
EUSKAL-ASTEA

EUSKALDUNEN
EGUN AUNDIAK

Erri txikietako euskaldunen oiturak asko aldatu
dira. Errien euren izaerea aldatu dan neurrian
galdu dirala esan geinke gure erri txikietako oitura
jatorrak.

Len lan batzuk egiteko auzoak batu egiten ziran,
orain ostera olako alkartzeak etxeetan gitxitan ikus-
ten dira.

Beste arlo batzutan esaten dana da emen be
egia: lanak alkartu egiten dauzala gizonak, euskal-
dunak be bai.

Eta bein alkartu eta auzokoen mesedea artu
ezkero, zelan ez esker ona agertu, alkarragaz jator-
dua egiñaz? Orra or etxeetako ospakizun askoren
iturria.

Len jatorduetan auzoak batu eta etxeetan egi-
ten zan jai, orain olakorik egin nai danean jatetxe-
ra joaten dira guztiak. Eta baleiteke au aurrerapen
bat izatea, gure etxeko andra zintzoen lana urri-
tzeko, baiña, auzo-giroa ta jatortasuna galdu egin
da.

Len artzen ziran janariak etxeak emoten eba-
zanak, orain zabalkundeak sartu dauskuzan eta
sarritan atzerritik ekarten diran janariak izaten dira.

Gauza egokia dala uste dogu gure erriak izan
dauzan oiturak gogoratu ta batzea. Orregaitik artu
dogu gaurko berbaldirako gai au.

* * *

BEAR-IZANAK ERAGINDA

Argi dago ba, ospakizun edo jai onek, ez guz-
tiak, bai geienak, lanagaz lotuta dagozela, batzuk
geiago, beste batzuk gitxiago.

Eta ez da arritzeko gauzea be. Gaur ospetsu
diran kirolik geienak ortik sortuak dira: Abere-
-zaintzatik zezen jokoa, arraintzatik estropadak, baso-
-lanetik aizkolariak, eta abar.

Etxeko jai oneik be antzeko jatorria dauke:
garia jo bear zalako edo matsa batu bear zalako
batzen ziran auzoak eta zalantza barik obeto izan-
go zan olako jaiak ugariagoak izan ba'litzaz, eus-
kaldunen bizitzea, baserriaren erakundeak berak
eskatzen ebalako, lar bakarkakoa izan dalako. Joka-
bide orrek ondoren aundiak izan dauz Euskale-
rrian eta gaur be agiri-agirian dagoz.

Guztiok dakigu gure euskaldunen artean etxe- -
bizitzak izan dauala indar aundia eta lotsorrak izan Baiña ba-dira sendiagaz zer-ikusia dauken jaiak
garala auzokoen laguntza eskatzeko. Emen aitatu- be, eta gienetan sendi jai oneik kristiñauen fedea-
ko doguzan egun batzutan auzokoen laguntza billa- gaz lotuta egoten dira, esaterako erriko jaietako
tzen ba'da, bear-izanak orretara eroan gaitualako bazkaria, illeten ospakizuna; ezkontzetakoa da abar...
izan da.

Baiña bear-izanak be era bitakoak dagoz. Batzu- * * *
tan estutasunak sortzen dauz, esaterako etxeak
bakarrik egin ezin daben lan bat egin bear danean, GARI-JOTEAegin dagigun etxean txarria il bear danean eta
orretarako olako lanak egiten dakiana eta eusteko
lagunak bear izaten dira eta auzokoai dei egiten Egunik aundienetariko bat gari jotea izaten zan.
jake. Aldi baten gure baserrietara garia ereiteko gogo

* * *

LANAGAZKO ZER-IKUSIA
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bizia sartu zan, batez be guda-ostean. Gure lurrak
garia emoteko onak dira, baiña euri larregi egiten
daualako galtzua aundiegi egiten da eta urrengo
aize indartsuak etxundu egiten dauz gariak, orre-
gaitik bear ba'da, urte batzuk geroago gari-zaletasun
au osoan galdu zan gure baserritarren artean.
Ba-leiteke or beste errazoiren bat izatea be, esate-
rako gari-lekuak zeintzuk diran goitik agertu izatea
edo eginbidea arlo onetarako.

Gari jotea antxiñako lana izan da gure errietan
baiña egin dagigun lan onen kondaira apur bat.

Garia lenengotan igitaiaz eta geroago kodai-
ñeagaz, ebagi egiten zan, geroago etorri ziran gari-
ebagiteko tramankuluak, baiña laster geratu ziran
baztertuta, garia ereitea amaitu zalako.

Garia ebagi ondoren txolak egiten ziran. Lan
au geienez andrena izaten zan. Gero txola orreik
metatu egiten ziran, lurraren ezotasunak kalterik
egin ez dagitsen. Meta txikiak zortzi amar txola-
koak ziran, oiñak beian eta zabal eta buruak goian
eta estu ebezala. Geroago meta txikiak askatu eta
meta aundiak egiten ziran, txikiak egiteko bide
bera artuta baiña askoz txola geiago batzen zirala.
Meta aundirik ez zan bear izaten gari jotea laster
egiteko ustea izan ezkero.

Gari joteko eguna ondo aukeratu bear zan, euri-
-eguna edo egun illuna izan ezkero, lan ori ezin
egin zeitekealako. Egun egokian auzoai dei egiten
jaken, txola guztiak soloan banaka eta zabal ipiñi
ondo legortu daitezan, gero etxeko ate-aurrean
edo portalean arriak ipiñi bear ziran, garijotzailleak
zenbat ziran, ainbeste: Bean arri txikia eta onen
gaiñean pendiz arri zabala.

Eguerdia baiño lenago, txolak ondo legortuta,
txiskortuta, egozanean, eupada ta zantzoak entzu-
ten ziran eta andrak txolak soka-gaiñean batu eta
kargak gertatzen ebezan eta gizonak kargak etxe-
ratu eta ate-aurreko arrien ondoan jarri. Orduan
asten zan gari jotzailleen lana, esku biakaz txoleari
oratu eta goitik eta betik jo ta jo arik eta garau
guztiak aurrean txolatik askatuta ikusi arte.

Baiña eskuzko gari jote ori laster galdu zan,
jarijoterako tramankuluak agertu ziranean. Lenen-
go tramankulu txikiak, burdi-gaiñean ekarten zira-
nak. Gizon bik sartzen ebezan tramankulu orreta-

ra txolak, bakoitxak bat, eta tramankuluak buruak
kentzen eutsezan txolai eta galtzua alboan moltzo-
ratzen zan, gariak barŕiz tramakuluaren beste alde-
tik urteten eban pillo batera.

Gari joten asi aurretik tramankulua ibilten jarri
bear zan, motorraren indarraz. An izaten zan zara-
tea! An alkartzen ziran gizonen zantzoak eta tra-
mankuluaren otsak. Eta giro orretan ardaua ugari.

Garia jo ondoren garbitu egin bear izaten zan,
gal-autsa kendu. Garia eskuz joten zanean au artzea-
gaz eta aizearen indarragaz egiten zan, baiña laster
etorri zan garia garbitzeko makiñea, eskuz eragin-
da, aizekin baten bidez garia garbitzen ebana.

Geroago tramankulu aundiagoak etorri ziran.
Tarrant edo kamioi aundietan ekarri bear izaten
ziran eta garirik geien egoan etxeko lana be ordu
pare baten egiten eban: Jo, garbitu eta sakura
sartu. Orrelan lan onek len eukan bizitasuna gal-
du egin eban eta urte gitxi barru gari-ereitea itzi
egin zan.

Baiña garia joteko erea bata naiz bestea zala,
auzoak alkarren laguntza bear izaten eben eta gero
laguntzagaitik esker ona agertzeko, bazkaria egiten
zan. Lenengo aldietan beintzat, etxeko janariakaz
atondua: Azak eta indabak, zeziña, tomatea, pipe-
rrak, oillazkoa eta abar. Etxeko txakoliña, egoa-
nean, eta akeita ta edariak ugari.

Guztientzat izaten zan oso berezia gari jotearen
eguna, baiña geien umeentzat. Gutzat benetan jai
aundia zan eta pozgarria.

* * *

MATZ-BATZEA

Matza gure baserrietan ugari izan dogu eta
geienetan txakolin gozoa egin be bai. Baserri batzu-
tan bi milla edo iru milla neurkin txakolin egiten
ziran. Aspaldion lan au urrituta egon da, baiña
azken-urteotan indar barria artu dauala esan lei.

Matza solo-munetan sartzen zan geienetan,
Errioxa-aldeko matza baiño askoz aundiagoa eta
taketen gaiñean burdin-ariagaz lotuta zaintzen zana.

Uda-barria baiño lenago, uren beera esaten jakon
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sasoian, iñausketea egiten zan eta gero orriak urten
eta laster botiken bidez zaindu bear izaten zan:
Gure maazti-zaiñak lepoan ontziak eta eskuan era-
gillea ebela matz-ondo guztiak sulfatoaren margo
orlegizkea ebela izten ebezan. Ez egoan beste
biderik, matz-garau gozoak lortu nahi ba'ziran.

Beste era bateko matza izaten zan etxe-aurrean
eta bide batez gerizpea lortzeko izaten zan matz-
-parrea. Ondo batek bakarrik arlo ederra beteten
eban eta frutua ugari emon. Au be bardin zaindu
bear izaten zan.

Era bitako matza izan da gure baserrietakoa.
Matz baltza ta matz zuria, geroago agertu ziran
beste era batzuk, jateko matzak, ez txakoliña egi-
tekoa: asta-matza, moskaltela ta abar...

Baiña goazen matz-batzearen egun pozgarrira
Matza batzeko be langille geiago bear ziran:

Batu, etxera ekarri, zapaldu, dollaran estutu, zukua
batu ta upeletara sartu.

Auzoko jentea ekarten zan ba eta jentea batu
ezkero, naizta lana egin bear, poza ta alaitasuna
ugari izaten zan.

Matza batzeko umeak eta nagusiak, andrak eta .
gizonak, guztiak ziran gai. Eta batuz jan be egiten
zan. Umeak batez be larregi jaten eben eta sabela
bigundu be egiten eutsen.

Gizonak eta gazteak ekarten eben matza etxe-
ra eta zaranean edo olako lekuren baten zapaldu
egiten zan, lenengo zukua edo mostoa , geiena
aterateko. Gero matz zapaldua, zukudun azalak,
dollarara botaten ziran eta an esku-age edo burdin
luze batzuren laguntzaz estutu, zukua dana atera
arte. Geratzen ziran azal zuku-bakoak ontzi baten
izten ziran, gero uragaz nastau eta egun batzuk
orrelan euki indoren "pitipiña" lortzeko. Edari eska-
sa zan au, ura baiño gozoagoa baiña txakoliña
baiño askoz txarragoa.

Txakoliña izateko zan zukua upeletara edo barri-
ketara sartzen zan eta ille batzutan loi guztiak
gaiñera urteten eben eta garbituta geratzen zan.
Gero egun batzuk igaro ondoren txakolin gozoa
gertu egoan.

Eta lan ori amaitu ondoren, etxeko andreak
gertatu eban bazkari ederra egiten zan, gari jotearen
egunean egin zanaren antzekoa.

* * *

ARTO-ZURITZEA

Artoa gure soloetan batu izan dan ondorenik
onena ta ugaria izan da eta gure kortetako abe-
reentzat janari oso egokia ta indartsua.

Artoa izan da gure baserrietan ainbeste urtetan
janari egokia personentzat be. Gosaria taloa ta
esnea izaten zan, eta gabeko aparia antzekoa. Eguer-
dian indabak lapikoan egosita eta euren saldeagaz
eta ogiagaz egindako sopa gozoa. Lapikorako, alme-
zian ondo jota gero, urdaia sartzen zan.

Jatordu guztietan taloa izaten zan janari, baiña
eguerdietan, egun berezietan ogia jaten zan.

Baserriko lan arrunta zan soloetan artoa ebagi,
indabea kendu eta artaburuak moltzo baten iza-
tea, laztoak ostera beste moltzo baten eguneroko
janaria izan zeitean beientzat.

Artaburuak laztotik kendu ondoren ondo zika-
tzen ziranean, arto-zuritzearen lana egiten zan.
Lan au egiteko ez zan auzoko asko batzen, urren
bizi ziranen batzuk eta lan onen ondoren lez jator-
durik be ez zan egiten, baiña lana bera egiten zan
bitartean bai agurtza otoitz egin eta ipuiñak kon-
tau. Au zan antxiñako euskaldunen ipuiñak gaz-
teekana eltzeko sasoirik egokiena: Arto-zuritzearen
lana. Or ikasiak doguz dakiguzan ipuiñik zarrenak.

Gero artaburuak, zuritu ziranean kapatxea ken-
duta gero, garandu egin bear izaten ziran, arta-
garauak zaran batera eta burutxak beste batera
botaten zirala. Burutxak beko sua indartzeko izaten
ziran eta arta-garauak abereen eta personen janari.

Artoa anegako zorroetara sartzen zan eta erro-
tara eroan. Andik, ordain lez errota-saria emon
ondoren, urun biurtuta etxera ekarten zan eta kaxan
sartu ondo zapalduta. Andik artzen zan abereai
emoteko naiz personentzat. Baiña etxekoak jateko
zan artoa errotara eroan aurretik igartu egin bear
izaten zan, orretarako labasuak eginda. Geroago
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aitatuko dogu au. Gero uruna galbaetik igaro eta
garbitu egiten zan. Urrengo orea egin, taloak jo ta
talaburdiñean erre eta maira. Urunagaz batera goza-
garria esaten jakon ogi edo gari-urunaren pizka
bat nastatzen jakon. Orea ondo igurdi bear zan,
talo meiak egiteko.

Arto-zuritzearen jaiak edo egunak ez dauko
aurrean esandako lanen aunditasunik baiña bai
sendiko bizitzan esangura aundia, batez be ipui-
ñak zabaltzeko era dalako.

* * *

LABA-SUAK

Len esan dogu artoa igartu egin bear izaten
zala, batez be personetzat janari izan bear eban
artoa. Orretarako izan dira Euskalerrian labak.

Labea bearrezkoa zan, artoa bearrezkoa zan
neurrian, eta etxearen aurrean izaten zan beste
etxe txiki bat barruan labea eukana. Iparraldeko
baserrietan teillape baten ikusi dodaz etxea ta labea,
baiña emen gure artean ez, bear ba'da suari bildu-
rra izan jakolako.

Labeak ur bitarako teillatua eukan, eta dauko,
oraindiño ainbat lekutan dagoz labak-eta, teillatu-
-pean labaurrea, etxeko lan-tramankuluak zaintze-
ko. Labearen agoa arrizko lauki bat izaten da eta
barruak zoi-errez eginda sabaia eta arriz eginda
beia. Keak urten dagian atzeko orman zulo txiki
bat izaten dau. Agoaren albo bietan ormaziñak
esaten jaken lekuak onak izaten ziran oilloen abi
izateko.

Laba orreitan egiten ziran, eta oraindilño be
egiten dira etxe gitxi batzutan, labasuak. Basoko
iñarrak eta zugatzen abarrak eta otea burdi irrin -

tzilarietan ekarten ziran eta labako sua biztu ondo-
ren orreik sartzen ziran sugarri lez.

Goizean goizetik, eguna argitu baiño lenago,
biztuten zan labea eta ondo berotu arte irauten
eban suak. Etxe bakoitxean ogei bat labasu egiten
ziran urtean, egunerik egunera ez ba'da be al dan
neurrian, artoa zelan igartu alan, jarraian.

Labea ondo berotuta egoanean eta artoa sartu
baiño lenago, etxerako bear ziran edo nai ziran

beste janari batzuk erreten ziran: piper gorriak,
patata txikiak (oneik jateko gozo-gozoak izaten ziran)
eta batez arto labakoak. Arto labakoa taloa baiño
lodiagoa zan eta egunetan irauten eban ezne bero-
tara botata jateko.

Gero arto ezea sartzen zan labara eta an gera-
tzen zan egun batzutan, arto iger biurtu arte. Gero
arto igertua garandu eta zorroetara sartzen zan.

Labasua egitean erabilten ziran lanabes batzuk
gogoratu nai dodaz emen: Otea ta abarrak labara
sartzeko urkulua, eta sardea; laban sortzen zan
autsa garbitzeko ipizkia, au uretan buztiten zan
eta gero labea uraz garbitu; artoa laban bardintze-
ko belakia, kirten luze bat eta azkenean olezko
zabal-une bat eukala.

Labasuen eguna ez zan auzoen jaia, baiña sua
eta kea ikusita auzoak jakiten eben labasuen barria
eta zenbat egiten ziran kontau be bai. Baiña labasu-
egunak etxean usain berezi bat eukan eta laban
erreten ziran janari bereziak ondo etorten ziran.

* * *

BEDAR-EBAGITEA

Bedar-ebagitea San Juan inguruan egiteko ko
lana zan eta lan au egiteko auzoko langilleren
batzuk bear izaten ziran, bedarra ebagiteko inda-
rra ta trebetasuna bear diralako. Lan au ez eben
iñoz egiten andrak eta ez umeak be. Gizonen eta
mutil gazteen lana zan.

Lan onek beti izan dau eleizeagaz burruka bat,
geienetan igandeetan egin izan zalako eta abadeak
ez eben nai izaten igandeetan lan ori egitea.

Bedarra ebagitearen lana, Euskalerrian lanik geie-
nak lez, goizean goizetik asten zan, lenengo etxean
kopatxu batzuk artu eta gero landatik urrean zaa-
toa zala, noizbeinka ardau tragutxu bat egiteko.

Bedarra ebagi ondoren zabaldu egin bear iza-
ten zan eta alde batetik legortzen zanean itzulitara
jarri beste aldetik lergortu daiten, gero bedarra
batu eta metak egin edo etxera eroan. Batzeko
eskuberea erabilten zan eta eroateko sardea. Burdi-
-gaiñean ondo pillatu bear zan, burkadeak alderik
izan ez dagian eta gero zurrunaren urkullua ezpa-
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tan sartu eta atzean sokeagaz burdiaren azpira
lotu.

Burkadea etxeratzen zanean, laztategiaren au-
rrean ipinten zan, idiak atzerantza nekez egin ondo-
ren, eta andik batek laztategira jaurti sardeagaz eta
besteak an pillatu, iñoz gatza botaten zan bitartee-
tan bedarra usteldu ez daiten, batezbe ondo legor-
tuta ez egoanean.

Bedar-lana ez zan lan ona, gari joatearen antze-
ra egunik beroenetan egiten zalako eta noizean
bein olako egun beroetan arratsalderantza odei-
-otsak, trumoiak, entzuten ziran eta zelako estual-
diak euria egiten asi baiño lenago bedarra batu eta
etxeratzeko. Ori ezin zala ikusten zanean, beintzat
pillatu, metak egin, euri-urak kalterik egin ez da-
ZIOn.

Egualdia ona izan ezkero, landa-bazterrean gaur-
ko pik-nik'en antzera egiten zan gosaria edo aska-
ria: "Zamaua bean zabaldu, etxeko andreak otzaran
janariak ekarten ebezan: Arrautzak, lukainkak, ogia
ta ardaoa... Benetan gosari ta askari atsegingarriak
izaten ziran eta olakoak egiten ziran artajorrara
goizean gozetik joan ezkero be.

Orduan gaur baiño be ugariagoak ziran zubeak
eta zirunak eta batez be umeai bildur aundia emo-
ten euskuen olako piztiak.

Bedar-batzearen lan au sarritan igandeetan egin
bear izaten zan, euri-arriskua egoalako, eta lanau
ez eben txartzat artzen abadeak be.

* * *

ERRENTA-ORDAINTZEA

Errentak ordaintzeko etxera etorten ziran erren-
tea zor ebenak, baiña au era askotara egiten zan.

Batzutan baserritarra bera zan errentea ordain-
du bear ebana, eta jabea Bilbao'n bizi izaten zan.
Errentea ordaintzeko eguna Santo Tomas, aben-
duaren 21'ean.

Egun orretan baserritarrak otzara bete opari
eroaten eban: Oillo edo oillasko parea, indabea,
eta abar. Etxearen errentea ordaintzeko dirua be
bai. Egin dagigun urteko berreun bat pezeta izan-
go zala eta goizean goizetik baserrian autobusa
artu eta Bilbao'ra joaten ziran. Enparantza barrian

Tomas Deunaren azoka ikusi eta gero ugazabaren
etxera. Abegi onez artzen ebezan ugazabak eta
opariakaitik eskerrak emon ondoren, bazkaltzeko
dei egiten eutsen. Bazkari eder bat jan ondoren
errenta laburra ordaindu eta barriro etxera.

Ordaindu-bearra auzoan bertan edo erri-barruan
izaten zanean ez zan olako jatordurik egiten eta
artu-emonak be ain onak ez ziran izaten.

Antzeko eguna izaten zan maillego lez emon-
dako diruaren edo etxearen goizean ipiñita egoan
diruaren obariak edo interesak ordaintzera etorten
ziranean. Urrengo erritik oiñez etorten ziran nik
ezagutu neban eta "Txarri-Muzturra" ez-izena eukan
bere laguna.

Obariak ordaindu ondoren baserriko bazkari
ederra jaten eben eta gero soloak ikustera ibilladi
bat egin.

Bazkaltzeko kanpoptarrak etxean izaten zira-
nean, egun aundia izaten zan baserrian.

* * *

TXARRI-1LTEA

Gure aurretikoen aldian arategiak urriak ziran
eta baserrietatik urten be gitxiago urteten zan.
Orregaitik, etxerako eta urte guztian janari izan
ziran txarria eta zezena edo zeziña ilten ziran
etxeetan. Gaur etxeko ilte oneik larriune baten
dagoz, alde batetik arategitik ekarritako okela barria
naiago izaten dalako eta beste aldetik abereen gai-
soak dirala-ta, albaiterak, legeak kontuan dabezela,
etxeko ilketak egiteko eragozpen geiago jarten
dabelako.

Udabarri-inguruan erosten zan txarria, baiña
ez txarrikumea, naikoa azia baiño, sei bat illebe-
tean janaria ugari emon eta loditu ondoren, bere
sasoian ilteko gertu egon daiten. Batzuk orregaiti-
ño, kumea erosten eben urte osoan janaritzeko.

Txarriak erosteko azokarik ospetsuena Arrigo-
rriaga'koa izaten zan eta ara joaten ziran etxeko
jaunik arduratsuenak erosketa egiteko. Beste batzuk
urrinago joaten ziran Intziñe'ra (La Encina) edo
Artzeniega deritxon Araba'ko errira.

Txarria ilteko iretargia edo urak zelan egoten
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ziran artu bear izaten zan kontuan, edozelan be
ez zan izaten orretarako eguna San Martin, naizta
erderazko esaldi batek egun ori izendatu. Urrago
izaten zan Kontzeziño edo Sorkunde jaia.

Egun orretarako eta txarri-iltea egokiro egiteko
iltzailleari deitzen jakon. Geroago etxeko jaunak
ikasi eben lan ori egiten.

Txarri-iltzaillea ekarten zanean, sari lez txarri-
-burua emoten jakon eta bazkarian izaten zan
maikide.

Egun orretan goizean goizetik txarri-iltzaillea
etorten zanean, beragaz edari-ontzitxu batzuk artzen
ziran, gero txarria txarri-tokitik atera eta atean ber-
tan iltzailleak gantxoa okozpetik sartzen eutsan
eta orrelan eroaten zan irrintzika, ate-aurrean edo
portalean orretarako gertatuta egoan leku berezira,
mai-antzeko batera eta an mai orren gaiñean etxun-
da ipiñi bear izaten zan eta sendo eutsi. Gero
iltzailleak aiztoa sartzen eutsan besoen arte ingu-
rutik odola aterateko eta etxeko andreak artzen
eban odol ori ontzi zabal baten, gero lukainkak
egiteko.

Txarria odol-utsitu zanean, ate-aurrean irakaz
sua egin eta su orretan erreten zan txarria, bere
ulea kentzeko. Gero aizto aundiagaz eta uragaz
garbi-garbi egiten zan, maiaren gaiñean ipiñi
eta barruzkiak atera. Azkenez joko batzuk egiten
ziran txarriak zenbat arroa euki leikezan eta gero
bere astuntasuna neurtzen zan. Goiko sabaitik ezke-
gita geratzen zan ordu batzutan. Orretarako beti
egoan gertu sabaian zulo bat.

Ordu onetan etxeko andreak bazkaria gertatuta
eukan eta guztiak, etxekoak eta auzotik etorriak
txarri-iltzailleagaz batera maian jarten ziran, etxe-
ko bazkaria egiteko.

Bazakari orretako janariak geianak txarrikiak
ziran, batez be barruzkiak eta onein artetik gibela
ta biotza ta olakoak. Gure etxeko andrak ba-ekien
janari oneik egokiro gertatzen eta baserrian egiten
zan txarri jana jatordu derra izaten zan.

Arrezkero, edozein lekutan eta edozein egune-
tan egiten dira Txarri-Bodak esaten dautsen jator-
duak, baiña oneik txarria il eta urrengo egunetan
izaten dira, buzkantzak eta olakoak be jan al izate-

ko. Eta olako jatorduetan gitxien jaten dana bear
ba'da txarrikia izaten da.

Bazkaria egin ondoren, txarri-iltzailleak zatitzea
egiten eban eta zatiak gatz-barruan gazunaskan
zaintzen ziran urte guztirako. Bitartean etxeko andrea
odolosteak edo buzkantzak egiten alegindu da,
porruak eta piperrak eskuetan dirala. Emen ez da
sartzen izan arrozik, baiña oitura ori Araba'tik
etorri jaku eta ez da txarra.

Urrengo egunetan lukainkak egiten dauz etxe-
ko andreak eta gero eskatzean eskegiten dira, etxe-
ko berotasunak eta keak bear dan lez legortu dagi-
zan. Illebete-edo igaro ondoren gertu egongo dira
jateko eta urte guztirako izango dira egokiak.

Ez dakit iñoz entzun izan dozuen gure base-
rrietan, or eguerdi-inguruan edo lentxuago, kanpai
antzeko zarata bat. Etxeko andrea da eta almezian
urdaia joten dabil, lapikora sartzeko. Txarrikia era
askotara da onuragarri baserrian.

* * *

ZEZIN-ILTEA

Urterako janariak etxean eukitearen bear-izan
onek zeziñaren jaia ekarten eban. Zeziña edo zeze-
na ez zan besterik txal bat baiño, eta txal baten
aragia etxe baterako larregi zalako, auzoak edo
adiskideak batzen ziran etxe baten zeziña ilte au
egiteko eta aragia euren artean banatzeko. Orain-
diño gaur be egiten da olako jaia, baiña apur bat
aldatuta. Esaterako Arrieta'ko auzotia dan Jain-
ko'n, Andra Maria'ren jaien aurretxuan auzoki-
deak batzen dira txala il eta jaietarako okelea euren
artean banatzeko eta guren diran zatiak nor-geiagora
edo errematean saltzeko.

Antzekoa zan zeziñaren eguna. San Martin egu-
nean edo or inguruan ospatzen zan: Zezen orre-
tan eroskide izateko alkartuak goizean goizetik
batzen ziran etxe baten, zezena edo txala ilten
eben puntzetagaz adar bitartean jota, eta arakiñak
zezen ori maneatu ondoren, bazkaria egiten zan,
txarri janaren antzera, eta gero bakoitxak bere zatia
artuta eta etxera. Etxean zezin-zatiai gatza emon,
salmoatan sartuta, eta legortzeko eskatzeko sabai-
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tik eskegiten ziran. An egoten ziran ille batzutan,
ondo legortu arte. Euren sasoia eltzen jakenean
andik kendu eta kaxa edo kutxa batera sartzen
ziran eta antxe euki urte guztian galdu ez daitezan
galtzu-artean sartuta.

* * *

ERRIKO JAIAK

Beste giro bateko jaiak ziran oneik. Ez euken
beste elbururik sendiak alkartzearena baiño. Oitu-
ra onek oraindiño jarraitzen dau leku askotan,
baiña lengo bizitzasuna galduta.

Erriko zaindariaren jaia ospatzen zanean, goi-
zean sukaldarientzat meza berezia izaten zan pano-
kian eta gizonak aske egon zeitekezan andrakaz
batera parrokiko meza nagusira joaten ziran.

Meza-ostean parroki edo auzoko baseleizaren
inguruan jolasak izaten ziran, jolasak edo kirolak,
eta gizonak etxeratu orduko oso berandu izaten
zan, orrelan kirol-zaleak ez ziralako-edo, sasoiz
etxera etorten ziranak gogaituta itxaron bear iza-
ten eben.

Jaietarako, sukaldari ona izaten zan etxeko
andreak, bazkari egokia gertatzen eban: Sukua,
garbantzuak azakaz nastatzeko eran, sukalkia edo
gisaua, geienetan patatatsu, okelea urri egoalako,
gero sagar erreak edo albimerea (konpota) eta amai-
tzeko akeita, eta edaria. Egun orretan ardaua ta
ogia be izaten ziran eta ez zan jaten artorik.

Orain be egiten dira erriko edo auzoko jaietan
olako jatorduak, baiña gaurko sukaldariak lenago-
koak baiño aukera obeak daukez.

* * *

GABONAK ETA GABON ZARRAK

Zelako ametsak egiten genduzan gure ume-
denporan gabonetarako! Orduan ez egoan gaurko
beste jostaillu, emaitz eta olako, baiña gauza gitxi-
gaz poztuten giñan.

Egun orretarako, ezelan al ba'zan, etxeko guz-
tiak batzen ziran mai-inguruan, baiña etxeko-

etxekoak baiño ez, etxe guztietan ospatzen zan
jaia zalako. Edo ikasten egoan mutilla edo mira-
bea zan neskea, edo osaben etxean bizi zana,
egun orretarako maira etorten ziran. Ondo iñoan
arako abesti arek: Ator, ator, mutil etxera...

Apari aretako janariak beste egun aundi guz-
tietakoak ziran: Garbatzua azakaz, gisaua edo sukal-
kia ta abar, baiña gauza batzuk bereziak be jaten
ziran gabon-gabean: Intxaur-saltzea esaterako, eta
oraitsuago turroia ta marrazkilloak edo karakolak.

Apaldu ondoren etxerik geienetan kartetan egi-
ten zan, urte guztian sekula egiten ez eben etxe
askotan be bai. Egunari berea emon bear jakon!

Aspaldion gabon-gabean gazteak etxetik gitxia-
go urteten dabe, baiña orduan bai urteten zan.

Gabon-gabaren antzekoa izaten zan gabonzar
eta urrengo egunak be antzekoak, Jaiotza-eguna ta
urtebarri eguna. Bietan barausteko txokolatea artzen
zan eta bazkaria oi zan lakoa baiño obea.

Olentzeroren entzuterik ez egoan gure artean
baiña bai natibitate eta urtebarri batzen etxerik
etxe joatekoa.

Gabon-giroa benetakoa zan orduan, ez gaur
lez eroste ta jan-edan utserakoa, etxeko ta eleiza-
ko jaia zan, baiña orduan gazteak urteten eben
gabaz eta baragarrikeri batzuk egiten ebezan: Kor-
tetara sartu eta orroa egin ugazaba beien arduraz
jagi daiten, edo itaillak zugatz gaiñetara jaso ta
abar.

* * *

MONJORRAK

Gure baserrietan, urteak joan eta urteak etorri,
eregintza edo etxegintza-lan barriak egin bear izan
dira, eta aspaldion baserria bera barriztatzeko be
lan asko eta aundiak. Olako estalpe bat edo
eregintza-lanen bat egiten zanean, teillatua ipiñi-
keran edo azkenean beti egiten zan jatordu bat.
Jatordu oneri monjorra esaten jakon leku askotan
baiña gure artean beste izen bat eukan: ALBO-
KIA.

Oitura ori ez da galdu eta gaur be ikusten
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doguz etxe barrien gaiñeetan zugatz-abar orritsuak
jai ori ospatu bear dala adierazteko edo eskatzeko.
Ugazabak batzutan emoten dau.

* * *

TOTOA

Totoa esangura aundiko jai bat izan da gure
errietan: Ordain-barik esku-lan bat egin bear zanean,
esaterako solo batera satsa eroan, edo erri naiz
auzo-lan bat egin, edo auzotegian zan beartsu bate-
ri lan bat egiñaz lagundu, edo eleizarako lan bat
egin, lana bera doan egiten zan baiña azkenean
totoa esaten jakon bazkari edo epari bat egin bear
zan.

Totoak gitxienez era.bitakoak izaten ziran. Esker
ona agertzeko almen aundirik ez egoanean, naikoa
izaten zan makallau errea eta orio gordiña, ardaua
edateko atxaki lez, eta geien egiten zana, alkarra-
gaz berba egin astitsu.

Baiña geienetan totoa benetako aparia izaten
zan, ez etxean egiteko, erriko jatetxe edo edate-
txean baiño. Etxeetan be iñoz egiten ziran totoak.

* * *

ILLETAK

Orain ogei ta amar bat urte dirala, illetak goi-
zetan egiten ziran, aldi aretan mezak arratsaldean
egiteko baimenik ez egoalako eta antxiñatiko oitu-
rea onelan zalako. Eta ildakoaren senide asko erbes-
tetik etorriak ziran ezkero, arei bazkaria emon
bear izaten jaken.

Illetak eurak be askotarikoak ziran, eta illeta-
-mota batzutan ordu bi baiño geiago egiten ziran.

ñi ebezan guztien zerrendearen irakurketa, bitar-
tean "Pater Noster"ak esanez.

Bazkaria geienetan ugaria izaten zan eta aba-
deentzat leku berezi baten, janariak be sarritan
bereziak zirala.

Dirutsuak edo irabazbide zabalekoak ez ziran
sendientzat ondamendia edo antzeko zerbait iza-
ten zan illetako bazkari ori.

Ez da zertan ezkutau, illetetako bazkari orrei-
tan izaten zirala geiegi edaten ebenak be.

Dana dala, dolumiñezko giro aretan alkartasu-
nerako bide bat zan illetako bazkari ori.

* * *

BESTE ELEIZ-JAI BATZUK

Gure aldi onetan eleizako ospakizunak jator-
duakaz alkartzen dira, baiña oitura au oraintsukoa
dala esan daikegu.

Bateoak, esaterako, abadea, aitabitxi-amabitxiak
eta ama-laguna aurrean zirala egiten ziran, beste
iñor be ez, mezako lagun ziran umeak lekuko lez
izan ezik. Etxean ez zan ezelako jairik egiten eta
umearen gurasoak be etxean geratzen ziran, ama
osatzen eta aita soloko lanak egiten. Lenengo Jauna-
-artzeetan jatorduak egitea apurka sartzen joan
dan oiturea izan da. Guda-ostean beintzat ez egoan
olako jairik egiteko aukerarik.

Ezkontzak oraintsura-arte goizeko orduetan eta
goizetik, eguna argitu baiño be lenago egiten ziran
eta ez egoan jatordu berezirik. Ibillaldia egitera
bai urteten eben batzuk. Geienak Donostira joa-
ten ziran.

Gure aldi onetan, ostera, garrantzi aundia emo-
ten jake, geiegi bear ba'da, olako abagunetan egi-
ten diran jatorduai. Asko aldatu gara.

Illeta batzutan azkenean abadeak berak esaten * * *
eban eleizkizunean izandako guztiai ildakoaren etxe-
koak bazkaltzeko deia egiten eutsela. AMAITZERA

Illetaren ostean bazkaria egiten zan ba, erri
beratako edatetxe baten eta antxe egiten eban
sakristauak maiaren bedeinkapena eta mezak eski -

Orra or, labur-labur agertuta, euskaldunak urte
asko ez dirala izan eben bizikerea. Ba-dira or joka-

12



EUSKAL-ASTEA

Eskerrak guztioi ain
zareelako. Orain zuek
eta egin zeinkeezan g
Eskerrik asko.

entzule eroanpetsuak izan
emon zeinkeezan barrien

alderen zain geratzen gara.

OLAZAR MARTIN

bide batzuk gaurkoak baiño garbiagoak eta gizabi-
dekoak diranak, bai beste batzuk be, ostera, oke-
rreko bidetik joiazanak, baiña gure aurretikoak
orrelantxe bizi ziran, eta naikoa zoriontsu. Gaur
beste era batera bizi gara, baiña ez dakit ain zorion-
tsu bizi garan. Zoriotasuna ez datorrela esan lei
asko eukitetik, gitxi bear izatetik baiño.

Ostiral Santu
Goiria

Illunpe lodiz- dakust mundua,
ixil-ixilik Kalbariva.
Jainko-Semea gurutz-gañean
untzez josirik eta il-zorian.

Gizadiaren gaiztakeriak
gurutzatu dau Jainko-Semia.
Ikaraz dago mendi guztia,
lotsaz beterik goian euzkia,
zintzilik antxe bizi-iturria,
ta biraoka bean jentia.

Gurutz-alboan Ama samiña,
itxaso añako da bere miña.

Lapur-artean Jaun ta Jabea,
Egille dana, oben-gabea,
Gurutz-gañean ilda dagola
bera jausten da bere odola.

Iraindu zaitut, erruki zaite,
nire obenaz oroi ez zaite.

Begira niri, gurutz ortatik,
Zuganutz eruan zeru-bidetik;
Biotz orretan sar ni maitero
zure semea nazan ezkero.

Calombia - 1934
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