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Etxeak, euskalduna bada batez be, zati asko dauz: atari, eskaratz, ate,_
leio, gela, korta, ganbara ta abar. Zarata gozoz deika daukaguz oneik, goi-
zean eguna argitzean txindorra lez. Konturatzen zara, maite, orrein ezkutu-
dei eztitsuz? Etzara bakarrik, inguruan lagun asko di!uzu. Ta onein ixil-
jarduna bai samurra! Ona, gaurkoz,'" zer diñotzun:

Atariak.-Izenez eder naz; izatez ete? Ataria nozu ta edonok, sartu-.
urtetean, zapaltzen nau, ta iñori be ez yako atsegin oinpeko izatea. Baiña
hateren batek izan bear, ta emen naukazu ni arri-losa.sail apala, barrukoak
eta kanpokoak banatzen ditudana.

.Antxiñakoa naz; asaba zarrak, atx-arteko arrobitik, ondo landuta, ekarri
n1nduen. Asko ikusia naz bene-benetan, bai zorion bai zoritxar. Nik be

zor;onoaldian barre egin oi dot poz-atsegiñez; zoritxar-aldian, ostera, negar--
nIa koak darie ene soin minbera zear. Etzara egundo kon~uratu?

t Nire gain datoz oin guztiak, bai ta garbiketak be. Ez naz origaitik lotsa-
t~ek ,ez alatzen, ezta kezkaz bizi. Abere ta piztiak, orraitiño, ez yataz eder"
Iti: ur ta katu izan ezik. Oneik bai adiskide ditut, naiz saltari naiz eguz-
tu kn ~tzanik lizunkoi: txakura jagole dot, ta euliak uxatzen daustaz ka-
Ito~t. ~esterik ez yat begiko; nire ingurua korta ezta, giza-toki baiño. Bao
edo zkl ondo dagokio berea, ni senar-emazte, seme-alaba ta umetxoai, korta
e1du.o ulIua aberai. Abere ta antzekoak or dabe eskorta. Ez bediz onaiño

e81t~ar~i-zale amorratua nozu; baiña sarri askotan eztabe nire bizkar gain
lioetaar;k; ez erratzik erabilten; au da, ez nabe garbitzen, ta ba.dot zokon-
lillbezn Ola ugari, amarauna ta abar. ,Ardura bako ba~iJk ementxe itxi oi

be, b¿ ~~ste egal batera eroan bearrean, makiña bat tresna ta tramankulu
e~I'_1)¡r 1, ~olde, lauortzeko, nabasai, otzara, sega, itai, buztarri... Iñoiz:

eta blUrtu oi nabe.
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Oraindik be baserri askotan lekurik zikiñena naz, zoritxarrez. Nig
dtzeaz batera, nok ez ditu oiúak igurtzika garbitzen, aurrera sartu ord\1 "
Ertz aparteko baten egingo ba'lebe, zer esanik bez; baiña ainbeste Sa
Iur, edur, lupctz eta basa, gaiñera jaurtirik, nire gaill'.gfiiñe~n, ~t¡\ "
'erdian iztea be ez deritxat egokiena. "\'

Baiña dan a ezta ulu ta illeta jotea. Ba.ditut pozaldi galantak ~e.

nire, aopeko izketá cn,tzungo ba'zeunkie, zelako ta zenb~t gauz¡i es~t:
neuskizuezan! Etxe barruko neskatx maratza adiskide miñil 'dot aintj¡~~

tik; 'begi.urdin ta matrailgorri, iñok baiñq geiago aretxek damostaz e~
atsegiúak. Goizean uretara edo Mezatara doanean, aren biotz.taupa4a goz
Egia. esan, batzuetan miñez dauka biotz ori, baiña geienik artegata urdli
urretxindor antzera. Arek izan oi dau ni garbitzeko ardura, ta zelako ~,
dura! Nire poza, olakoaren esku guriak, erratz bigunez, lepoa igurtzi iD

roastancan! Goxo.goxo atz egiten yako
.

n katua baiño pozago egoten nak

l.
Zuok neskatil eta etxeko.andra zoliok. arren, emoidazue atsegin ori!

U dabarr.i eltzean, ba,dot beste pozbide bat be. Elai ta egaberak datqr¡
kidaz. Aren egada bizkorrak! Zenbat gauzá diñostazen! Urriñetik etorl!!
ala, a.bigiñan asten dira; ta orduko txilio gozo ta egon.eziña! Nire gaiñ~
abe.azpian polito eratu dabe euren abitxoa, basa ta zotzez. Amearen. zolir
suna gero arrautzak zaÍndu ta epeltzen! Bazterretan ba.dira gaur zere~
orretan ama eztiranak, baiña elaiak be ti ditut ama, benetako ama.
umeak azi ta egaz abia tzean? N ok neurtu arein poza?

Oindiño ba.dodaz beste adiskide txiki batzuk be: umetxoak. Onein ,:

panetako irripar extia! Orain ariñeketan, gero geldi, beti jolasketan.
sarri gurasoak bcgira, zoratuta lez. Ikuskizun ederragorik! Ez uxatu
gandik umetxorik; ez, otoi. Eguna astean, eguzkiaren izpi.dantza eder
tala, umetxoen eguoeroko jolas bakaoa begi.bete-garriago yat. Bai, or\
Ta, arren, itxi umetxoak neure 1nguruan, barre ta zantzo.algaraka; g¡
naiz arrats, dabiltzala ementxe, naitara.

Bostgarreoez diñotzut: ataria oaz, atari zabaia. Daoa dala, gora
beera, ara edo ona doala, nigandik igaroten da. Baiña I!.ekez geratzen.
luz aro ; ni igarobide nau edonok. 'Geienez igon ta sartu egin oi da n..
bitartez. Igon; sukaldeko bizitza, zer ete? Kanpoko gauzen gaiñetjk igol~'
Oiñak jaso, gorputza gero, ta ondoren barruan, arimea be, igarri bar'
gora doa, beeko gauzen gaiñez.

Ederto, ederto. Zuok kanpotik zatozenok, astindu lupetz eta lur; ni
dik 'igarotcan, itxi or gurari makur guztiak be. Neuk askatzen zaitUe~ i'
dura.sorta astun ortatik; aurrerago, bada, jauretxea asten da, sukal
jaJIretxea. Ta or ezta sartzen, gorputza ta biotza garbitu barik. Orrela b
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Txakur kontuak
11

Rolan, otso'txakur beltzeran, bikaña, txiki.txikitatik zegon gurean. Zen.

ba! nai genion da oola erabiltzen geodun... ]ainkoak aurtxo maitegarri bat
biali ziguo arte!

Rolan'i etzion onik egio aren jaiotzak. Umetxoari kontuak egiten asi

orduko urreratzeo zitzaigun kontu aiek beretzako ziralakoan.edo, baña be.
reala triste ta belarri.makur txokoratzen zan beretzat ari ez giñala igartzeao.

Beúola aurra seaskan lo utzirik, baratzaraño atera nintzan eskuan zer.

bait eramaoaz. Lanetik begiak jaso nitun bateo ikusi DURO bildurgarriak
eman zidan barru.ikarak ez du izeoik. Rolan gure txakur aundia iskallera.

tan bera... ortzetan nere umea, zekarrela! Karraxi ikaragarri bat egio ouo

korde gabe erortzean.

Sene;ratu nintzanean, oeure bular gañeao etzuoda irribarreka arkitu oun

semetxoa. Albotik arpegia maitekiro miasteo Rol~n. Inguru daneao kea ta

kea; izan ere etxea sutan zegon.
Ordu larri artan, sua zala ikustean gure Rolan jatorrak, bere eobiditxo

guztiak aztu ta gure oogure ta maitasuna kendu zizkion ume berbera erio-

tzatik atera zigun.

(l. H. .R. Andrea)
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bat k ur~ etxalderaño tratu-txar asko artutako itxuradun txakur izugarri

baña ~~e~lk zekartela. Bear zuten jaten8l'en ordez txakurra utzi zidaten,

taziaz 1;~~aInorratua zala ta Jainkoarren beti lotuta euki bear nuala adie.
etl1ate~ J~to bezela etorria zalako «motxalle» jarri nion txakurrari. Neuk

nlon jaten baña urmtitik eta kootu ta maitekeri asko esanaz. lru
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