
-Bueno, le(h)enengo zuk esan zure izen-abizenak, nongoa zan eta 

zenbat urte dittozon. Bale atte? Aber. 

-Bale. 

-Aber. 

-Ya? 

-Ya. Bai, esan; esan lasai 

Ni Erramon Astibia naiz, Leitzen yayoa, mille beatzie(h)un de 

berrogeitabien, martxoan (h)ogeitazazpin. 

-Ordun?... 

-Oain iñ(e)ttot (h)iruroitasei urte. Zarra, oso zarra. 

-Nahi bazo beak jakitteko´re oain kontatu aber zenbat ziñeten etxen... 

(-Ez), zenbat senide... ta gero igual... 

-Gue umetako garaietako kontuk galdetzen dizkit ta... mendin ibiltzen 

giñen, ordun umek yayo ta (h)urrengo eunen bialtzen zittuen gurasoak 

mendire; o ardikin, o (h)arrekin o (h)onekin. Ordun etzen oain bezala 

eskolaa bialtzen, da bialtzen giñuzeanen gañea eurre ematen ziuen, 

ordun... yakiñe da (h)au. Da, mendin ibiltzen giñenen ba, ardikin de, 

ekusten giñuzen gizonak - oain basoak oso gaizki daude, baño garai 

(h)artan- arbolak bota, da txikittu, ( Kamioik etzen Leitzelarrea, ni 

oroitzen naizela iñe da kamioa) da ikatza itten tzuen. Bertan, ikatza ta 

geo mandoatan atea Plazaolako Tren Txikire. Trena bagiñun da (h)ara 

ateatzen tzuen ikatza; da urteko trozo bat botatzen tzen. (H)ola ba... 

nik ezautu ttot mendik, ne goan’e, (h)iruroitasei urte (h)otan, bosei 

aldiz atea dienak. Aleye, etzuen oain itten duen bezala, esaten den 

bezala, matarrasa; ordun itten tzuen bakanduz, zakarrena ta zeana, 

tarten onak’e eamaten zittuen, baño bueno, da ikatza. Geo (h)asi zien, 

(h)ue’re ezautu nun, Leitzelarren, Santandertik etorritako kuadrilletxo 

bat tablonak bertan itten; da tablonak mandoatan; ta trabesak’e; 

potzologoak izaten tzien, (h)aik trabesak izaten emen tzien. Eztakit, 

bakoitzek berroitamar kilo, (h)iruroei  kilo eo. (H)oik (h)aritzekin, baño 

pagoa dena ikatza itten tzen. Da Leitzetik bazeuden medire, basoak 

ateatzen tzien lekue ba, bertao’re bazien beño, bi ordu; ta Plazolako 

Tren Txikitik’e bi ordu, onak; ta geo noizbatte kamioa ireki zuen. Nik 

ee (h)amalaubet urte nittula eo (h)ola bukatu izanen tzen kamioa; ta 

ordun deskubrittu zen paotxa non tzeoan. Kamionak oain baño 

ttikigoak ibiltzen tzien yakiñe, zortziet tonelada (h)amar, biño zortzi 

(h)amar kamion bueltaka (h)emen inguru hotako zerratoki guzita. Gero 

basoat atea zen, oain Alertzea dau, Sasaingo zelaie esateiun lekun; da 

bantoak (tantoak) botatzen (h)asi. Ustet Motxoli te Iñarraga ziela garai 



(h)artako kontratisteik mendiko fuertentxunak. Millon bat pezta, garai 

(h)artan, oain millon bat pezta, oain´e guetzat dirue da, beño ordun 

asko zen. Millon bat pezta izango zun ordun gora io zena basoakin. 

Eztakit zenbaten ateako zen, (h)oi eztauket goan. Da, (h)ala, ordun 

Leitzen obrak in tzien, dirue pilleka (h)artzen tzen menditik. Kalek’e 

breatu zien; kalek denak, Leitzeko kalek kamioa (h)erri erditik 

pasatzen dena bakarra zen breakin, beste denak loye zien. Da, gue 

batzatan (h)emen (h)errin, paretak altuk zien; (h)aziendan babeseako. 

Gue atte zenak (h)ala esaten zun, otsoatatik ta babesteko, ardik 

sartzeko zela, pareta altu (h)oi. Da dena paretak bota, tamañoat -

metro bat ta (h)ogeibat zentimetrotakoak- in de, intzuen (h)errie 

breatu, pareta berrik in, elize berrittu, geo (h)errin dauzkeun arku 

(h)aundi (h)oik... Ordun dirukin ireitten (igeri egiten) ibili zien, beño 

Leitzalarreko baso (h)aundie bukatu in tzen. Yakiñe, botatzen zuen 

lekun alertzea (zuhaitz mota) edo insiñisa (insignis pinua); orduko 

gizonak etzuen ez haritz bet da ez pagoat. Pagoako izan duna bentaja, 

izandu do bakandu itten tzuela, etzuela; badie trozoak matarrasan bota 

zuena, Guratz, oain’e ikusten da, Guratzko mendie (h)ala bota zuen. 

Beño, pagoa bakandu zuen lekutan, oaiñe, geoztik’e, paodi earrak. Geo 

gaztañe’re asko zun Leitzek, Goizuta aldeko Ibarla, Akola, Urdiñola... 

da (h)or’e dena bota ta insiñisa sartu zuen; da oain insiñisek ez do 

diruik balio. Ta (h)ala’re, mendik garbittute ai die zerbatte aldatzen; 

elorrie asko ta, txoro kontu asko, baño... bueno, aldatu biñipin 

zerbatte. Da (h)ola. Oain pixtak non-nahi dauzkau Leitzalarren, da... 

biño eurre nola ez baitun, ez sureko, ez ikatza itteko da diruik itten 

ba... ez da beñe lenbiziko subastan, da biarrenen, da (h)irugarrenen’e 

ez da saltzen. Geo “oferta libre” esateyoan (h)ortan, zea, kiloko 

peztatik gora eztue ordaintzen pagoa. Da ordun kostek (h)aundik eon 

die beño eurrekin eztau diruik. Ez Leitzelarren, da beste lekutan’e 

(h)alatxu izaan (izanen) die; zeatik aixe xamar ekartzen due eurre, 

subeako eskatu ta kamionak zazpi pezta kobratzen due etxeko atetan 

yarrite; puskatue baldin bada berriz, gehixo, (h)amaika o… ez dakit; 

nik ez dot ekartzen beño hoi da dabillen zea.  

De garai (h)artan azinda’re pilleka ibiltzen tzen mendin: ardie, 

be(h)orra, beye gutxixo; beye etxen, esne pixkoat’e kendu na(h)i 

izaten zitzion, da ordun, mendie eamanda ez baita, azindak ez do 

esneik ematen da ordun, beye gutxixo ibiltzen tzen. Beño antzuk, ta 

umea aurreko zuenak ta, ordun’e eamaten tzien. Beste azida’at asko 



ibiltzen zena txerrie zen. Txerrie pilleka ibiltzen tzen, (h)ariztik zien 

arte... 

-Zuek atte zer ziñuzean? 

-Guk ardik giñuzen etxen. Etxen ardik giñuzen da txerrie’e bai da 

beye etxeko esnea izateko. Beorrik ez du beñe izandu. Beti ardik, 

txerrik da (h)ola. 

-Behien bat edo.. 

-Bai, beyen bat etxeko esnea izateko ta (h)ark ume (h)azitzen donen 

txekorren bat, baño ezkiñun beyeik; arditakoak giñen. Gue atte 

artzaye zen, da artzaye ta geo... etxez etxe ibiltzen zen zurgiñe, 

debaldeko zurgiñe. Nik askotan gue attei hoi esaten nion, zartutekoan 

o, atte zartutekoan. Gure zurgin aittu izandu ga ta guk kobratu itten 

giñun da attei askotan esaten nion. Attek lengo ezaunei te, gauzek 

moduantxen o merkeantxen ittea nahi izaten zun da “ez, guk yornala 

ateatzeko kobratu be(h)arra daukeu ta” preziso etzela eunero yornala 

atea be(h)ar; ta (h)olako diskutioak izaten giñuzen. Da esaten nion, 

(h)ue bezala debalde aite etzeola etorkizuneik; yornala (h)ortik atea 

be(h)ar tzela. Da (h)ola, aberastu ez ga in baño bizie (h)ortik ateau; 

(h)or aittu ga... batzutan (h)amar ordu, bestetan lanbetak eta iandek; al 

dun guzie. Bai, eee ordun basoan ai zienak´e iande eurdiarte lana itten 

tzuen. 

-Zure attek baitare; attona zenak, eee aitzen zen baitare, arikoak ta 

prestatzen, ez? 

-Bai, arikoak. 

-Lan (h)arengatik zeoze yasotzen zun, dirun bat o... galdu ge(h)io? 

-Bai, galdu geyo. Etxen artoa izaten tzen ta etxeko artoa ta 

pentsuteko zakun bat baba ta eee prestatu... ez oainprestatzettuen 

bezela, baño bueno. Saldu itten tzittun geo, (h)iruet urte arte eduki 

ta… prezio onen saltzen tzittun Azpeiti alde (h)orta ta, geyenak 

Gipuzko aldea.  

-Ordun gei(h)o eee (h)ori, apostutako prestatzea baño itten tzittun 

ba... 

-(H)azi; da ya (ume (h)oi) urtek (h)eldu zitzizkioanen ta talluzkoa balin 

bazen, ba etortzen tzien eostunek; beti, urtero, uzten tzun aurreako 

pareat ta (h)obenskuna ateatzen zena ba... da zeoze irazten zula 

esaten zun. Apostue yokatzen tzenen sarrera bat bialtzen tzioan da, 

(h)ara yoanda bazkarie´re itten izaan tzun de (h)ortxe, pozik ibiltzen 

zen bere arin zea.. baño eeeee ez dot uste… 

 


