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Lakuntzan euskias nola itzeiten den jakitteko ara emen gui gauzen batzuk. 

 

 

 

Gui itxen saardue eitten genubien garai batien.  Aittek ola pentsatu zen, arbola asko zien 

ta behar  zen makineye iosi ta saardue egitten hasi zien. 

Aldiatetik, saarra puskatzen makiña zen ta, bestetik, prentsa genuen, prentsa orretan 

saarra moztu ondoren atatzen zen mostoa… 

Leenbizko saarra ongi garbitzen genittuen zen ta gio pusketu prentsan sartu aurretik. Au 

dena bete-beteik iooten zenien orduben zapaltzen  genuen asi ta mostue ataatzen zen, 

leen esan dudan bezela, andik barriketara, illetiatzuk pasatu  eta  azokorie galdu artio. 

Gio beste lan batzuk, gio botillek sartu, ongi garbittu ta gabonetan pasatxo asten giñen 

botilletan sartzen, ta kortxuek jarri bear zen, eta lan … 

Aik bai ziela  festak aik! Erriko gazte guziek etortzen zien  itxaa, aitte ola zen oso 

pertsona jatorra, ta aurrekoia zen. Mutikoek launtzia, bueno laundu baiño geyo saarrak 

jatia, mostue iatia, pratu  ta denbora pasatu debei. Leeno  etzen gaur egun dauden 

gauzak eitteko ta erriten ola pastasen ginituen gui denborak.  

Etxeetan dee gauza gutxi iotten zen jaketo! Atsaldea pasatu ola tripa betetzen eta 

gutxines goseik ezen pasatzen  Gio udako gareia etortzen zen, saarduoi gustora iaten 

genuben saardue bero zakar aiki, belarretaa ta gariyek eitta faten  ginenien. Lan ori bai 

zela goorra, goizien asi ta ilunduartio lanien, gelditu be: belarrak ziela, gariyek ziela. A 

ze denborak pasatu ditugun gaztetan. 

Sanjuanetako belarrak biltzen genitubien. Leenbizko etxeko bi-iru gizon larriek moztu 

ta han pasatzen …  

…joaten zien segaakin, atzeko partien segapotue ematen zen , bizkarreko partien, sega 

zorrozteko. An belarra guzie moztu. Urrengo egunien berriz, itxeko aur, zaar, andre  ta 

an geunden guzik belarrei buelta ematia joaten ginen. Aik bai ziela  bero zakarrak! 

Egiya esateko Idiyek (e ze geixuek) , aldeatien euliz beteik, gu larrien izerditen noiz 

eskapatzeko prest.  

Batzutan, sugeen bat dee o subengilen bat ikusten giñuben, belar tartien agertzen zenien 

garraxika asi ta anka  egiteko prest beti.  Berriz gui aittek kriston pazientziaki ala-edo-



ola engañatu ta lanien jarraitu bear. Gu beti protestazeko prest, bestiek ez zutela olako 

lanak eitten … 

Gui itxeko iriyek oso fiñak zien, Mauricio ta Antonio deitzen zien ta aida ta esti askotan 

aittu izan diot aitta eta aittonei de bei itzak erabiltzen ziren aida aik martxan jartzeko eta 

esti gelditzeko … Bein galdetu nuben nola zekiten iriyek ze sootara joan bear, ta aittek 

esan zidan larrien izena esan ta biaiek bidie bazekitela. ala egin nuben bai egun betien 

baina ezponda batia joan ginen iriyek, karrue ta ni barnien. Guai ikasiut makile bear 

dela aida esateko.  

Belarra ongi sekatuik zionien karruek kargatu bear zen. Aitta jartzen zen karru gaiñen ta 

gu beetik saardiatekin biarri ematen genion karga ongi jarri bear zutela esaten zuen 

zabaltzeko txarrantxetan …, bestela itxaa-aldia bueltatzen karrue irauli eitten bazen oik 

bai ziela kontube latzak … 

Gauzak ongi joanezkio itxaa eldu ta deskargatzen asten ginen belarroi. Badakizute nola 

izaten dien zakuzko maindiereatzuk genitubien lan au eitteko. Belarra karruetik jeitsi 

maindiretan sartu ta ganbarara igotzen ginuen belarra oi poleatekin. Erriko itxe askok 

goiko partien leio aundi bet dekaye belarra sartzeko toki bet. Belarroi  gordetu eitten 

zen, beiei belarra emateko, noski ganbaran ta gio egunio andik botatzen zen estarbiyee 

txurkilotik beiei jana emateko.  

Gui itxen ez dakit  beti 4 bei edo beti izaten zien, txekorrak saltzeko, txerriyek, 

txerrikumiek dee saltzeko izaten zien ta gero batzuk aurreko uzten ziren  gio itxen 

iltzeko. Itxeko janaya Gosie bintzet ez genuen pasatzen! Iru txerri iltzen genituben 

urtien itxen jateko. Txerri ok itxeko gauzek jaten  zuten, gariye, artue eta itxeko sobrak 

ta ola aragiyen gustue bestiat izeten da. Urte osorako urdazpikuek,  solomo, tripota, 

txistorra, birikak, nik zer dakit  urdeye de bei,  eitten genuben  botatzen ginon baba 

beltzei babarrunei. Aldiatetik gatzien jartzen genittuen urdeyek, urdazpikuek, buube, 

belarriyek, ankak eta ola kontserbatzen zien gatzien. Berriz, solomuek ta saietsak berriz 

ajoliyon sartzen zien. Odola tripotak eitteko, ezurrek salda, ta eitteko, … aragiya 

txistorra eitteko. Lan asko zen beno neguben sootan ez genuen  lanik izaten, eskerrak 

orri  dedikatzen giñon, atsedena … 

Oottu gaanok olako aragiye ona jaten guaiko  zer gertatzen zaigu  askotan gustuek 

nazka ematen digu. 

Gui denboran diru gutxi izaten genun, baino denbora asko iyottekozionen  lan eitteko ta 

jendien artien, itxeen iyoteko … 



Krisis onek zerbeitte gauzek ere aldatu bearko ttula esperantza orrekin nago. Beleixe 

ikusikottu zenbat jendek kapitala utzi ta erritee bueltatubearko dutela den soouek ta 

baatziek eittea. ala bedi, hala espero dezagun, bestela gosez ilko gaa ta … 
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