.
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-Zernai gauza ikasten duo Zu, Josetxo,
kanta zayozu jaun aberi "Urra Papito" (r) eta
erosiko dizut porrutxinela.
-Eztet nai, eztet nai eta eztet nai -diyo
ojuka, bere burua jaun baten gañera botiaz
eta ankekin bazterrekua sabelian joaz. Gero
sartu da eseri lekuen azpiyan eta asi da miau
miau, ama, bule, bule, ama.
- ¡Ikusten dezute! -diyo amak-; alkatiak baña geyago daki; ¡nola ezta legortuko
orla gixagaixua!
Azaldu zanian alki petik, arpegi guziya
zeukan autsez betia eta sugurra beztua.
-¡Nere seme ooerra! -diyo amak-;
atoz arpegiya garbitzera. ¿Non jarti zera orla?
Ateratu du botilla bat urekin, eta garbitzen
asi danian, ala di yo bazter,rekuak: .
-Ori da falta zana, gobara egitia... ¡Noizko da baztanga beltza! ...
Ama garbiketan ari zan, bere etxian bezela; mutilla berriz ojuka, ostikpka eta kosk egin
nayan gelditzen etzan, et~ joan nai zuen gordetzera bazterrekuen ank~ artera, eta on~k
ikusidk ala ziyon amorratzen:
- ¡Arrimatzen baaiz, eztakak jornada txarra!
(1)

Denbora bateko euskal kanta txit ezaguna.
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Amak bukatu zuenian garbitzez, artu zuen
palangana bere urakin eota piast, bota zuen
bazterrekuen leyotik.
- i Zer arraye ari ze'ra! -diyo txutik jamta ojuka ernegatzen.
Ur zikin guziya non kanpora joango zan,
erori zitzayon gañera, zergatik gertatu zan leyua ltxlya egotla.
o

o

o

"BaserrÍtarra" 75, 17-8- 1907
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BETI BEZELA

Udara partian, Buleharrian, Kontxako aurrian eta beste leku askotan, xaguxarrak bezela illubanar aldera ateratu eta eseriko dira zamorro hatzuek arrizko alkiyetan, sillik ez pagatziatik, beren guraize aundi zorrotzakin,
S3:n Migeli kandela bat eta etsayari beste bat
jartzen diyotenak.
-¡Andre Joakina! ¡gaur herandu dabiJ!
-Badaki ez detala denoorik ezertako arrekin.
-¿Zeñekin?
- ¡T xulo, emakumia, T xulo ! ¿Eztaki ?
- ¿T xakurra?
-Bai, andria; egunero atera biar det, bere
txokolatia bizkotxo birekin artzen dituenian,
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zergatik noIa· motel xamar dabillen" eztu besterik egiten, usai oya-zurari eta usai sillari eta
aur bat bezela kejatu, konparaziyo txarra dalarik.
- i T xulo tristia!
-Eztu txakur bat ikusi, arrek baña biyotz
obia duenik. ¿Gaur ez al dira etorri Pumadaenekuak?
- i Bai zera! ¿Ez al daki zer pasatzen dan?
-Ez, andria.
-Bada alaba zarrena, euli illa diruriyen
arrek, majua egin du tra tra tronpeta jotzen
duen sugur zabal bato
- ¿Zer esaten dit?
- ¿Badaki oda teatrora joaten diran?
-Bai; berak jakingo dute nola, baña badakit beti ao dirala.
-Bada ango musikero arrek .itz egin ziyon
amoriyo kontu eta neskak, erredoblantia jotzen duen erdi itxu batekin, ahisatu ziyon bayetz eta bayetz.
-- i Emakumia, txunditua uzten nau! ¿Eta
amak ez al zuen ezer igarri?
-Badaki ar,ren ama afanosa bat dala: pasiatzera ateratu, teatrora era,man eta mar,maizarako ematen bazayo bere moduko bat, ez da
oroitzen ez alabaz eta ez etxeko potajiaz.
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-Gogor;tJtzen da bada guraiziakin lana egitia.

- ¿Zein dira or datozen oyek?
- ¿Ez al ditu e,zagutzen? i Baratxurienekuak, eta begira beza, sarjentuakin datoz:
-Lotsík ez eta biarrik ez.
- i Zer gaizki ematen diyon mantilla orrek!
-Nola ez diyo emango gaizki. ¿Eztu ikusten arpegi aundi orrek sopera diruriyela?
-¿Soñeku ori sedazkua al da?
- i Bai zera! lanilla, eta merkiena.
- i Zer itxura txarra daukan alaba gaztiak!
-Nola ezta egongo galdua, bere nobiyo
gaya ikusi badu mirabe eder batekin izketan
eta farrez.
-¿Eta ez diyo ezer esan?
-Langosta bat zeraman eskuan eta berarekin tiratu ziyon arpegira.
- i Atrebida gaiztua!
- ¿Eztaki taras ka aundi bat dala?
-Nobiyuak ere gaizki egon biar du; atzo
esan ziran persona batek,gibelen erdiya eta
geyago falta zitzayola.
- ¿Eta amasia nola artzen du ?
- i Bijua jakitera!
-Oyen aita bai, ura zan gizon on bato
-Bai, baña zikin xamarra.
-Eta itxusiya.

-Eta jeniyo gogorrekua, ona zalarik.
-Eta arren alargunak ¿ez al du uste gizonak utzi baña geyago gastatzen duela?
-Oraindik aza,lduko da zerbait.
-Ederki merezitua izango duo
- ¿Etzuten gañera esaten gizona g,?siak il
zuela?
-Ariyo, ariyo; San Bizentera nua la sermoira allegatzen naizen.
-¿Zenek du?
-Aita Don Fakundok. ¿Nai du etorri?
- i Ez balitz ango murmuraziyuagatik!
Ikusten badu Kandelagillietako alaba,begiratu bezayo begiyetara; nik uste det pintatu
egiten dituela.
- ¿Bai? i Aguro jakingo degu. Ariyo, ariyo.

-Ariyo; bijua ondo.
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E ROSTUNA

-¿Eztala dirurik e? ¡Ez, izan gabe! Jendia geruago ta ederkiyako jazten da; teatruak
beti tontorka, zezenetara alkarren gainka, klase
eta tamañu guziyetakuak eta denak diferentiak. Suskriziyo bat irikitzen, hada, paperian
ezin kabitu ala diru.
Bati ala aitzen niyon esaten lengo egunian.
- ¿Badakizu gero, jendiari ibiltzen iya aztu zayola?
-¡Nola ez, denak tranhian badabiltza?
Bai, jauna, bai; dirua badala ezin ukatu.
Noiz nai ikusten dira sagardotegiyetan, baso
bi sagardo pagatzeko 25 peset.ako billetiak ateratzen. Atzo bertan golfo bat ikusten nuen,
duro bat kanhiyatzen bost zentimoren txufak
pagatzeko.
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Orain .falta dana jakitia, durua ona zan
edo ez.
Zergatik badira duruak, karton-piedra-kin
egiñak, berunezkuak eta perkalezko platiatuak.
T ristia izan biar du, gizon bat denda batera joatia duro faltsuakin.
Dendariyak begiratuko diyo far-antzan;
gero botako du mostradore gañera eta esango
diyo pikardiz bezda:
-Orrek eztu ezertarako baliyo.
-¿Nola? -erantzuten diyo jabiak, koloriak mudaturik.
I,ru edo lau jira emango diyozka berriz
biatz tartian eta esango diyo:
-Emen txit gaitza da ori pasatzen ¿ aitu
dezu?, zergatik diril asko manejatzen oituak
gaude eta gañera ...
- ¿ Gañera zer?
-Emen ez dala tontorik. Zuaz aurreko estanku ortara; andria erdi itxu alakua da eta
baliteke pasatzia, baña emen Sevillakuak ere
ezagutzen ditugu ikusi gabe.
--¡NoIa!
--Usayian.
Emakume baJt, txestua huruan eta arra!
usai ederra botatzen duela, sartu da denda batlan, esanaz:
-Egun on.
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~Ongi

etorri -diyo dendariyak.
- ¿Bai al dakate korbatik?
- i Ba! por cierto! ¿Zeñentzat nai zuen,
kaballeruentzat?
-Ez, andria; San Juan Pasaiko musikero
batentzat.
-¿Ona izango da, e?
-Bai, andria; kornetiñen bariaziyuak bere
anayak jotzen ditu, haña etxe batian hizi dira.
-Ederki, ederki. ¿Korbata modakua nalko du?
-Oriyapintakin.
-¿Muellia non nai du, atzian edo aurrian?
~Bera nola Bonantza (1) atzian bizi dan,
jarri bezayo aurrian eta gustatzen ez bazayo,
beste aldera jira derilla.
- ¿Lazuakin?
-Orixe bai e~ ditala esan; bekar lazorik
gabe..
-¿Orduan jakingo du berak lazua egiten?
/ -Nik uste det mariñel-korapillua egiten
dakiyenak, jakingo duela la~ua zer dan. Zintak ere jartzen badaki.
-¿Zeri?
-Alparjetari.
(r)

San Juan Pasaiko Santo Kristoren ermita.
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-¿Zer preziyotakua nai du?
---:Begira beza; ni etorri naiz kOl'hata hat
erostera; esan beza zer baliyo duen ta kito.
-Zu, T xori; atera zaizkazu emakume oni
lazo gabeko korbatak.
,Dendariyari korbata baten tratua gutxi iruriturik, deitu diyo mutill koxkor arratoi txakurren itxura bati. Iriki du kartoizko kaja bat eta
asi zayo izketan kotorra bat egiñik:
-Ara emen korbatak, arkitu litezken ederrenak; muelle doblia amerikanua.
-Zure antza badute korbata oyek.
-¿Zer dute?
-Itxusiyak.
- ¿Itxusiyak abek? Onlako korbata gutxi erosi du beorren denboran.
-Ala da, gutxi edo haterez. Denda ontan
sartu naizen arte, ez nekiyen korhatak zer Zlran.
-Eztet orrenbeste esan nal.
--¡ Obe' re badezu! ¿Zuk zein dirala uste
dezu San ]uantarrak? Azkeneko arrantzalia'
re, jakin dezazun, bere korbatekin joango da
arrantzara; aztuko zaizka kordelak eramatia,
baña here korhata ederra an eramango du lepuan dotore jarl'iya.
-Bueno, bueno; ez asarretu.

-Ikusi bazenduen Poli txikiren korbata
arrai gorri bat erdiyan duela, itX!utu egingo zi~
ñan.
-Alegratzen naiz orduan ez ikusiya; baña
orrengatik, ez dIra korbata abek itxusiyak, esan
duen bezela.
-Geran, geran. ¿Zenbat baliyo du onek?
-Azkena amalau errial.
-Arnabiyan ondo dago.
-Geyago pagatu det nik.
-¿Zeñek, ik?
-Esan nai det, etxekuak.
- IEsan zak bada! ¿Eramango det arna~
biyan?
-¿Ez al du geyago eman nai?
- ¿N ai al dek ematia amalau errialak eta
gañera korbata?
Etxeko andriak egiten diyosugurrakin s~
ña bat, esanaz emateko.
-Tira, tira, eraman beza; baña jakin biar
du, atzo saldu niyozkala onen igualak launa
peseta, amairu, Don Gaspar jaunari.
-Alafedia, ez dauka jaun orrek aurten iltzeko asmo aundirik.
-Ikusi balu korbatari begira, zer farrak
egm zituen. ¿Non nai du jartzia, txestuan?
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-Ez; kolkuan eramango· det.
-Egiya; orla etzayo katarratuko.
- i Auxen da tximu graziosua!
anyo.
-Nai duen arte.
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Ariyo,

KARTZELAN

Oraindik egun asko eztala, kayeko muturrian alkatiari' aiziak txapela eraman ziyolako
urera, Miki arrantzalia sartu zuten preso, deitu 2luelako "Biba aizia" maria gora zijuala.
Urrengo artsaldian joan gera kartzelara gure Miki ikustera, eta izketa bat egin ondorian,
ala diyo abopian:
-Or dagon gizon beltz ori da "Ijito Bizar-z,ikin"; goazen ia zer diyon.
-¿Baña' kos~ egiten al du?
-Ka; ogia gogorra bezin ona da ...
- ¿Beraz zu zera Bizar-zikin? -diyo ba-

rek.
,-Bai, jauna; ezkongaya eta atzapar garbiyetako umia.
-,-,- ¿N01Z jarri Zlzuten izena Bizar-zikin?
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-u me umia nitzala.
-¿Zu al zera ijito Zal1pa il zenduena?
-Serbitzeko.
-tz, ez; eskarrik asko ... ¿Eta nola il zenduen?
-¿Nola? Ara, eldu onla eta ...
- i Gizona! i Zaucle geldirik! Esan na¡
nuen zcrgatik jI zenduen.
~Oraintxen bezela nola zer egiñik ez neukan, il nuen denbora pasa onla ...
- i Ez arrimatzeko! Or ederki zaude.
¿Emendik ateratzian, bai al dezu iñor iltzeko
asmorik?
-Banuen asmua Goiko-errotako mutiko
bat iltzeko, baña nola oSQ argala dagon eta
beti grano berdez betia, laja nuen uda azkenerako.
- i Ederki egin zenduen! Laja zaitza bizi
derilla.
-Beok eskatzen nauten kasuan, logratua
dago.
-Esker milla. ¿Egingo al dezu mesere ortzak erakustia?
.:...:....Bai, bai; ara emen.
- ¿Letagiña ez daukazu kolokan?
-Koñatakin izandu nuen asarre aldi bat
eta ordu ezkero daukat orla.
- ¿Eta nik kontatuko baniyoke mundu
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guziyari eta gure goiko sastriari, glzon galzto
hat zerala?
- i Ojala hada! Ori asko gustatzen zait.
-Emendik ateratzian ¿il naiko dezu hesteren bat?
---,-Bai, jauna.
- ¿Emango al dirazu aditzeta ogei ta lau
orduz lenagotik?
-Egon bedi sos·eguan; ez diyot faltatuko.
-¿Zure bestela laguna, ez al dago emen?
-Beko salan dago; orain kallua moztutzen atiko da.
- ¿Ondo lo egingo du?
-Bai ; ama.ikak aldera asten da eztulka;
gero, kantatzen du Mi.sereria sugurrakin lutrian eserita eta gero gelditzen da lo, oipian
burua duela.
- ¿Ez al dezu beste ezer esateko?
-Bai, jauna; sutzen naizenian orain bezela, gizona anketatik artu eta paretari jo azitzen diyot. ¡Ara nola!
- i Eeeeeee! ,
Graziyak atia arrapat].l genduela, hestela,
egiten du gutekin arrautzik gaheko tortilla (1).
"Baserritarra" 78. 2~-lgo¡.
(1) Ipui onen bukaeran ez da egillearen izenik
ageri, baña ezagun du besteen anaya dana.
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]OLASA

- j Arrayenia ! ¿Badakizu gero emen etxiak
egiten asi orduko, bukatzen dirala? -ziyon
kanpotar gizon sugur zanpatu batek argin nausi bati.
-Ala da; pobrien otordua bezela: jaten
asi baña len akabatua.
-Emen ez dezute eserita lana egiten.
- ¿Ikusten dezu aurreko etxe eder ori?
Bada illabete eta amar egunian egiña da; jabiak, bi lengusuk, koñaduak eta sulla betetzalliak. Onek ekartzen zuen ura eta ladrilluak
paperian bilduta.
- j Gizona! T xokolatia bezela.
-Emen, paperían pintatu baña azkarrago
egiten dira bigar,ren bizitzaraño.
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- ¿Eta andik gora?
-Esan ltteke beren modu altxatzen dirala.
-,- ¿Erriyan bertarakoizango dira?
-Esan dizutan ori T olosarako saldua da.
-¿Zeñi?
-Komandante Marinari.
- i Eta nola bigaldu?
-Errez; kofria beze1a itxita.
- i Gizona, gizona!
-Egiten ari geran etxe au aspaldiyan aka,.
batuazan, ez i:;:atera Juezen txakurra.
- ¿T xakurrengatik?
-Bai, jauna, bai. Goizero etorriko zan;
atzeko anka altxatu eta, erremeriyo gabe, arririk fiñena busti eta gero alde egin. Baña batian ¿zer egi ten d u nere lagunak? Tira diyo
arri koskor aundi bat eta non jo ta iya il zuen
flauta jotzen ari zan apaiz gazte bat mazti
orren azpiyan. Oso suerte txarrekuak gera.
Geroztik 13inketa guziya gelditua daukagu.
-¿Saldua al zenekazuten?
~Mejikura dijuan amerikano bati.
-¿Eta arrek zertako zuen?
-Zertako izango zuen? Mej'¡kura eramateko noski.
.
--Gure erriyan, ez dira etxiak orla egiten.
- ¿T ellatutik asten al dira?

- - jKa! Erriko justiziyak omaten du baimena, siñalatuaz biar dan denbora, baña gertatzen danian gizon agarratu zurra, diru asko
azkatiU nai ez duena kolpian, orduan ...
- ¿Justiilyak emango diyo?
- jBai, zera! Urtietako etxia badegu. Gaur
jarriko diyote arri bat, biyar bestia, urrengo
egunian ladriUu bat eta orla. Ezagutu nuen
langille bat, mutil gaZJte bikaña, etxe batian
lanian, ota etxia oso altxa baña len, higaMu
egln zuteo.
-¿Zergatik?
-Zartu egin zalako eta baliyo etzuelako
lanerako. Askok esaten dute andik pasatzerakuan: '" jAlare, alare! Oraintxen badirudi eztuda asko falta".
-¿Eta ez dira kejatzen?
-Bai, jauna; lenguan jaun batek ala ziyon, pareta zulotik burua sartuta: "i E! ¿Zer
egiten dezute orrenbeste denbora lanketa orrekin? ¿Bukatuko dezute edo ez? jDemoni- 1"
nua.
-¿Eta alkatiak zer egiten du bitartian?
-Gitarra jo. Joango zayo etxe jabe zurran igeltsero bat edanaz:
"-Nausi, igeltsua biar degu.
"-¿Noizko? -diyo jabiak.
"-Al dan laisterrena.

"-Emendik bi egunera an dezute.
Aterako Jira gabaz senar emaztiak igeltsu
billa goiko kalian egitenari diran etxera, eta
alegiya illargiyari begira baleude bezela ¿zer
egiten dute?, patrikera guziyak igeltsuz bete
eta etxian ustu.
-¿Arriyekin ere ori egingo dute?
-Ez, jauna; ortan fiñaguak dira; m'lltillari eraman aZltzen dlyote kolkua betian.
Argatik emen, etxerik berriyena zarra da.
- ¿Zenbat pagatzen dezute petxa edo kontribuziyua?
~Baterez.

- ¿Zergatik?
-Zergatik gobiernuak ez dakiyen em au
danik.
-¡¡Al!
"Baserritarra" 79,

12-10-1 907.
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GAU ERDIYAN

-Nausi ... nausi... ¡Orizurrunga! badirudi tronkuak senatzen ari dala... ¡Nausi!
- ¿Zer demoniño dezute?
- ¡Etxian sua degula, sua!
- i Jesukristo! Segul'U nago etxe jabiak
eman diyola.
- ¿Zergatik ?
-Zergatik, nola goiko errentik kobratu ez
duen, sua dariyola atera dalako.
-¿Zer egiten du jantzi gabe?
- ¿Baña galtzerdiyak non laja ditut nik?
-Bat jantziya dauka eta bestia orra eskuan.
Ibilli bedi azkar, bestela kiskalduko gera sopako ogiya bezela. Badaki ni ez nagola aseguratua contra incendios.
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-Ez nt ere. Ua nere anayagana eta esan
akiyok datorrela beriala.
-¿Zer da, arkitetua?
-Ez; kofregillia.

- ¿Zer da or bullaka datorren ori, artilleriya? ¡a! ez, I bonberuak! Ixillago ez badahiltza sarri esnatuko dituzte lo gozuan dauden
sereno guziyak.
- ¡Gizona, iya sartu zenidan eskallera abotik!
- ¡Bide 1 ¿Jostorratzakin zatoz onera sua
itzaltzera? Kanpora emendik -diyo bonberuak kaskua a lo tuno jarriyaz.
-Ni etxeko nausiya naiz.
-Baita ni berriz gobernadoria... eta eltzen
badizut galtzen ipurditik sartuko zaitut emen
(karrua erakutsiyaz), ¡Merke Trefe!
- ¡Zer, Merke T refe neri? Gu ez bagiñake; ez litzake izango kaballero ,bat, ¿eta burla?
Aurki jakingo dek sastriak zer geran. (Bigarren
bizitza:n ate joka)
-Dan, dan, dan.
- ¿Zein da ordu ontan?
-¡Sua!
-¿Zeiñ?
-Ni; bekua: ¡Tira mugi!

-¿Zer da?
- i Aguro, baña aguro, kalera : zergatik
kiskakzia, ordu abetan eztu batere grazirik.
- i Jesus milla bider! ¿Bertan al da?
-Bai; pasteleriyan orain sartu da.
- ¡Marta Santisima 1 Zu, Julita, Julita.
-Andria.
- i Geran aguro, geran! Artu itzazu kutxa, kutxilluak, kutxanllak, kutxariak, kutxaroya, eta korrika kalera.
- ¿Baña orraztu gabe, ama?
- ¡E! Kalera mundu guziya -diyo sastriak, txalekuen botoya lotuaz.
- ¿Eta pianua, ama?
-Esan diyot neskatxari eraman dezala Peparen etxera.
-¡Ain nago nastua, eztakit zer egiten detan; tori, eram¡¡n nazazu au -diyo sastriari.
- ¿Arratera ?
- i Jesus .au burua! Loruen kayola zala uste
nuen. ¿Zu, bai al dakizu suaren santu debotua zein dan?
-Santa Barbara -diyo sastriak.
-Bada ni, gutxi gora bera, San Andresi
errezatzen an nalz.
- i Guazen, guazen! ¡A ! kofri au balkoitik tiratzera nua -diyo sastriak berriz.
-¿Zertako?
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-Ya Merke T refe deitu ditan bonberuari
sartzen diyotan burutik.-jE socorro! .
-jUra, ura, onera, onera!
-jUra, ural
- ¿Baña nora?
-:-¡Ara! ura ¡ara!
-¡Ate
jota ausi!
-Pun, pun, tris, tras, kataplun.
-Guazen, guazen, ¡Jesus, au kia!
Ateratzen da aurreko leyora Pañiku arrantzalia eta ala dlyo:
- ¿Itzali al da sua!
-Sua ez, baña bi sereno bai.
-Bueno; orduan.., esan akiyote or dabiltzan
su guziyarí, egiteko mesere oneraño etortzia.
-¿Zertara?
-Ya tximitx abek akabatzen diran beiñ
edo beiñ.
~Bonberuak haziaztik sua itzalita.
-Ago; ni ere baniak.
-¿I? ¿Nora?
-Lotara.

on

"Baserritarra" 80, 26-10-190]
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BARBERUEN SEMIA

Oraintxe urte batzuek dirala, esaten ziran
Don Rufinok, barbero sangratzalle fama aundikua eta korrikalari bikaña, nola Madrilla eraman zuten iru aldiz Sagastari enplastuak jartzera eta bigaldu zutela jantzi berriyakin Ceta
ruz de Chiba iñork usatu gahia txintxilik zuela. Eta gero ziyon satisfaziyo osuan:
--Badet seme koskor bat, pintatzen ez dezu alakorik ikusi. i Gizona, parte gaiztokua dirudi!
- i Demontre !
-- i Arrituko ziñake,. ezeren indal'rik gahe
eta esku b;¡tekin ZeT gauzak egirten dituen!
- ¿Afiziyo geyena zertara du, ontzitara?
--- i Ka ! Pintura gorritara.

9°

-:-¿Maisu ona izapgo du?
- i Bai zera! Dena burutik ateratzen du:
ez dezu ikusi orlako kofrerik. ¿Badakizu Castelar?
-Bai.
- i Eztu aitatzeko baliyo!
=--- ¿Gaztía izango da?
-Nere aldian bai. Gusto aundi bat izango
nuke, zuk .eta zure lagunak ikustia.
-Bai guk ere.
-Pentza zazu zer izangodan, egun gutxiyan libru aundi bat punta puntaraño bete duo
- ¿Esku batekin?
-Nola emen nagon.
--Igande bazkal onduan badakit non biltzen zeraten eta joango naiz nere libruakin.
Esan bezela, non azaltzen zaigun bere librua mantal urdin batian bildua duela, eta ala
diyo, arro arra, librua azalduaz:
-Ara emen nere mutillen lan bato
-- ¡ler palita dan! -diyo batek.
-;- ¿Bakarrik pintatu al du? -diyo bestiak.
-Bakarrik.
-Bueno; ¿baña ori zer da?
- ¿Ez dezu ikusten? Loriak.
- ¡Egiya! ¡Orain ikusten ditut! U ste
nuen Panplonako txorixuak zirala.
Jiratu du beste libruen ostua eta diyo:
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- ¿Eta au? ¡Bizi biziya dirudi!
- ¡Ori bai dala palita! ¿Bañan ez dezu
esaten cinematografuetan bezela zer dan?
-Au da lorua.
- ¿Loma? ¿Ori al da. neskatxari eltzetik
txorixuak ostutzen ziyozkana? ( 1 )
-¡Ka!
-.Bada nik, egiya esateko, jarrua zala uste
nuen berdez pintaltua --<diyo batek farrez bazter batetik.
- ¿Eta au bere buru zuriyakín?
- ¿Zeñen erretratua da ori?
-Ezta erretratua.
-¿Zer da bada?
- Tipula ,frantzesa, bere kil'ten luziakin.
- ¡Eta ala da! Nik ísopua zala uste nuen:
- ¿Eta au? Au baí dagola ondo egiña:
badirudi usaya botatzen duela.
-¿Zer da ori?
-¿Ori, gizona? Salohiohón de Vích.
- ¿Ori ? ¡Klaínetien zorrua dirudi orrek!
-Danetan ontxuena au da. Auntza arbolari lotua.
- ¿Auntza zeín da, atzekua?
- ¡Oríxe baí ez dírala esan semíak, baña
baliteke atzekua izatía!
el) Ikusi: "Ustez laguna detan", Auspoa 4, 67'
garren orrialdea.
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-¿Ori'r~

indarrik gabe egiña ¡zango da?
- ¡Naturalmente!
- ¿Au bai al dakizute zer dan? Au da
SaUEiago mendiko ikazkiña, librako ogiyakin.
- ¿Zein ori? ¡Gizona, orrek apaiz protestantia dirudi panderuakin!
- ¿Eta au ez al dezute ikusten?
, - ¿Zein da ori orren gizena?
-¿Au? Bere arpegi zabalekin eta musu
gorri oyetan, ber bera dago. ¿Eztakizutela
zein dan?
-¡Zein da!
-¡Bere ama!
-¿Ama? ¡Ja, ja, ¡a, ja! ¡Nik uste nuen
Manixen semia zala!
Altxa ta an joan bere librua mantalpian
bilduaz, kafia ta iru kopa pagatzeko betik gabe eta kolera biziyan e'sanaz :
-El que con chiquillos se acuesta
con su pan se lo coma.
"Baserritarra" 81, 9-11-19<>7.
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ESTROPOZ BAT

Eskuan melokotoi aundi bat zuela, panrparroi zijuan Gorraenera Beltxa, suplementu bat
firmatzera, arkitu danian txikitako lagun bartekin, zeñek esan diyon:
-Alegratzen naiz billatzia, zergatik mesere bat egin biar dira~u.
-¿Dima?
- ¡Ka ! N erekin igotzia gure etxera, nere
emaztlan agarratzera.
-¿Ni? ¡Un demonio!
-Laguntza billa atera naiz, lajarik tmtla
bakarrik; ¡ainbeste egin biar dirazu!
·B ~
.
,
-1 ana, glzona ....
-Eman diyo nik eztaki zer miñ gaiztok,
lurrian laja det 2tpegi guziya go1peka. ¡Tira,
genn, geran!
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Sartu Jira biyak etxian eta arkitu dute andre tristi<t sillapian burua duela eta kizkurtua
sakakortxu baten itxuran.
"""
-Ya oyian sartzen degun -diyo senanak,
anketatik elduaz maindire bat plegatuko balitz
bezela.
- ¿Non dezu mió? -diyo gizonak.
-Emen.
-¿Non?
-Emen.
-¿Non esan du? -diyo Beltxak.

-Oro
-¿Or, non?

'
-1' 0
r, glzona,

or.I
- ¿Seguru al zande or dezula?
-Atzo andre Ma,rtinak ala esan ziran.
-¿Nai dezu katiUu bat borraja loriak?
Buruakin bayetz diyo.
-Artzez, artuko luke ingurdua're, ain da
ona. Salto batian botikara nua, eta bitartian
oztuko' balitz, tiranti oyekin jo zazu bizkarrian, izerui-azteko.
Bakarrik arkitu za-nian emakume arrekin,
ala diyo:
- ¿Baña zeñek sartu nau ni dantza abetan? ¡Laja ta joango nintzake! ¿Eta iltzen
bada?
Ontan asi da: ¡ai! ¡ai!
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-¿No.n dezu miñ?
-¡Gañian!
-¿No.n?"
-¡Gañian!
- ¡A, bai! ¡Mingañian !
Arrimatu zayon ontan mingaña ikustera,
cman diyo. o.stiko. bat tri pan, no.n utzi duen
o.kerra baña o.kerrago.
Allegatu da sen arra bere borraja loriakin eta
diyo.:
-¿Nola dago.?
-Mingañetik mo.tel, baña bietatik sano..
-Zuaz beriala Ikatz kalera On Simon sendakiñagana eta dato.rrela aguro..
-¿Eta ez badago etxian?
-Datorrela bere andria; mingañ ko.ntu
oyetan, gizo.nak alako amar badaki. ¡Tira,
mugi, gizona, mugi!
Beltxak presa arrekln txapela artu biarrian,
artu eta jantzi du kinkien estalkiya edo. pantalla. Kalera atera danian, guziyak begiratzen
ziyoten txoratu.ik; ontan joaten zayo zeladore bat eta hesotik elduta ala diyo:
-Atoz nerekin.
-¿Nora?
- ¡Ko.ntu gero kosk egin ¿e? ¿Zenbat delObora da erotuta zabiltzala?
-¿Erotuta ni? ¡Au burla bat da!
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Nai ta nai ez, eraman du tiraka kuarto
sokorrora, eta medikuak, galdeera batzuek egin
ondorian, jarri diyo kopetian zapi zuri aun di
bat, ur sedatiban bustiya eta lotu dute silla
bati.
NoizDait, esanen meriyo, dana azaldu zanian, konturatu zan sendakiña etzala erua, ta
ala, laja diyote ¡rteten kalera.
Baña izanik oso biyotz onekua, alere joan
zan Ikatz kalera medikua billa, galdetuaz:
- ¿Emen bizi al da Don Simon?
-Emen ezta Simonik eta ez Zirineorik
-aiyo atera joan zan emakume lodi batek
txit asarre.
-Bueno; orduan etorri hedi nerekin.
-¿Ni, zurekin? ¡Txiplatua zaude zu!
Onen gizona izanik mando aundi bat, azaldu da atian kolera biziyan eta diyo:
- ¿Zertara zatoz onera? --eta erantzuteko
betik gabe, eman diyo bultzada bat, non ziliputdika bota duen eskalletan beeta.
Andik ordu etd¡ batera, allegatu da Gorraeneta, hegi onduan txunbo aundi batekin, txapelik gahe eta galtzaten atzian tarratara aundi bat duela, bidez suplementu inozente batekin mengatuaz.
"Baserritarra" 83, 7-12- I CJ07

,
97
7

¿ARPA

Artsalde batian, Ziri'en sagardotegiyan arkitzen zan Zarpa, iñauteri askotan ateratzen
dana artza jantziyan loitan garbi garbi dantzatzera; ari zan neska zar baten puska (arraya)
jaten, sartu zanian Kintua boina galduta, filosofo bat egiñik eta galdetuaz txit seriyo:
-Aizak, Zarpa, ¿Eztakikala golpian zergatik jayo intzan?
- ¿Zergatik jayorrintzan? Aguro jakingo
dek orantxe. ¿ Nola nai dek jayotzia ezer ez
banintzan?
-Poto, poto -diyo Kintuak.
-Ni ez nindukan jayo, jayo egm llIotekan, perratxikuak bezela.
-Ori eztek arrazoya, on dek arpa jotzia.
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-Bien, Zarpa -diyo T xariok, poxpoluakin
sugur muturra beztuaz-; Barrio Jaranako enplasterak baña geyago dakik.
-Segi, Zarpa, segl -diyo Kintuak.
-Mundara etorri nindukan Uliya mendiyanOkendo beze1a.
-¿Orduan Almirantia aiz? -diyo Kintuak.
-¿Almlrantia? i Ura bizi izan bazan, beste zakurrak zaunka egingo ziakan!
- ¿Ik noizkua zala uste dek Okendo?
,- i Orrek zer ikusteko dik! Ik ez nak irabaziko naziyoko istoriyan.
-Ori, ori, Zarpa, segi istoriyan. Okendo
dek itxas-gizona eta i? ..
-Itxas-zapua -diyo T xariok farrez.
-Zuek eztakizute, munduratu nintzanian,
nolako errezibimontua egin ziraten. "i,Mutilla,
mutilla!" ziokan <txaloak izeba oso ezkongai
batek! "i ,Moñoñoa, moñoñua!" nere amonak
guardasola z:abalduta, armayocik ateriaz.
-¿Amona ik?
-Nik, bai, nik; orain ere an zeuzkak bere
oyaren huruko aldian Santa Teresa eta anketako aldian Fraskue1o..
-Segi istoriyan, Zarpa, -diyo batek.
- i Ni nak arrantzalia eta ar:rapatzen dizkiat ...
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. -Ipurdiko ederrak -diyo T xariok.
-Eta arrapatu biar dituenak -diyo igel~
tsero batek.
-Mixerikordi zal1reko eskolan ikasi nihn
Fleury, maisu txikiyakin.
-¿Zer da Fleury? -diyo Txariok.
-¡Ze'r izango dek! Txipitoyak egiteko makina -dlYo Kintuak farrez.
-Sugurra zikan dana zuloz betia, arratoyak
janda bezela.
- ¿Zeñek, txipiroyak?
-Maisu txikiyak, eta egiten zitzayonian
kostra berdia, kristal puskekin arraskatzen zi~
kan.
- ¿Baña nola?
- T ximiniya arraskatzen dan ·bezela i ~
bua!
-Egin izan balu nik Manilatik ekarri nuen
balsamo milagrosuakin, etzikan arraskatu bia~
rrik.
- ¿Zer egingo zitzayon bada?
-Ondo ondotik erori.
-Fleuryn ikasi nikan Jakob eta familiyak
nolako desgustuak izan zituen eta torre Infel
.
nOlz egma zan.
-Bien, Zarpa, orrek trago bat merezi dik:
¡eran zagun!
-Bueno. . . Bete beatzigarrena, Pillipa,
.~

roo

--diyo Zarpak-, (Eranda) Eskolan, ez nik
diyotalako, baña ango mutilletan astuena ni
nindukan, eta ¿badakizute iffiulak, zer egin iiran batian?
- ¿Zein mula?
-Macsttak, attren gizonan Iya osasun guziya galdu niyola eta za kazuela patatakin tira ziakan.
---,¿Eta ik zer egin ukan?
-Bildu ta jan. Eta ala ziok maisua: Anda
y que te eduque un tiburón.
- ¿Eta ik zer esan iyokan?
-Maisu chiquito, animal grande.
-Bien, mutiU, orrek eremerezi dik beste
baso bato
-e·Bal..? .. PiUipa, bete beatzigarrena.
-¿Berriz beatzigarrena? T ori, amar dira
onekin.
A mar baso artuta
amar baso ustu,
kontuetan zabiltza,
Pillipatxo, justu:
neri amargarrena
kontatzia aztu,
sinisturik baso bat
nai nizula ostu,
orlako pikardirik
Zarpa k izan eztu.
IOl

-Ja, ja, ja, ja, bien, Zarpa, --eta ala diyo Kintuak far-burlan:
-Onek, kayeko portalia baña buru aundiyagua dik.
-Aizak. ¿ez al aiz gogoratzen, batian kayian sartzen ari zala Arbixuren barkua, popa
gañetik ojuka nola deitu zikan?
"-Aizak, Kintua; ar zak kalabroti ori eta
amarra zak goiko kañoyian; azkar, zergatik
erresaka aundiya ziok... ¿baña nora ua?
"-¿Emen?
-" ¿Ori al dek goiko kañoya? ¿ Ik zer uste dek, bia goya dal:1?
"-¿Emen?
"---..,Bestian, mutil, bestian; or, bai, or;
j abi,l azkár!
" - j Iri Kintua izena jarri zikana, ez uen,
ez, Kintua!
"-Amarra zak oro
"-Bigarren birurriya emateko, ezta allegatzen.
"-¿Ez al dek soka mutur,rik parrikeran?
"-Ez; kartak bai.
-"Amarra zak orduan xoteko bastoyakin.
-Ja, ja, ja, ja. Bien, Zal'pa, txetu dek Kintua.
-¿Zeñek tira du ikatz koskor au? Nik
ere badet makilla, justiziya egiteko!
I02

-Orrek ez dik indarrik justiziyan -diyo
Kmtuak.
~Bai ordía bizkarren gañian -diyo Zar-

pak.
-Zu, Zarpa; ez gero sagardorik pagatu
gahe joateko modurik egin -diyo Pillipak.
-Pillipa, zure gizonari erregali eder bat
egin biar diyot.
- ¿Zer erregali gero?
-Merkaderren baporerik ederrena. ¿Zein
demonino ari da ikatz koskor tiraka?
-Ori dek, ori, Kintua.
-Eltzen badiat, sartuko at tiñakuan.
-¿Ik?
-Nik.
-Guazen kanpora.
-Guazen.
-Eta ala, tabernariya ayeri begira farrez
zeguen bitartian, alde egin ziyoten bi pilistiyuak sagardua pagatzeko denborik gabe.

"B asemtarra
.
"87,

1-2-1

9°8

1°3

NEGUKO FESTAK
Graziyak udaran egiten diranfesta ederrari eta orain negukuari, izateko nai degun bezelako mauka debaldeko jendiakin. Lengusuak
dirala, koñata dala bost edo sei aur txikirekin
eta etxia kanpotarrez puntaraño betia; ez degu artayiak eze, kejatzeko motibon'k.
Patxi, nere adiskide baten semia, etorri da
gaur goizian, dipnez, iñauteriyetako gurdikarrozen festa ikustera,eta, bidez, tabako pikatu pixka bat erostera.
Etxian daukat beti bezela de gorra eta gañera gelik ederrenian. Guiiya da, Eguarriyetan bigaltzen dituztelako bi edo iru mondongo
eta arrak jotako gazta bat edo bi.
Goizian sartu zait etxian, kofre gorri bat
bizkarr·ian duela esanaz:
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-¡Eup! ¡Ara ni emen!
- ¡Gizona! ikaraz neguen Ezkurrenian
sartu ote ziñan nere etxia lajata.
-Etzait sekula gustatu' abusatzia.
-üri badakigu len ere. ¿Eta festa eder obetara bakarrik zatoz? -<liyo andriak.
-Ekarri nai nituen beste bi lengusu, zuri
gustua ematiatik, esanaz ezeren gastu gabe
egongo zirala, baña eztet logratu.
- ¡Sentitzen det! ¿Zer dira, fahrikantiak?
-- ¡Ka.! iltzegilliak; bat etorriko zan, baña nola sugurrak konpontzen ari zaizkaten",
"
-¿Zer du, bada, kartoizkua?
- ¡Ka! bestelakua.
-Ner'e famiJi guziya ivrikitzen dago zu
ikusteko.
-¿Bai, e?
-Lolitak pianua jotzen du txetu arte.
-¿Bal al dakizu -diyo nausiyak- zem
dan Mukit?
- ¿M uki? gure erriko aspogillia.
- ¡Bai zera! M usikero alemana; arrek aurrian jartzen diyon 'guziya jotzen du.
--' ¡Demontre !
-Txikiyak kantatzen du "Astuaren mitxelio" bere gangio ederrakin asnas hetian.
-Orla gustatzen zait neri, frankeza guziyan itz egitia.
e
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-Ortan ez dirazu irabaziko. Eman zayozu nere gizonari duro bat loteriyan jokatzeko.
-Ara durua.
-Etxia nola txikiya dan eta iru oi bakarrak -diyo nauS'iyak-, etzaitut konhidatzen
nerekin lotara; 2ievgatik no1a diña konEiantza
eztezun nevekin, etziñake egongo txit ondo.
Bañaegin zenezake nere muti:l txikiyakin; oso
kariñosua da. Gabaz eskatuko dizu ura eta beste zerbait ere esango dizu; zuk egin esaten dizuna.
Oyeratu da esan bezela bere mutillakin,
jostatuaz ederki gau guziyan. Lenbizi eskatu
diyo ura, gero beste gauza bat esan ez litekena, gero panderua eta azkenian jarri zaya
gañian esanaz:

- i Arre burro!
Ala, begirik itxi gahe pasa zuen gaba oso
ederki.
Nausiya sart.u da gelan esanaz:
-Altxa, altxa; gaztelura igo biar degu,
Paristik iñauteriyetako dakarten torre InEe!
ikustera.
- ¿M usikerua al da?
- T orria karroza egiteko; ura da, ura, txokolatera.
-- ¿Baña kargatua ekarriko dute?
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-Bai, merengiakin.
-¿Zertako?
-Arpegira tiratzeko.
- ¿Karrozetan izango al da ontzirik?
-Bat or dago kayian, T erranorvatik baka11uz kargatuta etorriya.
- ¿ Eta karakolik izango al da?
~Baita tripakiyak ere. ¿Eta gltar bat?
Plaza baña aundiyagua.
-¿Eta jotzen al du?
-Arrek joko halu, tlko luke.
- ¿ Festa ederra izango da?
-Sekula izan dan ederrena. Aterako dira
ogei mutill gazte oso pizk~nak eta ikatza baña beltzaguak.
- ¿Afrikatik eka,rriya izango dira?
- i Bai, zera! Eztakit zeñen fundiziyuan
edo sutegiyan ari ditan egiten.
- ¿ha zer egin biar dute?
-Atzetik joango dira, aurresku dantzatzen; gauza ikusgarriyak izango dira. Ez dezu esango kun'Plimentuan gabiltzala. Artu zazu andrien mantala.
-¿Zertako?
- Jazteko; eta atoz nere gelara, i11ia atzetik
pixka bat tintatzera. Zure aita begi,ra balego,

107

nolako frankezakin tratatzen zaitudan, i zer poza artuko lukian!
- ¡Nik ala uste!
-Ara, nexkak ere emen dira. ¡Aituko bazenduke onen boza eta sugurreko gangiua!
Baña Patxi nola illia tintatzen ari zan oso
gogo txarretik, etziyon batere arretik jartzen.
-Busti zazu eskobilla ondo, alik eta nekatu
arte -ziyon nausiyak-. ¡E! ¡asto lapiko!
¡ez nazu golpe txar,ra eman atzeko ezurrian.
-Tira, listo al gera? Orain gaztelura Eifel
ekartzen ikustera.
-Zer Hel ta zer Peru, Mallorkinara, Mallork inara , pastelez konhidatzera, Patxi, -diyo
etxeko andriak.
-Mallorkinara -diyote denak ojuka.
-Guazen -diyo nausiyak-; Patxi, ekaz..
kitzu h! duro; ya que zure konbitia dan, kontua neronek pagatu nai det.
Pastelez bete ta sartu dira etxian eta amak
ala diyo:
-Tira, txikita, pian ora. Jo zazu Karabinero baten negarra.
Patxi oso nekatua, lo gabe, eta asperturik,
pentsatu du joatia bere errira.
- ¡Zer ! ¿Etxera konparsa ikusi gabe?
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'- i Konparsa geyago zertako! Orain kontu~
ratu naiz katilll. komodan preso utziya, eta ara
nua salto 'batian.
Artu du bere kofre gorriya bizkarrian, ausi
du ispillu bat kofriakin jota, eta an joan da ju~
ramentuka, eztakigu etxera edo Hotel Kontinentalera iñauteriyak pasa arte.
"Baserritarra" 88, 15-2-I~
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BESTEREN ETXIAN

Nik eztakit zer paper edo periodiku klase
azaltzen di,ran orain. Bat bada, eskaliak beze1a
ostiraletan goizian zortziyetako kalian dana;
bada an ikustendira tartian tartian gizon gutxi gora berako erl'etratuak printzipiak balira
bezela. Bere egin nai guziya da, lukainka moduku oyek argitara ateratzia, ia pasatzen diran
peseta faltsuen moduan 'eta kontatzia. Don
Melinton piano jotzalliak etxia nÜ'la daukan
jarriya ;, Juan Ramun txokolateruak amaiketakua non egiten' duen, eta Kandido Trapuk andria zer ordutan jÜ'tzen duen.
Paper Ü'rrek badu eskribatzalle kÜ'lÜ're gaiztoko bat, karabinero baten anaya, sartzen dana
erozein etxetan, puntilla,k eta erretortak aterik
ate saltzen ibiltzen diran ayen moduan.
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Allegatuko da atera, tirako diyo txintxarnyari, eta, eztul oju bat egin ondorian, galdetuko diyo neskamiari :
-¿Emen bizi al da Onlakc;>?
-Bai, jauna, -Jiyo neskatxak.
- ¿Ikusi al nezake?
-Galdetzera nua.
Neskamiak egiten du beriala loan etornya
eta diyo:
---{;aldetzen qu ia zein dan.
-Esan zaitza, naizela eskribatzalle periodista eta natorrela berri billa.
-¿Berri billa? ¡Ezpadu eramaten gaur goizian erosi degun eltzia!
Egiten du berriz joan etorriya eta diyo:
-Sartzeko aurrera. j A! Egin beza mese re
oñetaku oyek garbitzia zatar onekin.
Sartu da lustria dariyola ala onlako jaun
onen etxian, arra arro, alderdi guziyetara begiratuaz, eta diyo:
-Esango zizun neskak ni zein nalzen.
- ¿Zein neska?
-Esan nai det, neskamiak.
-Esan bada.
-Sartu nai nuke barrengo kontu oyetan.
- ¿Neskatxen kontuetan? ¿Bai al dakizu
zer esa ten dezun?
¡I!

-Ez, jauna, ez; zure kontuetan. Nik jakin biar det zer ordutan eskribatzen dezun eta
zerekm, zenbat alkandora dituzun, galtzak zeñek plantxatzen dizkizun, eta baraua zerekin
austen dezun.
- ¿Baña poliziyakua al zera?
-Ez, jauna; ni naiz eskribatzallia ta nator
. notak artzera azaltzeko paperian, zuk egin dituzun eta egin biar dituzun gauza guziyak.
-Ori ikusiko degu.
-Gañera etorriko da bigar erretratista bat.
-¿Zertara?
-Erretratatzera zure mai, sillak, armayo,
libru eta zuk usatzen dituzun gauza guziyak.
-¿Zera're bai? ..
-,-Baita.
-Baña, gizona, nik ez det usatzen ori.
-Igual da; egingo ditugu sala, gela, sukaldia eta apala; guk nai deguna da ze1:bait
eraman zure lzeman.
- ¿Zuk eraman ezer nere etxetik? i Orixen orregatik! ikusiko degu i ju!
- ¿Zenbat gantzontzillo pare dituzu?
-Eztakit seguru esateko, baña erropa zuriz ez nago ain gaizki.
-Bueno; ¿gustatzen al zaizu bakallua tomatiakin?
-Bai, jauna.
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-Bueno, bueno. Orain, zure lizentziyakin,
etxe guzlya errejistatzera nua.
-Baña ... zu ...
-Emen ez dago ez surik eta ez urik: gauzak argita.ra emateko, egin biar dira ikusi. ¿Silla abek zeñenak dira?
- i Zeñenak izango dira, neriak!
-Ez; zerekin egiñak diran.
- ¿Ez dezu ikusten? egurrakin.
- ¿Eta sillareo estalki oyek zer dira?
- ¿Oyek? seda doblia.
-Etzazula gezurrik esan. Ori da bi errialeko perkala, eme n eta Salamancan. ¿Eta au
zer da?
-Katu bat, joan dan neguan il zitzaiguna
eta, tristia, agindu genduen enbaltzamatzeko.
- ¿Esango al degu zerbait paperian?
-Egin zazu nai' dezuna. Baña estimatuko
nizuke ondo tratatzia, zergatik zan oso biyotz
oriekua eta garbiya.
~Ondo da. ¿Zer dezu beste gela ortan?
la, iku~ zagun.
-Ez; etzaitiala sartu. Or gordetzen degu
erropa z'ikin guziya.
Eta orla, pasatzen diyo errehista etxe guziyari, sarjentuak kintuari .bezela, eta noizbait
etxetik bigaltzia logratu nuenian enplastu ura,
deitu diyot neskatxari, esanaz:
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-Begira: etortzen bada paperista ori flere
galdian, etzayozula utzi sartzen.
-¿Eta joan nai ez badu?
Orduan deitu zaitza zeladore bati, zergatik
neri eztit iñork errejistatuko etxerik. i A! jarri
zazu eskoba nere gelako ate atzian.
- ¿Baña, nausi, etxia garbitu biar al du?
-Ez; bizkarra garbitzeko zikiñ arri etortzen bada berrlz.
"Baserritarra" ~, 29-2-1908
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GAUZA PASIAK

Nik uste det, oraintxe jendiaezin keja litekela, gauza berririk azaltzen ez dalako: izandu dira klase asko eta oeurri guziyetakuak.
Mirabe gazte hat billatu dute krofe gorri
batian sartua, mutillak or konpon esan diyolako; izaodu dira burrukak, ardo dantzak, gur, di karroza ederrak, mozorro garbiyak beren
petral zikiñakin, tranbiak ikazkin bat pasatzia ...
- i Gizona ! ¿Aiza pasa al zuen?
-Nere patrikerako duro faltsua baña alzago. ¡A! eta arrantzaliak, beren sudesta, Zlra eta barrendik sagardoz alkitranatuak.
Eta ala da; ezta gauza tontuagorik, orduak
pasatzia ezeren berrí gabe baña.
Jaiki, jantzi, gosaldu, joan, etorri eta beti
bato i Igualekua da!
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- ¿Ez al dakizu zer dan?
-Eztaklt ezer.
- i Gizona! T elegrafuen ariyak gerri gemtik bi zeladore ebaki ditu.
- i Demontre !
-Gañera erori di.a iru etxe batian, ez si
ta ez no, eta bertsoJari famatu bat, bertsuak
jartzen ari dala ogei ta bost zentimoko zigarruari, txetua laja duo
Orla, esan lezake batek baduela non denbora pasa, eta libratzen dala bere bumari tiro
bat ematez.
-¿Zer egiten dezu lumeru oye,ri begira?
-la Bolsa igo edo jatxi egin dan.
-Oyek berri onak dira.
-Ez; baña jakin nai det, etxerakuan kale
garbitzalliak galdetuko balirake ere.
-Obe zuen igande iñauteriz goi ura garbitu bazueo.
- i Bai gizona! Festa egin nai eta festa ezin
egiñik, ura bai zala festa.
-Igeldoko maisuak ala ziyon bi egun lenagotik:
"Elurra eroriko da gogoz eta jelatuko da
andik bi egun eta iru ordura sastre mear bat,
oso ezaguna erriyan, bere osabari izayak jartzen ari dala".
- ¿Ori ezta azafran koloreko bar?
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-Atzo aldatu zan etxe batetik bestera.
-Ainbesterañoko otzak egingo ditu -ziyon mendikuak-, komeni litzake denak sugur,rak txo!1ruekin tapatuta ibiltzia. Kontxa geldituko da jelatua.
-¿Zein Kontxa? ¿Nere andre gaya?
-Ez, playa.
.
-¿Eta zerekin ausiko dute?
- j'Mardlluakin 1
Festak ikustera etorri zan mutil sano batek
ala diyo ~eladore bati:
-¿Bal al dakízu non bizi dan Juan Martín?
- ¿Zem Juan Martin?
-N ere lengusua; Santanderren txokolatero
ikasten egona lau illabetian.
-¿Eta zer?
-Esan zaitza, eudiya astian ez Jaungoikuagatik guardasolik zabaltzeko, zergatik dala engaño bato
-Orduan esango diyot legorra ari duela
-diyo farrez.
-Ez, jauna; eudi itxuran asiko da kazkarabarra, eta tinta onetik dakit guardasol guziyak dituela zulatuak, ga~tañak erretzeko danboliñá bezela.
-¿Eta zuk zer egíngo dezu?
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-Nik biatza txupatuko det, zergatik kontu iguala ditan.
Eta ala zan; aiziak artu zuen saltoka zijuan maskara bat eta jo azi ziyon kale jiran
zijuazen danbolintero prinzipalenari. Eskerrak
maskara Brakamanen lengusua zala, bestela
sartuko zlyon eskuan zeramana.
Orla berri txarrak diranian, batek badu zeri far egin. Orain jaun jakintsuak diyonez, izango ditugu borraska gogorrak bere yropinakin,
berari deizkiyon arte; baña turmoi eta eudi-jasa, gosaitako orduan astian, rekomendaziyo on
bat billatu ezkero, guziya atzera lezake egun
batzuetako.
-Martina.
-Andria.
--Atera itzazu leyoko lora onllziyak eta
amarra zaitia ondo oya-zurari, zergatik ni apalera nijua.
- ¿Baña, señorita, zergatik?
-Zergatik amarretan allegatuko dan tronpa
izugarri bat urez betia.
- ¿Eta ori nondik daki?
-Igeldokuak esan Jiyo gure gobara-zaliari
konfiantza osuan.
-Beraz atiak eta leyuak istera nua. ¿Eta
tronpa etortzen bada?
-Esan zayozu, eztegula musika biarrik.
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Tirrrrrrin.
-¿Nork deitzen du?
-Nik; ¿Zer egualdi egingo du gerora?
-Eguardi aldianborraska; labetan puntuan kazkarabarra eta andik aurrera geldituko
da txuri txuri.
- ¿Eguzkiyakin?
- ¡Ka! elurrez.
- ¿Egingo al dumesere atzeratzla bigar
arte?
-¿Zertako?
-Karrozen festa egiteko.
-Esanak daukazkit, lahetan puntuan kazkarabarra asteko.
-Bigaldu beza beste norabait.
-¿Nora?
-Bayonako ondora igual eta pagatuko diyogu biar dana.
- ¿Zer nai dezute arts.aldian, egualdi ona?
-Bai, jauna, eta epela.
-Ondo da; ordenak ematera nua.
- ¿Bai? i Biba gure maisua!
-Eskerrik asko eta agur.
-Bijua ondotxo. i Biba Igeldo!
"Baserritarra" 9'" 14-3-1908
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ESKE:r\JI BAT

-Tira, Igo zaItia, Lorentxo; 19o ZaIt1a pastel bat eta kopatxo bat artzera. ¿Ez al dakizu
gaur nere eguna dala?
- i Gizona! Estimatzen dizut, zergatik eztet artzen, arrantzara joan eta bost librako lupi
batek aparejua eraman ziran ezkero; eztakat
ezertarako gogorik.
-Baña nik nai detigotzia. ¡Ala gora! Filarmonika baten billa atera naiz, jo dezan Katu inprenteruak; ara non daramatan; i guazen,
guazen, gora!
-Baña ...
-Igo zaItIa edo galduko ditugu adiskidetasunak.
120

Eta nai zuela edo etzuela, an igo ziran Zipriren etxera, non arkitu zan jende pilla batekin, erdi erdiyan zeukatela Zipriren señora, tariñ emien koloreko soiñ eder batekin, lazo oriz
hetia.
- ¿Ez al dakizu au zein dan? ~diyo gizonak.
-Ez nalZ konturatzen ...
-Eztakizu hatlan nola esan nlzun, lapak
jaten ari zala Tripakirenian, agiña erori zitzayola?
- i Orain konturatzen naiz! Badakizu zure etxian zaudela eta gu oso frankuak gerala.
Atera zazu txaketa ori, bero dago tao
-Bai; atera zazu guziya -diyo gizonak.
- ¿Guziya? Gizona, etzait ondo iruditzen.
-Esan nai det, konfiantza guziyan gaudela. Ikusten dituzun abek dienak lagunak dira,
etorriyak broma aidi bat pasatzera; nola familirik ez degun, penak aztutzeko pasa genezake nai dan umoria.
- ¿Beraz ez dezu familirik?
-~z gizona -Jiyo señorak-; izatez izan
nituen zazpi; baña denak egatu zitzaizkatan
zerura usakumien antzera.
-¿ Usakumiak zerura?
-Esan nai det txun-txun, garbi-garbi.
-Bien, Rufina, bien.
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-Izena aztu egin zaizu. Ni deitzen nalz
Jalaka. ¿T xokantia ala?
-Moro beltzena dimdi.
-Nere izebakin bizi zan kapitan artilleri
tropako batek jarri ziran. ¿Zeri begira zaude,
kristalian sartua dagon ol1ri?
-Bai; zer ote dan.
-Ori da gure aitonak ibiltzen zuen trikor~
'.
myua.
-Lorua zala uste nuen.
Ontan asi da Katu filarmonika jotzen eta
bestiak kantari, maya biatz koskorrakin juaz,
zaldiyen trotia halitz hezela.
-Kanta dezala Florak.
-Bai, bai; kanta dezala -ziyoten ojuka
guziyak.
Flota zan gazte ille ori bat itxusi xamarra.
Floraren ama nola nere aldamenian zeguen,
esan ziran oso ixillik:
--Gaxuak txit boza polita du, baña nola
zerbait gaxo dagon eztu mokadu bat progatu
nai. Gaur ·eztu besterik artu, arraultz bat eta
remolatxen bi xerra.
Asidanian Flora kantari A rran tzalia naiz ta
filarmonikak lagunduaz, guziyak Jaungoiku~
ri eskatzen geniyon, buka zezala irrintzi ura,
ito baña len.
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Ixildu zanian, diyo Ziprik: "Orain dan~
rzara". Eltzen dir oosotik eta bultzada aundi
bat emanaz ala diyo:
-Orra zure laguna dantzarako, emakume
galanta.
Eta ala zan: soldaduen garita ziruriyen.
Nere bizkarren laguntzan, balkoi batetik be~
gira balego bezela, asi zitzaidan kalluak zan~
patuaz, bada laja nuenián, nere oñak zimriten
amarna zentimoko bi bollo.
Plater batian ekarri dituzte manteketan
egindako eztakit zer zirala, bada pastelak ba~
ño linazekin egindako enplastuen itxura obia
zeukaten.
Ardo txuriya, basuak hete orduko ustuak
ziran juego de manos bezela, eta gerora, musuak gorri gOl1ri eginda, tripari elduaz farmz
ala diyo nausiyak:
-¿Gabiltzan a la kinkirrinera?
Denak batian altxa ta ala diyote:
-Bai, bai; a la kinkirrinera samur,rera.
Asi zlran bezela, eskutik elduta jiraka, be~
tiala kataplun erdiyak lurrian ziran. Jo dute
filarmonika jotzaillia. silla batekin al1pegiyan,
eta za tlratu diyo filarmonikakin bati, eta ikusirik dana odoletan momentu lIil1tan Lorenttxok,
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arrapatu duenian eskalletako atia, etzan <l'sarre arrayiak eze, bañan bai esan ere bere modu:
- i Ez naukate berríz arrapaturik ez Ziprik
eta ez beste iñork onlako antzarakeriyetan!
Txuri

GERTATZEN DAN A

Ez nuen sinistuko beñere onenbeste lukainka zanik, erozein aitzakiarekinbeti prest daudenak, beren burua edo anka azaltzeko argi. tara, naiz iHun egon.
Momentu guziyetanbeti letzen degu paper edo periodikuetan baten eta .bestien berriyak, suertez ezagutzen ez ditugutenak, eta gañera ezeren ajolik ez digutenak denagatik.
Ez Jira sei egun letzen nuela:
"Martin Talo eta Illargia, flauta jotzalle
oni:xl,1ena, ezkontzen da Margarita Karikilloren alaba Monika jostunakin".
¿Eta zer? ¿Zeñi zer ajola diyo, ezkontzen
bada Monikakin edo Pasteleroren alabakin?
Izatearren ere komeniko zayote ama alal?a:ri eta
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flatu jotzalle ontxuenari. Cañerakuan, guri ez
digu ezeren ajolik naiz ber:¡ala ezkondu non
bizi guz!yan ezkongai egon.
E ta senar emazte gayak, nola andre Margaritak, usteko dute oso fede onez paperian
azaldu diralako, mundu guziya eta beste asko
katibatzen dirala ayen ezkontzaz eta esango
dutela:
- i Cizona ! i Zenbat alegratzen naizen!
Eta bestiak:
-¿Zer da?
- ¿Badakizu zein ezkontzen dan?
-¿Zein?
---.Marcin Talo.
-Ez dakit zein dan.
-Nik ere ez, baña erri guziya gustaturik
dagola uste dute txoru oyek.
Beste bat ere bada T riku-bdtz deitzen diyoten arro bat, urte osua pasatzen duena, moduak ezin egiñik paperetan azadtzeko. Lenguan ala ziyon periodikero bati.
- ¿N ai al dezu .berri on bat papererako?
-Bai, balo ¿Zer da?
. ~-Iru egunian egondu naiz oyian gibeleko
mmez.
-¿Eta zer?
-Alegiya esaten dizut, na! bazenduke zure papenan Jam.
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Eta nola beñere faLta eztan eskribatzalle
alegre bat, bel'riyak argitara iJlun eta oker
emateko, giheleko miñez egon danak usteko
du, kaleaatzian esango dutela beragatik:
-Or dijuan ori da miñez egon dana.
-¡Zer mutil zuriya dan! (Ikatza egiteko).
Orrentzat gustorik aundiyena da galdetzia:
-Baña ¿zer izandu dezu?
-¿Zer?:-alegiya, galdeera ura zer dan
ezpaleki bezela.
- ¡Periodikuak diyotenez! .,.
-¿Baña zer da?
-¿Ez al dezu irakurri periodiku "Putiren
mandatariya"? Bada orrek diyo miñez egona
zerala gibeletik.
-Ez nekiyen ezer. Baña, gizona, gezurra
dirudi, paper txar oyek bati ez diyotda utzi
biar bizitzen.
- ¡Zer nai dezú bada!
~Ikusten danez, bat ezin jarri Iiteke miñez mundu guziyak jakin gabe, eta neretut
ezta ezer amorraziyo geyago ematen diranik
Qrr.ek baña.
- ¡Ar zazu pazientziya, gizona!
-¿Pazientziya? ¡Errez esaten dezu!
Paper ezkrihatzalle onek berak, ara ,noIa
kontatzen zuen farrez beste onlako gordian
egon nai duen batengatik:
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"-Arrituko zeta nere gonbitiaz -esan ziran- baña nola naizen periodiko guziyen laguna umetandik eta gaur izanik nere señoren
eguna, jango degu gure etxian zure konpañiyan. ¿Estlmatuko al nazu?
"-Hotel Kontinentaletik pasatzeko asmuetan nmtzan, baña... konta nerekin.
"Bat zala edo bestia zala, bazkaldu genduen
bere etxian. ¿Baña zer zan ura? Sopa, uste
det arto bizanarekin egiña zala, kortxu estofatua ederki jarriya, kartoizko egazti bi, uste det
berak egiñak zirala, eta ondoren txinako mizpirak oriz pintatuak, alzezko pelotak ziruriten.
"Aben ondoren, artu du txarro urdin bat
eskuan, igo da mai gañera eta esan ditu nik
eztakit zenbat astakeri, sagaln zertatik sortzen
dan eta txipiroi gisatuak zertako diran.
"Gero guziyen bukaeran, ala esan ziran belarrira:
"-Egin nazazu mesere, esan detan guziya
zure paperian jartzia, zergatik esango dizut
frankeza guziyan: Nik nai nuke atera probintziyako diputadu nere erritik, eta lograltz\:m
badet, uste detanbezela, bigalduko dizkizut
etxera sein mondongo, klarinetien zorrua añakuak.
Txuri
"Basenitarra" 93, 25-4-I~
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Nik uste det burni-bide infernutar ahek
baño, obiak zirala denbora bateko Galera patxara ederrekuak: Madrikik afaitatu berriyak
atera eta allegatzen zirala Donostiyara iya petxurañoko bizar primoriarekin.
Orain kotxian sartu eta otzak, edo danak
alkarren gainka beruak ito nayian, sugur zuluetatik autsa sartuaz rapia hezela; batek kallua
zanpatuaz eta bestiak sabela estutuaz.
Gure. kotxian badator señora bat, aguardinta ·alkanforatu usai pestia botatzen duela, erdi pasatu alakua, lanazko txakur· petral batekin, belaungañera saltatu eta asten dana arras-kaka galtza guziyak zulatuaz.
- T xuliya -diyo señorak noizian bein-,
milizka zazu jaun ori.
•
~)
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- ¿Ni txupatu zakur orrek? -diyo errementari beltz batek boinari tiriaz-. ¿Karamelua naizela uste al du?
-Orra, ikustiatik da zer mantxua dan. Tira, T xulita, atera zazu mingantxua.
T xakurrak egin diyo alako begiratu xamur
bat bere señorari eta asi da banaka banaka guziyak milizkatzen, baña allegatu danian errementariyagana, artu du apalian zeukan ardo
zatua eta JO eta akabatuko zuen, ez baziyoten
eldu esanaz:
-¡Glzona, zer zuaz egitera?
- Txupa dezala bere ama, ez ni.
- ¿Baña ez dezu ikusten txiki lanazkua dala?
-Igual da algodoizkua bada 're.
Ontan allegatu da billetien enkargatua eta
diyo oso modu txarrian:
-la txakurren billetia.
-¿Nola? -diyo señorak ojuka-. ¿Sei urte ez dituen animali txiki batek, pagatu biar
du billete osua gizon hatek bezela?
-Eztago erremeriyorik.
-Ori da erreparo gutxi izatia kriantza oneko señora batekin. ¡Ai! Deskacna egiteko zoriyan nago iya. Jarri nazazu eskua kopetian
-diyo errementariyari-, ikusiko dezu zer izerdi otza.
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-Nik ez dizut jarriko eskurik ez or eta ez
beste iñun.
Azkenian urrikaldurik enp1iatua, uzten diyo txakurrari billeteerdiyakin, lanazko aur bat
balitz bezela.
Ontan allegatu geranian Beasaiña, non ikusten degun sekulako jendia trenen zai, kotxietan sartzeko alkarren gainka.
Señora ja~ri da txutik atian, ango sarrera
galazteko baña ... lo niok.
Bestien tartian, pr dator karahineruetako
ofiziale arpegi gaiztoko zar bar, saku batekin,
kartoizko kaja, guardasol a, bi kañoiko eskopeta, esku makilla eta iru edo 1au ezpata, guziyak espartzuz lotuak. T xakurrak ikusí zituenian puska ayek guziyak, así da zaunkaz ero
baten modura.
-Emen ez dago lek1l'rik orrenbeste gauzentzat ...:......diyo señorak.
- ¿Ez, e? -diyo ofizialiak- txakurra ostikoz juaz.
Bota ditu puska guzíyok eseri lekura; atera ditu 10iz betetako hota aundiyak eta elefantien belarriyak zirudite zapatilla zarpail1 batzuek jarriyaz ala diyo mustatxuari tiriaz:
- ¿Ikusten du no1a zeguen lekua denentzatr
-Bai, guk egin degulako.
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Ofizialien atzetik sartu da zortzi bederatzi
arruako gizon bat, izerdi patzetan oso nekatua
eta plasta non eseri dan txakurren gañian. Au
karrasika asi danian, señora, ero bat egiñik,
atzamarkatu nai zuen gizon lodiya. Errementariya're sutu da señorak kaUua zaOlpatu diyolako eta diyo trago Ü'n bat egiñaz:
-Gaur badakit ankaz gora zein joango dan
leyotik.
Karabineruak altxa ta artu du bi kañoiko
eskopeta, errementariyen alde ateratzeko, ardo
trago bat eman ziyolako.
Noizbait guziya sosegatu danian, gizon lodiya gelditu da lo, zurrungaka nere bizkarren
gañian, igortziyaz txit legun ille muturrakin
masallian. Errementariyak· trago ta trago egiñaz, atera du eskopeta añako saltxitxoi bat eta,
xerrak janaz, asi zan kantari orruaka: j ,Mandilola, Mandilola!
Donostiyako estaziyora allegatu nintzanian,
egin nuen juramentu ez nintzala nere biziyan
geyago iñora joango, alik eta jarri artian Galera
patxarakuak, len ziran bezela.
Txuri
"Baserritarra" 94, 9-5- 1908
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BETIKUAK

Lendabiziko urtian iltzeko zezenak jokatu
ziranian plaza berriyan, ikustekuak iiran billete eskaliak, oso latza gutxikuak batzuek, baña bestiak hatere gabiak; ez dakit deitzen diran gorrones edo· gorriones.
- ¿Gogoratuko zera ni zein naizen? ,.....diyo oyetako bat juntako buru egiten duenario
-¿Ni?
-9izona, guk erregalatu genizun katua,
Arrandei kalian bizi ziñala.
- i Ez daukat goguan!
- ¿Eztakizu zure amagiyarreba gau batian
oyetik erori ta nola joan giñan nere señora eta
ni katillu bat porru saldakin?
- ¿Eta zer nai zenduen orain?
-Barrera pare bat itzalekuak.
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- ¿Katuen truk?
-Baña Astigarrara sagardua eratera joatian
erri guziyan sabalduko det sona, esanaz, zezen ederrak zirala... eta merke.
- ¡Kaxo, erri! -diyo heste batek, eskua
bizkarrian pasiaz.
- ¿Zer dakazu?
-Gutxi; galuza gu'txi, lagun zarra; 1tU
billete iguzkitakuak, hesterik ezer ez.
-Beztu egingo zerate iguzbtan.
- ¡Ka! Guardasol japonesakin joango gera.
- ¿Baña zu zein zera?
-¿Ni? ¡Ederra dek orixe! ¡Ni zein na1zen! Fraskue10rekin lau bider itza egiña na1Z
ni, Parisa joan baña lenago.
- ¿Parisen izandua al zera zu?
-Ni ez; ura.
-¡Eta zer!
-Ni naiz Fraskudoren banderilla partitzallien anaya: I:xkiñen (1) kaj~ro partikularra
izandua.
- ¿Besterik ezer ez?
-Koririda denboran Olibanen mullak eta
nik mai batian jaten genduen. ¿Naizu geyago?
(1) Garai bateko Donostiko arlote bat, toreatzen
eta ibiltzen zana. '
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-Bien, Pepehillo; bien.
- i Zein uste dezu izandu naizela nt!
- T ori, orra iru billete. ¿Ez al dem dirurik biar?
-Ez ;eman zayozu pobriari. i Aufa! oram
erri guziyan zahaltzera nua.
-¿Zer, debalde eman dizkizutala?
-Ez; Donostiyan dan gizonik ederrena zu
zerala. i Aufa !
- ¿Emen hizi al da presidentia? -diyo
mirabe gazte batek.
-¿Zerena?
-Zezenena.
-¿Zer nai zenduen?
-Karta au eman dit senor!to Florok.
(Letzen) "Nere adiskide Kapiku: bigar nola zezenetara joan nai nukian nere famili guziyakin, eta zuk nola orrekin patrikerik azkatzen ez dezun, uste det bigalduko dirazula palkotxo bat itzalekua. Ez nizun esan nai baña
gogoratuko zera, nola kokotzetik eldu ta erakutsi nizun igeri".
Floro
- ¿Bera zertan ezta etorri?
- i Ortarakoxe dago! i Eztu errebajatu na!
onlako uskeriyetata.
-Ulojia, Ulojia; beta ot dago.
-Guazen, ama, beregana.
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-Egun on ... ¿Ez al da billeterik guretzatr
- ¿Zein zerate?
- ¿Zein geran? i Ez al du ikusten rAma
alabak.
Au zan Fraternal zarrian (1) kantatu eta
arpa jotzen zuena.
-Ez genduen gau batian kanpora bigaldu?
- i Bai zera! Kantatu zuenian berak bakarrik duuan ... "Ezta txardiña, bada txardiña",
bere erretratua Madrilko paperetan atéra zuten.
- ¿Zein paperetan?
-Gazetan, eta erregalatu ziyoten txarro bar
txino doratuakin etc. pakete bat tabako pikatua.

-Beraz bi billete.
-Ez; asko ditut lau; orla joango gera m
ta nere gizona, Ulojia eta bere nobiyua.
Eta nola juntakuak kontu aben guziyen
eta geyagoren berri dakiten, egiten dutena da
iru baliyo duena lau kobratu, eta motu ontan
diruakin dijuan gizarajuak pagat!leñ du beria
eta gorrones edo gorrionesena eta ... tutis contentis.
T~uri

"Baserritárra", 95, 23-5- 1 908
(1) Denbora bateko Donostiko lagun-arte edo
soziedade bat.·

BAZTANGA

-Baztanga lerua baña gauza txo~:uagQlrik
ezta -esaten zuen Etxeta jakintsuak, ankari
eragiñaz eta zigarro bat eskatuaz.
Eta ala diruri: eztakit zein erritan, sartu da
uda azken batiari goizian zortziyak aldera egun
onik cman gabe, era ,beriala asi da arpegitik
arpegira, bixigak egiten. Bazi.an sugurrak oarbariñak ziruritenak eta legortzian gelditzen ziranak ginbaletakin zulatuta beze!a,eta alare
etzuten aitortu nai baztanga eruak juak zirala.
Bat bazan Migel motxaren lengusu propiyua, .amar edo amabi mazkuri zituenak arpe~
giyan, eta galdetzian:
- ¿Zer da ori? --:esaten zuen txit serlyo:
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-Au da uda azkeneko ko~pia. Ateratzen
zaizkit urtero ale gorri abek eta nik laja egiten diyotet nai dutena egiten.
-Ondo egiña; eta gañera ederki ematen
dizute.
Eta nola denak edo geyenak ezkutatu nai
dituzten baztanga txoruen lanak, ez dute ondo artzen esatian:
-Gizona, zuaz oyera.
- ¿Ni? ¿Zergatik? ---"erantzuten du oju
asarrian-. Ederki nago'-J aunari graziyak. Nere osasuna da brontzezkua.
Eta asitzen du ubbillazoka petxuan eta
saltoka, bikuak egitera balijuake bezela.
Baña etxera joatian oso bildurtua, gutxiyenaz pestiak jua balitz bezela, ala ziyon ojuka
andriari:
-Jar,ri nazkizu sinapismuak eta berrog\ei
bat sangrijuela belarri atzian.
Andriak, ,ezaguturik zeln zan, esaten ziyon:
- i Gizona, ez dezu ezer!
- ¿Ezetz? ¿Atrebituko zera esacia au ez
dala ba~anga? ¿Noiz izandu ditut nik onlako grano gorriyak? ¿Sekula ikusi al nazkizu?
-Sosega zaltia, gizona. Oyek atera zalZkizu, atun eskabetxatua jan dezulako.

-Nik detana da baztanga, eta badakit zeñek pegatu ditan.
-¿Zeñek?
-,-T xertuk ; zergatik ardotegiyan beti nere onduan eseritzen dan. Ostegunian etzuen
besterik egiten. besteren ardua eran eta arraskatu.
-Ori da bildurra.
-Begira, dana dala; ni oyera nua, eta ikus.ten badezu juiziyua galdu detala, esan nazazu
beriala, zergatik ez det il nai ezaguerik gabe.
Eta modu antan azkenerako ikusi zan, baztanga erua baño ero geyago zala erri artan.
Txuri
"Baserritarra",

102,
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ORAINDAÑOKO LIBURUAK

l.-R. Artola
SAGARDOAREN GRAZIYA

ta beslle bertso

asko.
2.~.

Soroa

GABON, ¡Au OSTATUBA!, ANTON KAIKU

3'-P, Apalategui, S. J.
EUSKAL MUTILLAK ARMETAN,

1.

4.-Pepe Artola
USTEZ LAGUNA DETAN

ta beste bertso

a'Sko.

s.-P. M. Urruzuno
EUSKALERRITIK

batzuk.

ZERURA

ta beste

tpUl

6.-Toribio A¡;aga Ana,bitarte
RAMUNTXO, iru egi'!1ltza ta se! laukidun
antzerkia.
7.-Ramos Azkarate
GALTZAUNDI ta beste

bel.'tSO

asko.

8.-Antero Apaolaza
PATXIKO TXERREN.

(Nobela).

9.-Bitoriano /raola Aristiguieta
OROITZAK (Ipuyak)
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