
Niz Aburrekoa jaiotzes,  ni gen jaio nintze eta gen azi niz. Erran 
bezala, aita ta ama e bai, baia, eta bueno atra gine altzina. Eta, 
bueno, pues, bizi gine, bizi gine  gori laur?, zaude zaude.  Bueno, 
pues gen ein dugu bizia, ba, pues  errandakon bezala, egun bates, 
ginduze ardiak eta beeak, eta ene aizpa bat faten zen borda gontra 
eta ni faten nintze bertze … . Eta gor gazte atzuk ta pastu gindue, 
baia bueno, etze solo beti ona lanean eta, gazte gine ta pues 
juergetra baita ere akuditzen gindue, bai, bai akuditzen gindue! 
Alegreak gine eta, pues, ala, ene aizpa gor, borda ze urbila ni beiño 
eta, artsaldes gen bazelaik baile, arek ardiak, xaisten zitue ongi 
xainarazi nai zituen tokietan, toki erreserbatua edukitzen zitue okasio 
auetako, eta gero pues artsalde apalean goiztar etxera.  Gori igandes, 
baia astegunes, astegunes, bizia normal-normala iten gindue 
aziendekin ta guzia, besteen bezala. 
 
Eta bueno pues, nautan erran, makien kontua,  pues ze larrazkena, 7 
de octubre, baia, al fin txao 7a beino leen baze notizia makiak 
baziztela, ta gu lanean gor, bordalde gontan ibiltzen gine ta. Orduan 
trabajatzen zue ler jendeak. Produkto guti atratzen gindue egunean, 
baia ler trabajatu.y … porque ezze  adelanto, dena ze aitzurreki. Eta 
bueno pues, erran duzuna, ene senarra erman zuten egunean, gu 
gindude  borda gontan, eta bertzea ze urrun, urrun, eta artsalde 
apalean kargatu bear ginduze animaliak kargeki, atra gintueneki, 
batakekin eta tiroteo bat! Tiroteo bat aitu gindue. Bueno, bueno… 
erran gindue, goazen, goazen etxera! Kargatu ginduze egunas 
animaliak kargekin eta etor gine, ta etortzen gira, eta ene aizpak: 
plazan gobernatzen zutela makiek, erman baizute klaro. Baia bazaze 
de buelta. Gen orduko ibili zaude,  eta irekin ez daukate ia jende gori. 
Bai, bai, ez dut ongi kontatu. Pastu niz ona, batetik bertzera. Etor zire 
gena, makiak  eta, batetik bertzera, pues, erria, eta il zire erriko argi 
guziak, etxetako ta guziak, eta denek giltzekin  zerratuik atariak eta 
batetik bestera errian tiroteoa. Fan zire alkatein etxera, ta alkateari 
galdein zakote: ya non zen  el cuartel de los guardias… Pues nos 
tienes que acompañar, erdaras klaro, erraten ari zae… ya os 
acompañaré.  
Eta fan zire guardias..eta klaro nola alkateak ezagutzen baizue kaboa 
dein zako bere nombres: -oye, Gárriz, baja , baja.  Ta xautsi ze 
kaboa, guardiena, ta ei ziren sorteatzen turnoa, -en el sorteo zaude,  
eta saludatu zuelaik una mano fria guardiak pentsatu in zute: ya son 
ellos. Efektibamente, segido fan ze, baia alfinean xarri omen zitzio 
makiak ona kaboari eta bertzea gan zaude erronkan, ta segido rafaga 
bat botatu zai. Bat il zue eta bertze batzuk erituik. Estali zena, estali 
zen pixka bat pixka, aal zuena, baia, aal etzuena izan  
 
… 


