
Beno, ba eh galdetu behar dizugu ba, zu mutikotan baserrin lan egin omen 
zenuen eta lana hoien inguruan gogoratzen dituzun tresnak  eta  eh  hitzak eta 
moduak eta hola. Ta hasiko gara udan, zer lana nola egiten zen karroakin 
erabiltzen zinenean 
 
Gurdiekin, gurdiekin beiek, beiek eamaten zuen gurdiek, beiek lotzen zen leendabizi 
uztarrin, uztarrin eotea bi bei, ta geo pues, gurdie jartzen zitzaien eta  eamaten zuen 
pertileat ..............   pertilean zen karroan, eh erditik  eh erdittik, bei bet alderdi batean 
jartzen zen, ta gurdiek eamaten zen ta belarretan aritzeko gurdie, gurdietan esaten zitzaion 
 
Ta gero belarra bete eta nola lotu. Belarra otten zen, bat begiran sarreran egin arte  eta 
beste gizon bat belarra jartzen gaiñean  egin arte. Ta ia gurdiek eamaten dittu aurrean ta 
atzean ezpataat, da ia goi aldera betetzen belarra, belarra betetzen zenean, aurrean gaiñean 
jartzen zitzaion zea gaiñean jartzea, aurreneko ezpatan lotu aurrena, aurrekoan sartu 
gaiñean eamaten zuen zuloat, eta zulo ue ezpatean sartu eta pasadore bat eamaten zuen 
aurrean. 
 
Ta geo, burnizkoa azkena burnizkoa, burnizkoa izaten ze , bai, ta geo atzean estutzen 
zenun atzeko ezpatean eamaten zen baltsoka at bee antzagailuekin, modu berezi batean 
lotuta goitik, ia betetzen zenean goiko ezpatateti askatzen zen, ta ue sartzen zen gaiñagara 
eta goikoak punten baltsokan punten eusten zion, antzaalieek ibili bear izaten zen geratzen 
zen, arek estutzen zion goikoak eta beekoak antzaileei eusten zion, goikoak berriz tira , ola 
geatzen zen tenso. 
 
 
Ta gero ganbaratan ta belarrak gordetzeko belarrarartean edo hura zer zen ?Bai, 
abelarteak ah Abelarteak... abelarteak bai, pilareak eta izaten zen eta pilareak ematen 
zuena deitzen zitzaion abelartea, jartzen zen belarrak beste asko betetzen zen bestela ta 
ongi, txukun jartzeko, han  sardeketan batzuk eta beste bat  o bi re¨be, o bi  abelartean, an 
txarrena zen gora aillatu ondoan ia... da ...eittion ba, aalik  eta barrunen aldea sartzen 
izaaten  zen ,zaillena o bueno, zea nekosona  umeak egin bear zutena ...bai zapaltzen da,  
umeak  itten zen, aalik eta geiena  zapaltzen da ,  uiñoak ee bai   zuloetan sartzeko. Eta 
eskukin al zen bezala aalik eta barrun aldera sartu, leku billatzeko. 
 
Ta gero kabletan ta ibiltzen zenean,  kableekin jeisten belarra... 
Bai, kableak Mailoan jeisten zen, oso gutxi  goatzen naiz, ni ez naiz ibilli izandu andikin 
laguntzea goatzen naiz bein gurdiekin, ia aitzondoa...izatten zen  Mailora iresten zen 
aitzondoa, Mailloko kableak ara bai gurdiekin artean baiño...kableak bazen  errin ee bai.  
Aber. .. maldetatik, maldetatik ba etxea ingurue o batzuk etxera sartzen zirenak ere bai, 
bordara sartzen zirenak, aurrena barrutik izeten zen buusie, o betea , naiz belarrakin betea. 
betea da baltsokakin bakarrik eindakoa, belarra txukun  soka batean bakarrik 
 
Kableak ere baltsokan bakarrik etortzen zen? 
 
Bai, bai baltsokan ere bai, eh lotzen da, txirrinkek  eamaten du kakoak eta soka lotu, osea 
soka pasa, burnizko tako ue soka pasa, ta geo txirrinken errueda kablean, bai, bai ...bai 
betean etortzen zen, ... gue bordaa, betetan etortzen zen belarra, guk ez genun buusik 
ematen , zakun sartzen giñun baltsokak eta txirrinkek, berriz gora eramateko oi mutiko 
lana izaten zen...Ta Mailoan ta belarra etxean, azkenean..etxe azkenean, obe bearrean 
buusin, porke bestela galdu eiten zen asko belarra Etxera  soka batean bakarrik ezin da 
eldu, ezin da eutsi ta, buusi, buusik izaten de maindireak eta an jarri belarra aal den geiena 
zapalita, txukunena ta geo dauzke lau punta, ta bi punttetan ditto makil betzuk pasadoreaan 
antzera gruzatuta  bbi aldetan makil oiek, makil oietan  zuloa, ta  zuloak makilue zuloak 
pasa...itxita bezala ta.. 



Txirrinkan baina, baita bizkarrean jartzen.. edo mandoan. Bai, bai, bizkarrean asko 
aal dena ...da mandoak ..baserri, baino.., karroa? Bai, gurdiek biekin ta  ...ketan ...etan. 
 
 
 
 
 
Hiztegia-UZTEGI 
Gurdia:behiekin lotzen zen karroa."Gurdie" 
Ezpata 
Gainaga."Gañaga" 
Betea."Beteketan" 
Burusia."Buusia" 
Txirrinka. 
Mandoa 
Kozkordia 
Antzailea 
Baltsoka 
Narra 
 


