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Mari Carmen Satrustegi:
Nire amonaren oroimen batzuk

GARAZI OTXAGABIA LETAMENDIA
DBH 3. eta 4. kurtsoak 1. saria 

Etxarri-Aranatzeko Andra Mari Ikastola 

No, ba ni hazi nintzen lau mutikoren erdian, laurok ginen, segituak 
eta segituak izatean, haserretzen ginen, eta telebistarik ez genuen, eta 
jolasten ginen gauean. Gaua ailegatuz gero izaten zen, aitonak arian, 
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amonak afaria, beno, afaria edo arilla ere hura egiten zuen,prestatzen 
zuen, aitonak egiteko, aitak artoa urgaldu eta guk botatzen zituen 
kozkorrak,kozkorrekin, gazteluak edo etxeak egin lurrean eta nork 
altuena egin, hark irabazten zuen, baina haserretzen ginen eta «al dos 
por tres» denak lurrera joaten ziren. Baina,hori egin baino lehenago, 
lehenbiziko joaten ginen, salbe esaten genion, ilun ezkilak jotzen  
zuen eta salbe esaten genion, salbia, eta salbetik etorri eta esaten zu-
ten gauza horiek, baina gauza horiek egiteko denboran, jolasteko, eta 
arilla eta artoa urgaltzeko eta denbora horretan, arrosarioa errezatzen 
zen, denok arrosarioa errezatu. Amak afaria egin eta mahaia prestatu 
eta afaldu denok. Eta gero joaten ginen eskolara, goizetan jaikitzen 
ginenean denok, hemen bertan genuen eskola eta denok batera egoten 
ginen, txikiak, handiak eta denok nahasirik eskolan. Eta ondoren, 
ba lanik, ez genuen lanik edo zuek dituzuen lanak edo lanbideak, ez 
genuen izaten. Eta kalean jolasten ginen elizari bueltak ematen, al 
marro, gaztelu, al pote, a la cadena eta beti jolasten elkarrekin, elizari 
bueltak ematen, pareten gainetik saltatzen, kanposantuaren gainetik 
saltatzen, eta joko horiek, nola telebistarik ez geneukan etxean, denak  
kaleko jokoak izaten ziren, denak kaleko jokoak. Ni gutxi olgatu naiz, 
oso gutxi. «(Beti bagenuen, ni zaharrenetatik izatean, ba umeren bat 
bazegoen beti ibili behar zena zerengatik Maria Jesus da ni baino 11 
urtez gazteago ni baino, eta Pilartxo 9 eta Maria Jesús nik hazi nuen. 
Eta ia txiki txikitatik lanean hasi nintzen zerengatik amona hil zitzai-
gun Maria Jesús el ocho de junio jaio eta el dieciseis de julio, Karmen 
amabirjinaren egunean hil zen. Eta orduko ama gaizki zegoen, eta nik 
hazi nuen Maria Jesús. Biberonak eman, nik papilekin, painaleak edo 
horiek paxak eta jarri, aldatu, dena-dena neronek egiten nion, dena, 
eta bitartean, horiek jaio bitartean berriz genituen beste bi senide 
hilik, Pilartxo baino lehen zeuden beste bi. Jexuxen ondoren zegoen 
Mariasun umetxoa, eta bi urte t’erdirekin edo, atake de meninjitisekin 
edo hil zen. Eta gero zegoen Miguel Anjel, beste bat haren atzetik, 
eta hura ez dakit zerekin baina hura ere hil egin zen, baina kozkortu 
ondoren e!, mutiko koxkorra zen hura, oinez edo bazebilen. Eta gero 
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jaio zen Pilartxo eta Pilartxo ez nuen hainbeste besoetan ibili, baina 
Maria Jesús beti nik besoetan.)»

Gero, ba haserretzen ginen etxean eta beti nik motoak (txirikordak) 
edukitzen nituen, trentzak eta motoetatik hartu eta lurrera bota-
tzen ninduten. Baina defenditzen nintzen ni, jenio txarrarekin hara 
edo hozka edo atzamarka egiten nien eta majo defenditzen nintzen 
mutikoengandik. Baina mutikoekin, Jose Marirekin eta Luxitorekin 
kasik ez nintzen baina e! haserretzen, Jexuxekin bai, baino beti biok 
elkarrekin. Igandean berriz, igandea ailegatzen zen eta bazkal ondo-
ren izaten ziren arratsaldean bezperak lehenbiziko goizean meza eta 
arratsaldean, bazkal ondoren, lauetan izaten ziren bezperak eta joaten 
ginen bezperetara. 

Bezperetatik etorri eta ia segitua igandero, igandero gauza horiek egi-
ten genituen. Partxisera ibiltzen ginen, eta partxisean beti amak jartzen 
zigun edo zortzikoren bat edo.. gehiago ez e! Irabazten zuenarendako, 
ilusioarekin hura egiteko. Gutxi, ez zeukan eta! Gutxi. Irabazten zue-
narendako gehienetan nik irabazten nion gehienetan, eta haserretzen  
ginen, elkar jaten genuelako eta hala, baina beti Jexuxekin haserre, 
baina Jexuxek irabazten bazuen partida akitu ondoren, irabazten zuena 
niri ematen zidan, oso ona zen, nahi nuena egiten nuen nik Jexuxekin, 
haserretu eta jo, baina beti nahi nuena egiten nuen. 

Eta gero, zer esanen dizut, bazkaldu eta partxisa baina lehenago igoal, 
hasten ginen, bazkaltzen genuen orduko segituan, bazkaltzen genuen 
eta ea zer etxetara joan behar genuen. Nola beste entretenimendurik 
ez zegoen, eta joaten ginen, Sastriñeneara, Miltooneara, Metxiñe-
neara, eta Juandaaizeneara eta ia etxetik ateratzen ginen esanda, hi 
Metxiñeneara, ni Sastriñeneara, ni Miltoneara, eta bestea igoal Jua-
daaizeneara eta banaturik, elkarrekin ez pilatzeko. Baina han herriko 
ume guztiekin juntatzen ginen. Metxiñenean gehienak. Metxiñenean 
herriko ume guztiekin, eta sukaldea umez beterik, eta batek kontu 
bat esan, besteak beste bat esan, batzuetan bakean, beste batzuetan 
haserre,denak agoantatzen zituzten. Eta olgatu gutxi e! ni oso gutxi 
olgatu naiz, oso gutxi! Badakizu noiz olgatzen nintzen? Bisitaren bat 
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etortzen bazen etxera, orduantxe eta bisita sukaldean sartu zen, aire! 
ni eskapo etxetik, banekien bisita zegoen denboran amak ez zidala 
ezer agindu behar eta ez zela hura egin behar, eta lo uniko olgatzen 
nintzena bisita zegoenean, eskapatu eta kito. Eta neskato hura non 
da? Bai, eta joan eta aurkitu ezazu non dagoen, eskapaturik, jolastera 
edo beno hori ere! gainerakoan oso gutxi olgatu naiz, oso gutxi. 

Eta ez dakit ba gehiago zer, jantzale txarra nintzen, beti ama haserre-
turik zergatik ez nuen jaten. Ba amona hil zitzaigunean, nik neuzkan 
hamaika urte, Maria Jesús jaio zenean, ama zegoen ohean gaizki, gaizki 
gelditu zen eta gure ama ia ez zen gehiago sendatu. Eta noski, amak 
eta amonak egiten zuten ogia baina amona hil zen eta ama gaizki 
egotean, hamaika urterekin dagoeneko hasi nintzen ogia egiten. Bai-
na indarrik ez neukan, luzea bainintzen, luzea bai, baina mehea! eta 
Luixitorekin biok oratu. Oratu da masa egitea, eta Luixitorekin biok 
egiten genuen masatu eta bezperan, larunbatean egin behar bagenuen 
ogia, ostiralean irin hura pasatu kriban. Bagenituen kriba pasadera 
txiki bat, eta katxarroa ere harena, zer izena zeukan, armairu bat be-
zala masandeellen, masaandeeya deitzen genion hari, ba kajoi handi 
bat zeukan, han irina pasatu ere katxarroan, eta bahean eta han irina 
prest utzi hurrengo egunerako eta masatu. Luixitok laguntzen zidan, 
baina egiten genituen ogiak, ba, hogeita bi ogi, kabezon horietatik, 
handiago horietatik hamabost eguneko eta astero, astero, edo hama-
bostetik ogi hura egin, eta gero egiten zen ere orduan lixiba. Lixiba 
zen ba, aspil handi bat harrizkoa, harrizkoa eta behean zuen beste 
aspil txiki bat, zuloa edukitzen zuen aspil hark, hortik botatzen zena 
eta sartzen genituen igoal hogeita bi maindire. Behin nola ni baina 
orduan ez zen egiten astero jabonada eta. Ba jendeak aldatuko zituen 
ba ez dakit, nik pentsatzen dut, hori ez naiz akordatzen baina hala 
izan bazen, ba igoal oheak bi hilabetetik aldatzen zituen, nik uste. Eta 
hogei hogeitabi maindire, sartu aspil hartan eta estutu, estutu, estutu, 
eta gainean jartzen zitzaion maindire bat horretarako zena, latzena 
maindirea aspilean alde guztietan aterarik. Guardatzen zen errau-
tsa, egurrak edukitzen duen errauts hori eta gainean jartzen zitzaion 
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errautsa. Eta gero erosten ziren xaboi batzuk, arrautzak bezalakoxeak, 
papera artean bildurik etortzen ziren, bonbonak bezala, beno «bolas
maravillosas», eta ba botatzen zitzaizkion bola haietatik, ba nik ez 
dakit zenbat izango ziren, hori ez naiz akordatzen. Eta maindire ha-
ren gainean, eta maindire haren lau puntak tapatu, zurron bat balitz 
bezala eta hasten zen, ur beroa prestatzen zen, eltze handi batzuetan, 
ur beroa, kobrezko pertzak eta izaten ziren. Batzuek edukitzen zuten 
lurreko sua, nik ez dut ezagutu lurreko surik etxean baina ekonomikan 
ur hura berotu eta hasten zen lehenbiziko tenplaturik. Botatzen zen 
lixiba hari, bete beterik egoten zen ee… harrizkoa, batzuek zinkezkoa 
edukitzen zuten, baina guk harrizkoa genuen, lixibaren arbelezkoa. 
Handiak ee… katxarroak, urek, lixu tokiak eta suabe, suabe, suabe, 
ur epela botatzen hasi eta konforme edo bete, prestatzen zen bezala, 
berotzen joaten zen bezala ur hura, fuerteago, fuerteago, hau da, 
beroago, beroago, beroago, irakiten. Eta noski! hura oso estu egoten 
zen. Maindireak, oso estu egotean asko kostatzen zitzaion pasatzea ur
hari beheraino, beno hasten zenean lixibaren ur hura zulotik ateratzen, 
aspila, zulotik ateratzen zen, aspila behean zeukan aspila, harrizkoa, 
arbelezkoa zen aspila, orain atarietan egoten diren loreekin «(eta daude, 
Sastriñeneako atarian eta Beteluren atarian, eta Maribiren atarian ere 
bai uste dut badaudela.)» Beno, ba, ura haruntz joaten zen bezala, 
ea ur hura ateratzen zihoan bezala gainezka egin gabe, beheko aspil 
hartara, ur hura bota. Igoal goiz ia guztian hura botatzen, ur hura 
botatzen. Ikusten zenuenean xaboia ateratzen zela, xaboiarekin eskuak 
jartzen diren bezala, lekedarekin, hau da, beratz beratza, edo xaboi 
hura ateratzen zenuen baina hori ez dakit, ez naiz akordatzen, baina 
ordu bat edo… zenbat kostako zen, edo gehiago behintzat ur hura 
xabonatua atera bitartean. Eta uzten zitzaion gozatzen eta hurrengo 
egunean, ia beroak egoten ziren arropak eta gozatzen utzi eta hartu eta 
jo. Herrian hiru labadora zeudela besterik uste dut. Herrikoa, ez dakit 
Juandeizenean edo Barbanean eta gure etxean, labadora. Gainerako 
andre guztiak, herriko labadorara joaten ziren han jotzera. Eta, noski, 
labadorara joan eta xaboi zatiekin mantxaren bat edo ikusten bazenuen 
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marruskatuz, marruskatuz, harriari joz, joz, joz, arropa haiek garbitu. 
Eta gero haiek ere… edukitzen ziren, zabaltzen ziren, orain hesia esaten 
zaiona, hesiak dauden bezala alanbrerekin eta hola, ba, leku jakinak 
egoten ziren, herriaren irteeretan «(orain Itxaberriaren bide horretan 
dagoen bezala hesi hori kateekin eta, hori,)» hartu karretilan e… txo-
rrotatik atera eta balde handiak, harantz eraman eta zintzilika jarri. 
Hori goizean, ia egiten zenuen zintzilika jarri. Eta bazkal ondoren, 
falta gabe noski, lixiba beti denbora onarekin pentsatzen zen egitea 
eta… idortzeko, bazkal ondoren, emakumeen lan nagusia,hartu eta 
maindireei buelta eman idortzeko, mugimenduan, tapaturik zeudenak 
nahiko,juntaturik zeuden arropak eta liso jartzen zenituen, eta idortzen 
ziren eta orduantxe eta eguzkia sartzen zen, ilundu baino lehenago bi 
lagun joan, gehienetan bi lagun, eta bat zeukanak, laguntzailea edo 
izaten zuen, hartu doblatu ongi eta horra plantxaturik. Plantxarik ez 
zen, zerengatik ziren maindireak eta esku mihiseak.

 Etxean egiten zen mihisea, lihoa ereiten genuen, soroetan. Ni ariturik 
nago lihoa biltzen. Eta gero eskutadaz, eskutadaz, liho hura bildu, lotu  
eta karroak goraino kargatu. Eta egoten zen haria egiten zuena, bat 
Dorraon uste dut edo Unanun, Dorraon segur aski! Beste bat Etxarrin, 
eta beno zeuden etxe horietara eraman, eta makina batzuetan bueltan, 
bueltan, jarriz, haria egiten zuten, beno ez, lihoa jo, lihoa jo! eta gero 
liho harekin, haria egin, haria egin. Eta harekin, maindireak dena 
etxeko jeneroarekin eginda. Baina izaten ziren ez, oraingo nailonezkoak 
bezala, hobeak ere! Latz horietakoak baina askoz sanoagoak. Orain
bertan ere, harizko maindireetan hobe lo egingo bagenu denok, nik 
uste min gutxiago zela, harizko maindireetan lo eginda.

Gabon egunean ohitura genuen, bederatzi t’erdiak hamarrak aldera 
afaltzen hasten ginen. Beno ia egurrak prest edukitzen zituen gizonak. 
Egurrak, nik beti egurrik ez dut txikitu, aldian behin honuntza etorri 
nintzenean bai, baina txikitatik ez, beti egurra txikiturik. Eta pilatzen 
ziren egur batzuk estrabilean, eta hortxe juntatzen ginen familia guz-
tia, arrosarioa errezatzen zen, eta arrosarioa hasten zenean, batzuek ia 
harturik zeuden lanak. Batzuk mahaia jarri, eta mahaia ongi e! Gure 
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amak jartzen zuen bi platerekin Gabon egunean beti, eta mantelarekin 
mahaia, igoal urte guztian ez, baino Gabon egunean eta urte berri 
egunean, beti mantelarekin. Batzuek mahaia jarri ongi, besteek afaria 
egin, eta gehienetan amonak egiten zuen arrosarioa errezatu. Baina 
arrosarioa hastearekin batean, sartzen genion suari egurra. Lehenbiziko 
niño Jesusendako, gero San Jose eta amabirjiñarendako, egur hobena, 
eta hortik hasten ginen. Eta berotasuna ez faltatzeko urte guztian eta 
etxean hurrengo urtean denok juntatzeko, izateko, berotasun hura, 
iraungarria izan zedila. Gero hasten zen ba… aitona bizi bazen, aitona, 
gero amona, gero zaharrenez-zaharren, zaharrenez-zaharren, denen-
dako, etxean zeuden denendako eta baldin bagenuen osabaren bat 
Ameriketan, guk edukitzen genituen, aitaren hiru anaia, eta monjaren 
bat e… kanpoan, haiendako ere bai, zerengatik etxeko umeak ziren 
eta haiendako ere bai egurra sartu. Eta azkenerako, despedidarako 
egurra sartzen zitzaion, atariko pobreendako, haiek ere bai berotasuna 
nonbait opatzeko, ez dakit non opatuko zuten gaixoek, baina ohitura 
hala da. Ibiltzen zen pobre asko orduan,asko! Gure amak eta amonak 
eta nik ondoren, asko ez, orain ez da ibiltzen, baina tokatu zitzaienean, 
gauean, Gabon egunean etortzen bazen bakarren bat eske, beti ematen 
genion jateko hura, zerbait ere, bazkal garaia baldin bazen, bestela ere 
bai, Gabon eguna ez bazen ere, nik ere, eta gure etxean, nire amak 
eta amonak bazkal garaian etortzen bazen, beno, beno! gutxixko jan 
badugu ere, atariko pobreei ere, beti eltzeko plater bat ematen genion. 
Eta hori bai, ardoa sekula ez e! ogi puska bat, baso bat ardo, eta gure 
janetik gainerakoa, amak esaten zuen gehienetan hala ibiltzen zirenak 
hura izaten zirela, mozkorrak. Ardoari eta ematen ziotelako ibiltzen 
zirela eskean. Ura bai eta ardorik ez emateko, hori jaten ematen ge-
nion, eta Gabon egunean tokatzen bazen haietako bat, ailegatu zen 
hemen pobre bat, bazeukan asko etortzen zena, eta ematen zioten 
lotan egoteko estrabilean, gauean, karroan. Aitak jartzen zion ahotza, 
eta ahotzaren gainean maindire bat baino maindire bat e… soroko 
maindire horietatik jartzen zion eta gutxienez teila azpian bero-beroa 
eta beroago egoteko, kalean lo ez egiteko, ematen zioten lotan. Hori 
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bai, hemen frankotan eta etxean ere bai, baina hemen jakina zuten, 
holako gizon zorritxo bat, honantza etortzen zen zorriz beterik, baina, 
sukaldean bazkaldu edo afaldu egiten zuen baina gero ez genion uzten 
sukaldean, eta estrabilean karroan lo egiten zuen. 

Eta ba… a! gauean gero, afaltzen genuen denok, sukaldea jaso, 
ontziak eta garbitu, eta denok hasten ginen jokoan. Gu laurok par-
txisera, baina egun hartan ere ibiltzen ziren, batean ama eta bestean 
aita. Baina gizonak baldin bazeuden jokatzeko moduan, ba gizonak 
jolasten ziren musean, baldin bazegoen muserako, musean, briskan 
edo kartetan edo tortila o lo ke sea eta gu ibiltzen ginen partxisean. 
Baina amak jartzen zizun ba igoal… Gabon eguna zelako ba, soldata 
bat edo… halakoren bat, gehixeago behintzat. Baina beti, Gabon 
egunean eta pazkoaren egunean, jornal gehixeago jartzen zuen. Eta 
ori bai, nahikoa beti! nahikoa turron, ez egungo exajeraziorik, baina 
turron merke horretatik, fustimukiten egoten dira, gozoak izaten dira. 
Batzuk kaxkabotienak eta besteak almendrarenak izaten dira, baina 
oso gozoak! Naturalenak, turronetan, horiek dira. Eta mazapan, eta 
horietatik bai, nahikoa ateratzen zuen, pobreak ginen baina egun 
horiek izaten ziren desbordante. Eta afaria. Ba… oso ona! Beti, beti! 
ze ohiturak genituen edo ze, eguberrietan afari klase bat eta Gabon 
egunean, edo urte zahar egunean beti beste afari bat. Baina beti afaria 
izaten zen paella. Urte zahar eguneko afaria gure amak jartzen zuen, 
entremes batzuk, paella, solomoa, nahi zuenak piperrekin eta nahi 
zuenak patata frijituekin, eta gero aranpasak eta orejonak eta ondoren 
turrona. Eta Gabon egunean bestetan bixigua, beste batzuetan arraina 
eta gauza horiek, pexeena, beste edaririk ala ez, pexeena eta yasta, 
etxean egindako pexeena.

 Baina ongi pasatzen genuen, oso ongi! Yasta, ez telebistarik ez ezer 
gabe. Eta niño Jesus edukitzen genuen, nik beti ezagutu dut niño jesus 
bat, eta beti argia ipintzen zion amak niño jesusi. Eta bazkaltzen eta 
afaltzen hasten ginenean, aitagure bat niño Jesusi errezatu, eta ondoren 
hori bai, afaltzeaz despeditzen ginenean, hartzen zuen eta niño Jesus 
hari denok pa eman hankan eta ia hala akabatzen zen festa.
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 Eguerdiko hamabietan en punto jotzen zen angelus ezkila, eta or-
duan denak soroan aritzen ziren jorran, eta idiekin, eta behiekin eta 
lanean, eta gelditu, edozein lanetan zegoela, gelditu, zutik jarri eta 
gehienetan ba… aitonak edo zaharrenak, soroan zegoen zaharrenak, 
aitonak edo aitak, errezatzen zuen angelus. Errezatzen genuen angelus, 
bakoitzak nora nork zekien, Uhartekoa baldin bazen Uhartera begira, 
Uharteko elizari begira, Arruazukoa bazen, Arruazuko elizari begira, 
baina denek jartzen zuten, errezatzen zuten angelus hori, eta gauean, 
gaueko bederatzietan, hori ya izaten zen jendea erretiratzeko ohitura 
bat, yasta! horrekin jendea erretiratzen zen anjelusekin errezatu eta 
bazekien. Erlojurik ez zen orduan, herriko erlojua bai, baina ez ba-
zuen ikusten, eskuko erlojurik ez zen, eta bazekien bazkal garaia zela. 
Eta gauean, bederatzietan jotzen zuenean yasta, eguna akabatu zen, 
orduan erremintak eta bildu, aitzurrak eta zer zeneukan edo esporta 
edo edozein gauza, ze ari zinen, erremolatxa biltzen edo edozein gauza 
ari zinela, erremintak eta bildu, eta etxera. Eta yasta.


