
MUGARRIAK

Oso garcantzi aundikoak izan dira_

I¿en ibarren arteko mugarriak ikus_
ten ziran bakarrik. Or dóguz lekuko
zenbait jentillarri geure meñdi sur"n"_
tan, iru ta lau metroko arri itzelit.
. Gerora, arEaiñen kortabasoak ne_
kazaútzako baserri biurtu ta rnugrr¡"i
ipiñi eutsoezan inguruet an, *ítz 

"t-itetta-zatien gaiñetan, jabe barriaren
ezaaganitzat.

-B¿serriok auzoak eratu, ta auzoakerriak... Iaster agertu ziran -;;;ibarriak erri bakotxaren lurralde- in_
guruetan.

Mugarriak azi, eztabaid,ak asi... se_
kulako alu¡zi ta burrukak sortu oi ziran
geure bazterretan.

.Ba da ipiun bat geure errutan orre-
tafl buruz:

"Auzilari bat il ei zan erri baten.
Eta 

. 
gauero-gauero agerlze¡ ei zan,

oeraK lnoz ostutako mugarria eskuetan
eta su-bola aundiz inguráturik, ¿ea¿ár_
Ka: non sar.., non sar...

"Al.ango gau baten, auzokoak eran-
tzun er eutson: sar egik, artu dokan
lekuen.

"Eta ez ei zan geroztik agertu...,,

. Mugarrien ikusketak egiten ziran
legn, e11i guztietan. Btu orii"ait -U"i.
egtten dira erri batzuetan.

Pazko inguruko egunetan izaten
zttalr.

Erri osoak artzen eban parte, eta
elizako abadeak eta udaletxeto esi;
tariak burutzen eben ibillaldia.

Erri guztiari bira emon bear yakon
mendiz mendi, eta egun osoko tianso
luzea eben. Orregait'ík 

"u.rn .ui"t?-
txokar yoiazan danak, eta basoan egiten
eben euren bazkaria, u¿aletxeaf-ai_
tarako ekarritako zaragi ard,ao", or¿o
bustita.

. Erresponso bana esaten eben ilda-
koen gurutze auffetan; sUun:"iioaL'iii_
kurfzen, mugarri uuLot*rr"ii- oi'ilái,
tnguruko baso ta landak bedeinkatzenj
eta elizkizun zurrean, supanpa ta txa_pliguak lertzen.

Arratsaldean biurtzen ziran errira.An eg_ozan ordurako ,"i", ".iitt ,loJ-
ran,. basora joan ezin ut iran 

-"ien

_ Eta danok bat egiñik, Letaniak
kantetan joaten zitan eijzaruiA* 

-'-"'-'-

.Ez zan emen dana amaitzen. Jai
egiten eben gero, illuntzer"i¡o, üreiii
bere izaten zitan elr:i batzuetan. --'-"

_ 
Leen esan dodanez, erri askotan

galdu da oitura eder au.
Z,er dala-ta..?

Ona.emen, arcazoi bat. Udaletxeak
emondako ardotik, batzuk l"rr.ei ;dri
Dar, eta lotsabagakeritan asteri ziran.

. Ori 
_ 
zala_ta, eztabaidak sortu oi

{ra1 glade ta udaletxeko"n--u"t"ui.
Eztab aid ak b atzuetan k";¡;; r-;i;i'_ran; eta bestetzuetan, 

"r. et, ápü_ap,urka oitura galduz ¡oan zan erri
askotan.

ESTONBA'tar Manuel.


