
ZUGARRAMURDI 

 

Bon, eskola leeno an ibili ginen ttiki-ttikian parbulotan. Parbulotan eta gero 

andik zazpi urte arte, zazpi urte inta gero gan ginen mutikoen eskolara, 

mutikoak bakarrik. Ta an aitzen ginen pixket leitzen, letra batzuk ola. Gero 

pixket leitzen ikasi, berriz asi ginen eskribitzen pixket eta gero maistruak 

ez bazinuen ongi iten, gero nik banuen fallua ni ezkerra bainintzen ta beti 

ezkerrekin asten nintzen ta makila-zaflako bat berriz eskuinera pastu; ta 

ura, maistrua gan orduko berriz pastu eta makil-zaflak maten nauzkien. 

Gero beti asi ginen eskribitzen pixket baina ezkinuen  ezer gutxi. 

Kontuetan bai, nik sumar, ta gero multiplikar eta dibidir ikasi nuen, gero 

ikasi genuen pixket aintzinaxo problemak iten ta eskribitzen ta ez nintzen 

ona. Ortan bai, kontuetan bai.  

Andik gero izaten genuen ortzeguna libre ta ortzeguna libre ta, ibiltzen 

ginen primaberan kafiketan (kabietan) ta pika-kafiak, ta eskuinuso-kafiak. 

Arroltzek balio zuten amar sos, ta kumeak pezta, pezta ta, gero ( 

………………………………) ta erriko mutila (alguazila) izaten zen, 

artzen zituen eta onek arroltzeak austen zituen, baino berak artzen zituen. 

Sekretarioak, berriz, iten gintuen paretai tirazi ta batzuetan gaten genituen 

zozo klase batzuk sekretarioa zelaik ta erraten zuen: zenbat duzu? Igual 

amabi edo amalau. Orduan amalau igual lau arroltze pikenak altxatu ta 

bihamunean ereman, ta iten gintuen orduan amar sos, sosalde pulita 

(polita). 

Ba bi sozio ta izaten ginen, ibiltzen ginen sasiz sasi kafiketan ta zozoenak 

eta denak biltzen gintuen gero botatzeko, ta gero gereziak zelata atsaldetan 

andik, ta gero batek igual gaten zen permiso galdetzera ta bertze biak edo 

iruak permisoa etxekoak ikusi gabe biltzen ta ematen bazuten permisoa bai, 

ta ez bazuten permisoa ematen ek (bera) giela etortzen zienean, martxa. 

Gero, berriz, beien aintzinean otsumaten (deitzen genion beien aintzinean 

ibiltzera), batera eta bertzera, ta batzutan peztak, berrogeitabortz sos ta ala 

atsaldean beien aintzinean ibiltzera. …Ta gero balin ba zen beti aita argina 

bainuen, ba genituen  hiru bei, bainon bertze gise…ta gero igual norapaite 

mandatua etzen telefonoik ta mandatua itera ta ematen zuten peztat (pezta 

bat) edo bia. Gero berriz, gero, alemanen denboran ta asi zen oi, eta gero 

alemanen denboran emen kontrabandoa ta ezpazenez telefonoik ta gero 

peonak bear zienez abisatu ni eskola ondotik gaten nintzen, gaten ginduan, 

jefe kontukoak erraten ninduen abisatu bear dituk denak, peon ibiltzen 

diren guztiak, igual izaten zien ogoi, ogoitabortz izaten zien emendik. 

Españatik kartzen zien sardiña latak, ta salboinak (xaboia), aunitz, 

alemanek erosten zuten salboina, arat, gauaz. Ta beti ibiltzen ginen ta arat 

ibiltzen nintzen peona gise ta gero berriz pixket amabortz urtetik goiti,  

igual ta espia iten bidegurutzetan pixket eta gero paketa ttikiekin iluntzetan, 



ta gero andik goiti amasei urte paketekin gauez ta karañeroak ateratzen 

baziren tiroka sasi guzien barna eskapatu. Ta leeno ola izaten zen. 

Gero ez zen bizikleta errian, ta igual uzten gintuzten batzuek ta ibiltzen 

ginen pixket, ta kotxe bat zen bakarrik. Gero Dantxarineko panaderoa 

etortzen zen kotxe batekin, arekin igual Alkardiraino gan ta andik goiti 

etortzen ginen (oinez) kotxean ibiltzeagatik. 

Ta gero berriz monagillo, ta gero berrogeitabatean ta berrogeitabian 

alemanak etortzen ziren… 


