
    

 

ETXARRI-ARANATZ 
 

 

HIZLARIA: SAGRARIO EZKUTARI 

    

 

   ESKOLAKO KONTUBEK 

 

 

Sei urtetan asten giñen eskolan eta eskola fatiako etxien ikesita faten 

giñen; bagiñikigun eskola eta katekesis fatiako eskolaa , ta ola ez giñen asten a, 

e, i, o, u. , bagiñuken basiat. Beye jende asko faten zan a,e,i,o,u ikestia ta gero 

an; giñuzken neskatuek meistre eta mutikuek meistrubek eta segun ze base 

ziñuken ba jartzen zuzubien eskolan, geyena zakiyenak leendaziko meiten eta 

gutxiyo zakiyenak, ola, atzero, atzero eta iguel yoten zien gu beiño edade geyo 

zakabienak guañiken ikesten leendabiziko letrak eta segun nola ziñikizun ba, 

pasatzen zuzubien gero beste eskola, beste eskolatia; izaten zan lendabizikue, 

bigerna eta irugerna eta eztakit bedratzi urtetan o ola igual pasatzen giñen 

bigerna eskola eta bigerna eskolati, ameiketan, ameika urtetan ya azkeneko 

eskola. 

 

 Eta giñuken enziklopediat, eta andik ikesten giñuben , beye ikesten 

giñuben dena e, problemak, gramatike, geografie Españakue, ibeyek eta kabuek, 

eta denak ikesten giñuben eta Europakuek debey ikasten giñuzkiyen. 

 

Eta meistrek leendabiziko eskolan oso meistre ona, beye bigerna 

eskolan, buuu, egunio yamaten zugun bisite eittia eliza eta ez pagiñen faten,  

kastigetu, belarritti auskin da ta aurpeimasailetati ta kastigatzen zugun. 

 

Ta bein zen komunek aberietuta, utse eskapatzen zan ta itxita zakabien 

ta guk pixekurrie giñuken sobre, ta bestiateki sartu giñen komunia ta itxi 

zakigun ataye ta gio ezin atia, bazkaltzia fan be. Etxien billekan eta gu an itxita. 

Faten da meixtre eta gu garraxiz an barne, an barnen sartzieti aberietuta zolakos 

kastigetu zugun belarritti auskin. Belarriyek nazkan zuluek einda belartakuek 

jantzitzeko ta infetatu zazkiten belarriyek, ola, eta azkeneko meyen, mey aundi 

betzuk uraitzen zittubien eskolan, an jar zugun , azkeneko meiten kurso guzie. 

Gio bigerna klasien giñuken beste enziklopediat, bei irugerna, ta ya 

zan pixkat konpletuo. Beye bi enziklopedia oikin ein giñuben kurso guzie eta 

amalau urtetaño eskolan. 

Lendabiziko kursuen geundela debei giñuken kantue, faten zan 

kapellana eta eitten zuzkigun pruebak, boza iye ze boza giñuken eta korue, ta 

yondu nitzen urtiatien koruben kantatzen , beye udaberriye allatu zan eta nola 



fan ber giñen sorua, akabos, ezin ginen fan geiyo korue , ta ola utzi giñuben, utzi 

nen nik fates. Eta gero amalau urtetaino, amalau urtetan ya atia giñen eta ni 

penas atia nitzen eskolati, akabos neei gaztetasune. 

Akatu eskola eta gio ganaduekin faten giñen ibintzeta, esaten giñoban, 

gariye biltzen zan aldie, gero aprobetxatzen zan ure ganadue yamateko, beyek 

eta batzuk txerriyek debei yamaten zittubien da ardiyek, eta faten giñen eun 

guziko ganaduekin, ta yamaten giñuben jana, bokadilluatzuk yamaten 

giñuzkiyen ta en guzien an, beye oso ongi pasatzen giñuben , ganaduek utzi 

exkin betien eta eun guzien iguel beiretu be. Zegatik yoten zan dena ibintzie eta 

yoten zien bi alde, patiat yoten zan dermiyuen ta aldeatetik yoten zien astuek eta 

bestaldetik gariyek, eta gariyan aldien uraitzen giñuben ibintzie ta urtiatien 

izeten zan eskubiten, beste urtien ezkerretan eta demontrien juergak eitten 

giñuzkiyen an; beyai esnie jatsi ta txokolatie ta eitten giñuben. 

Ta beste bein okaanak, Garmendieko baserriyen zazkabien eta gu 

beiño zarrokuek, Jose Begiliztaiñena ta, “fan ber ga”, batzuk bigiletu eta 

bestiatzuk artzia, ta bueno, Kontzezioko ermitten, an geunden, asten ga faten eta 

“elduala, elduala” aittun ure, aibua, zirripi zarrapa bargaa, ni sekulan yonbe 

bargan, e nakiyen nundi ibili, arrama zaiola dena an bildurraki eskapatuta 

estalita an. Andi denboa, atsalde guzie pasatuta, banakan, banakan atia giñen 

bildurraki, eta ori, aungi pasatzen giñuben. 

 

 

 

 


