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X.X. Uztaillaren zazpian 90 
urte bete zenduzan. Esan 
geinke zarrenen artean sar-
tu ziñala.
Egun orretan San Fermin 
mundu guztian ezagutzen 
dogun santu baten jaia ospa-
tuten da.

X.X. ¿ Zer dala ta ipiñi eutsuen Klaudio izena?
K.B.– Nire amari entzun neutsonez, Fermin izen 
ori ezeunegia zalako errien.

X.X. ¿Nor zan,non bizi, zer egin eban zure santu 
zaindari Klaudiok?
K.B.– Mutil gazte bat ei zan, Erroman bizi ta pre-
sondegi batean atezain egoana Diokleziano agin-
tari gaiztoenetako, kristauen arerio amorratuaren 
garaian. Sebastian izeneko kristaua arrapatuazi ta 
Klaudio atezaina presondegian sartu eban. Klau-
dio txundituta gelditu zan Sebastianen jokabide 
jatorragaz eta bere antzeko kristaua izateko gogoa 
agertu eutson. Ez eutson barkatu Diokleziano an-
kerrak ez bata ta ez besteari, martiritza eriotzagaz 
zigortuzazoz. Arreskeroztik, Klaudio presondegiko 
atezain gaztea Santutzat onartzen da eleizako isto-
rioan eta nik Santu Zaindaritzat daukat bataiatu 
nintzan ezkeroztik. (Aite ta amaren eskontzako argazkia)
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X.X. Argitu al zeinke zelan ospatu zenduan 
aparteko egun ori?
K.B.– Bai, orixe, pozarren. Egia esateko, ospakizu-
na ez zan egun batekoa izan. Egun batzuetan osatu 
zan. 

X.X.¿ Zeaztu al zeinkez egun orreitako egita-
dak?.
K.B.– Ona emen labur-laburrean, bata ta bestean 
ospatutakoak.

1º– ALDEZ AURREKO OSPAKIZUNA
Ain zuzen be ekañaren 30an, fameli ezagun baten 
etxean. Agurtuteko aukerea izan neban bai bertako 
andra-gizonak eta baita euren iru seme alabak (nes-
ka bat eta bi mutiko). Senar-emazte orrein ezkontza 
bedeinkatzea egokitu jatan 2.000 garren urtean, To-
losako Korazonisten elizan. Denbora gitxiko elkar 
ikustaldia baña, benetan atsegiñezkoa, abade lez 
bedeinkatutako eskontzak gogora eustelako.

2º–  ETXEKOEN ARTEAN. Urtebete-egun 
bezperan 

( uztaillaren 6an. ) Patxiko nire anai gaztena ikus-
tera etorri jatan. Marianista erlijiosoa da bera ta 
Donostiko marianisten etxean bizi da. Donostitik 
Bilborako autobusean eldu zan goizetik Bilboko 
geltokira, ta gero nire etxe edo konbentura. Iñoiz-
ko anaitasun beroan besarkatu giñan. Klaretarren 
anaiartean bazkaldu eban eta arratsaldean Donos-
tira abiatu zan eusko trenaren bidez. Eskerrik asko, 
Patxiko, zure etorteak eta ikustaldiak aitaren eta 
amaren biotz ona, famili arteko bakea ta benetako 
fedea erkutsi deustie. Bizi gaitezela beti olan.

3º– KLARETAR ANAIDIAN.
Larogei ta amargarren urteurrena klaretarrek 
Bilboko San Francisco kalean daukien etxean 
ospatu neban. San Klaudio, martiri egunean goi-
zetik lagunarteko meza emon neban anaidiaren 
elizatxuan. Une eder onetan saiatu nintzan Jaunari 
eskerrak emoten umealdiko ta erligioso ta mixio-
lari bizitzaren zear, bere esku errukitsutik artutako 
laguntasunakaitik.

Meza ostean mai betea ta zoriondu aldia. Pozga-
rrizko giroa gozatu neban larogeita amargaren ur-
temugaren egunean. Arrezkeroztik bilbotar anai-
diko zarrena lez markaturik gelditu naz.

4º– OTOI GIROAN. 
Auxe esa nai dabe andik eta 
emendik nire alde otoi egi-
ten saiatutako monja-lekai-
me ta jainkozaleek. Euren 
artean gaxo egozanak be 
bai.
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5º– LAGUN ARTEKO OSPAKIZUNA.
Nire egunaren urrengoan (2012.07.8) ospatu neban 
aspalditik lagun eta adizkide dodazan artean. Izan 
be klaretar ikastetxe ta Parrokian nire abadegintza 
barritan ezagutu ta adizkidetzat artu nebazanak 
dira. Benetako alkar maitasun pozgarriazko giroan 
gozatutako egotaldia.

Omenaldiaren gomutagarritzat, liburu bat eskeñi 
eustien guztien izenean. Liburu orrek Calles y 
Rincones de Bilbao dau izen.  

X.X. ¿Zelango erantzuna emon zeuntsen zori-
ondu zinduzanei? 
K.B.– Zoriondu ninduen guztieri eskerronez eta 
otoitzez.
Bide batez, idatzizko opari bat eskeintzea bururatu 
jatan,

TXIKITAKO UNE POZGARRIAK deritxon 
bertso saio bategaz.

–1–
Larogei ta amar urte, 
gaur dodaz egiten, 
amaren sabeletik  
nintzanetik urten. 
Eskerrak, Jauna, Zuri 
deutzudaz emoten, 
benetan maitemindu 
nauzulako emen, 
zoriontsu izateko 
Zeugaz laster baten.

–2–
Bide barri-barria 
pozik asi neban 
aite ta aman ondoan 
alai ta pozetan. 
Pozik gañezka nintzan 
titia xurgetan, 
pozik ama laztanak, 
artuaz altzoan, 
ta run run run kantatuz, 
seaska kulunkan. 

Bertso  kantari.

Klaudioren jatiotetxea.
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–3–
Mutikotu be nintzan 
taka taka itxita, 
etxe bastar guztiak 
sarri naspilduta. 
Ankak eta agiñak 
apurka onduta, 
gustora jaten neuzan 
esneaz nasteuta, 
talo ta pamintxeak, 
labean erreta.

–4–
Etxetik kanporantza 
urten nebanean 
a ze poza nirea, 
txorik ikustean. 
Txiki eta andiak 
tximist abiadan, 
gora ta bera egaz, 
neketu bagean begira  
egoten nintzan 
aspertu ezinean.

–5–
Atsegin jatan, lorak 
landan ikustea 
eskuan artu ta gero 
goxo usaintzea. 
Usain onaz batera, 
euren kolorea, 
nire begitxuentzat 
a miragarria, 
pozik, euki al baneu, 
euren itxurea.

–6–
Otzean eguzkia, 
beroan epela, 
ortako egokiena, 
etxeko portala. 
Ortxe apatxin einda, 
lasaitsu nagola, 
ikusten nun, aurrean 
astotxu apala, 
ta entzun, orroaka, 
ikulluko txala.

–7–
Nire etxe urbilletik 
doa errekatxoa, 
ta bertan bustitzera 
oso pozik noa. 
Ortozik ipinita 
anka banatxoa, 
urartean sartuta, 
sentituz freskoa, 
gozatu egiten dot 
udako beroa.

–8–
Aite ta ama dabiz 
soloan bearrez, 
goizetik gauberaño 
ekin ta ekiñez. 
Zorionez ba daukat,  
gurasoen ordez , 
ni zainduten nauena  
txito maitasunez: 
santa bat dan amama, 
Juanita izenez.

–9–
Amaitu jataz guztiz, 
frutu politenak, 
orain gelditu jataz, 
azken ta zimelak. 
Eskertzen dodaz, Jauna, 
zure goi laguntzak, 
eskertzen biotzetik 
Birjiña Amarenak, 
ta zuk, KLAUDIO SANTUA, 
ZABALDU ZERUAK.


