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IRUROGEI URTE ETA UGER IKASTEN

Iñoz entzuten dogu le-
kaideak eta abadeak ema-
kumeen arerio edo "miso-
jino"ak garala.

Baiña ori ez da egia.
Eurak be lenengo euren
ama, arrebak, llobak eta
lengusiñak maite izaten
dabez. Eta gero andren ar-
tean diran balioko gauzak
ezagutzen eta agertzen
dakie.

Ona emen Durango'ko
andra bat, ugerkari trebea,
irurogei urtekoa zala uger
ikasi ebana: Ruiz Egi-
no'tar Herminia.

Orain 75 urtekoa da eta
arrankari baten antzera
egiten dau uger. Bizkai'ko
uri eder onetan ugertegira
edo buztialdietara egunero
joaten da. Bere lagun eta
aolkari dan Aitor Barrene-
txea'ren bitartez eta la-
guntzaz Euzkadi'ko Txapelketara eguna danean aur-
kezteko gogoa dauka.

Kirol onek ez dautso galerazoten bere joskille-bi-
zibideari jarraitzea. Eredu jatorrak marrazten dauz.

Uste izango dozue, bear ba'da, andra kementsu ta
kirol-zale au neskazarra dala. Ez orixe. Egino'tar
Herminia lau semeren ama da eta guztiz bederatzi
illoba daukoz oraingoz.

– Noiz, ze une, garai
edo aldian erabagi dozu
uger ikastea?

– Nik beti bekaitzez,
bekaitz onagaz esan gura
dot, begiratu dodaz uger
dakienak, baiña beti bil-
dur itzala izan dautsat
urari. Irurogei urte le-
poan dodazela, ez dakit
ze zio edo garaian, eraba-
gia artuta, bildurra kendu
eta jaurtiz, ikasi dot uger
egiten.

– Zeure buruaren eri-
txi onak eroan zaitu ikas-
taldietara uger ikasteko
eta trebetasun ori lortze-
ko?

– Ez. Ori baiño obea
izan da nitzat ekiteko eta
ekiñean irauteko sendo-
tasuna, beti eten barik
buztialdietara eta ugerte-
gira joateko guraria.
Orretan Ana neure lagu-
nak laguntzen daust asko
akatsak kentzen. Norbe-

raren buruaren eritxiak be bultzatzen nau geroago ta
ugerlari obea izatera.

– Ez dozu uste zure itxura ederra uger egiteak
emoten dautzula?

– Ez dakit ba! Ni beti berez eraginkorra izan naz.
Orrexegaitik nire kirol-zaletasun onetara ekarri
dodaz neure illobak. Gontzalo, 13 urteko nire illobea
Euzkadi' ko txapeldun izatera eldu da. Neuk ugerlari
izateko eragin dautsadalako.
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Egino'tar Herminia 75 urteko ugerlari trebea.
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