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1. Soroko ibilerak (Nati Jauregi eta Julian Galparsoro)

—Pixka bat…

—Hasi, hasi!!

—Bai??beno ba hemen ere ba ziren, gu hasten gara urtarrilean 
ilargian ilbeheran, erdaraz menguante esaten dena, tipularen haziak 
eta porru haziak botatzen eta urtarrilak ez badu uzten otsailean e…
azkeneko ere bai, ilbeheran, menguantean eta hurrena hasten da da-
goeneko lurrak mugitzen martxoan.

Hainbat egile:
Etxarri-Aranatzeko istorio zaharrak
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—Eguraldiaren gora behera.

—Eguraldiaren gora behera eta…gehienetan martxoan botatzen 
genuen lehen eguraldiak hobeki laguntzen zuen eta, orain baino. 
Martxoan botatzen genuen lehendabiziko patata, goiztarra esaten 
genuena, goiza, eta gero erdi ipurdika ere bai apirilean eta beranta 
esaten genuen hura biltzen zen amabirjina, apirileko amabirjinaren 
inguru hartan, hura zen bianta. Eta… gero haziekin hasten ginen 
apirilean lekak, letxuga plantak jartzen, azelgak ere bai, eta maiatzaren 
erdi aldean, erditik aurrera tipulinak, balentzianoak jartzen genituen 
eta… ekainean porruak, san joanetatik sanfermiñak bitartean, azak ere 
bai, asko, sanfermiñetatik abuztuko amabirjinaren eguna bitartean eta 
azaloreak ere bai garai horretan jartzen genituen hemen eta eultzitzen 
ziren esaten genuena garia oloa, garagarra…

—Babak, talkan …

—Eultzitzen ziren orduan abuztuko amabirjina bitartean, e… 
sanfermiñetatik abuztuko amabirjina bitartean eta horiek ere ereiten 
ziren azaroan, azaroan ereiten ziren horiek, eta… artoak ereiten ziren, 
maiatzean e… hamabost bitarte… hamabost egun, bitarte horretan 
babarrunak ere bai, babarrun beltza esaten genuena, eta zuria eta. 
Horiek biltzen ziren azaroan ere bai, ttoporrak, beranta eta eguraldiak 
asko ematen zuen orduan, lasai ibiltzen ginen e… gauzak biltzen, bai… 
beno soroko ibilerak hola ziren eta bidenabarrean erremolatxa ere bai 
biltzen genuen. Orduan bizitzen ginen gu aziendaren bidez bakarrik 
eta edukitzen genituen sei behi esnedun, bi idi pare, eta behor bat eta 
lurra bueltatzeko traktorearen ordez ere ibiltzen ziren idiak paretan 
eta mandoa ere bai izaten zen mandoa esaten geniona, ez behorra eta 
ez astoa dena.

—Hori izaten da, behorra astoarekin gurutzatuta.

—Hari esaten diogu mandoa eta mandoa jartzen genuen bi idi 
parearen aurretik eta hari tiratzeko.

—Astoa ere ezta behorra ere ez.

—Erdi ipurdikoa.



143

2. Etxarriko ohiturak (Nati Jauregi eta Julian Galparsoro)

Belen gaua esaten genuen. Abenduko hogeitalau-bosta bitarteko 
gau horretan egiten zuten gazteek sorgin afaria, neska mutilek etxe… 
edozein etxetan Etxarrin. Eta hori izaten zen hamabietako meza ondo-
ren, misa de gallo esaten genuena, ez dakit zer jartzen zen, txokolatea 
eta holako gauza gozoak jartzen ziren, turroia eta parranda pixka bat 
egiten zen, goiz aldian edo, orain gaupasa egiten duzuen bezala, or-
duan ere bai eta gehienetan egon zen elurra eta parranda asko egiten 
zen gau hartan. Eta behin parranda hori pasatuz gero hemen ez zen 
festa gehiagorik gazteendako eta gutxiago neskatoendako, zerengatik 
oso goiz etortzen ginen etxera, ama ezkilekin batera etxera. Gu egoten 
ginen itxaroten lagunak eta askotan senargai edo lagunak juntatze-
ko pixka bat gogoekin egoten ginen, neskato eta mutikoak egoteko 
San Kiriako festari, San Kiriako dela, ekainaren hamahiruan da… 
Orduan parranda pixka bat egin, mutikoak pixka bat edanik egoten 
zirela-eta…

Piper opilak egiten zituzten neskatoek.
Hori San Adriango egunean.
Beno…

San Kiriako jartzen zen eta gero San Adrian eguna. San Adrian egu-
na dagoeneko zen, Neskatoek piper opilak egiten zituzten, mutikoei 
eman eta lagun bereziren bat baldin bazuen, ba horretan hasten ginen 
pixka bat ezagutzen. Asko segitzen dut nik, besta hori asko begiratzen 
dut, horretan ibiltzen ginen. Hurrengoa, Ama Birjina egunean izaten 
zen, hurrengo ikustaldia edo egonaldia edo pixka bat esango nuke. 
Santa Marinara ere joaten zen, Trinitate egunean, han ere juntatzen 
ginen, mutiko eta neskato gazteak, eta hurrena festak, ea festetan ibil-
tzen bazen, urte guztian ibiltzen zena mutiko eta neskato hari begira, 
festetan ia elkartzen ginen gehiago, denak alegresko egoten ginen, poza 
bitarte, dirudienez, errazago egiten genituen harremanak eta hurrena 
beno festak izaten ziren.

Santa Rosario, Sagrario…
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Urtarrilean lehendabiziko… urtarrilean, uztailean, buturrari nola 
esaten diogu orain euskaraz hemen?Uztaila.

Guk esaten genion setienbrea urriari eta orain esaten diozue urria 
oktubreari.

—A bai?

—Bai.

Lehendabiziko urrian. Lehendabiziko igandean, gure lehendabi-
ziko igandean, eta izaten ziren lau egun herriarenak eta bosgarrena 
mutilenak, eta ordukoa.

Mutikoek kategoria gehiago.

Mutikoek parranda egiten zuten, orain bezala orduan ere, borda 
gehiago egoten ziren ba belarra eta lastoz beterik eta han egiten zuten, 
koadrilek ba, ze lagunek zeukan ganbara hoberena jantzita belarrez  
edo lastoz, eta neskatoak joaten ginen goizeko Aurorara, zazpiak laur-
den gutxitan herriari buelta, Ama Birjinari kantatuz, herria esnatzen, 
eta festetan, txurruak jatera, gu mezatik ateratzeko zortziak laurden 
gutxi, zazpietan izaten zen meza eta zortziak laurden gutxitako egoten 
ziren txurruak egiten festetan eta mutikoak ateratzen ziren orduan 
ganbara horretatik lo egitetik, eta batzuetan gonbidatzen zituzten 
neskatoak, bero-beroak, itxaroten egoten ginen, e! festa politak izaten 
ziren orduan.

3. Serenoa (Nati Jauregi eta Julian Galparsoro)

Orain Iturri Ederren dagoen iturri hura egoten zen, Anttonioren 
gozotegi horren aurreko aldean eta egoten omen zen txapa handi bat 
lur azpian, zera ustubideetarako eta. Eta mutilak txapa haren azpian 
sartzen ziren eta serenoa egoten zen, orain e… zer esaten diote, Die-
goren izkina horri…

Diegoren izkina… Julioren denda.

Julioren denda.

Herriko etxeko izkinan serenoa.

Etxe, etxe handia esaten genuena.
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Txapan han ibiltzen zen eta txapela gorria eta erige da, txapa haren 
azpian egiten zuten deitu, serenoa ibiltzen zen mareaturik, igaroz eta
hotsak, eta egoten ziren txapa haren azpian, han estaltzen ziren, eta 
serenoa joaten zen Ursularen izkinara, Ursularen izkina badakizu zein 
den?!

—Bai.

Haruntza eta, ailegatzen zenean atera egiten zioten txapa haren 
azpian eta inor ez ikusten. Hori gu baino zaharragoen kontua, e! Eta 
hola pasatzen zuten jaia! Eta hola tartean-tartean txistosoren bat ere 
egoten zen, eta harengatik-eta barre, hots asko ateratzen zuten kalean, 
ez zioten jendeari lotan uzten, serenoari berriro amorraturik jendea 
ezin bilatuz mutilak non izanen ziren, txapa haren azpian.

4. Hogeita lau ordu kartzelan (Nati Jauregi eta Julian Galparsoro)

Egiten zituzten gaiztakeriak, mutilen gaiztakeriak, urdeei, urdeak 
izutu edo aguntea amorrarazi, besteren bat amorrarazi, eta egiten ba-
zuen pekatu pixka bat sartzen zuten larunbatetik jai gaueko kartzela, 
hogeita lau ordu eta horrela. Bu! Bakarren bat egoten zen eta hari 
eramaten zioten ba ardoa, jana eta jendea ongi atenditurik egoten 
zen, zigor txikiagoak ere egoten ziren.

Bai eta… inauterietan ez zuten uzten, orduan gu txikiak ginela, ez 
zuten uzten mozorrotzen, eta karrika estutik ateratzen ziren txatarrak 
esaten genuena, zerengatik han ziren mutikoak –zortzi urte, bederatzi 
urte, hamar urtekoak– eta haiek ateratzen ziren ba igoal, burutik be-
hera gauza bat jarri eta hola ateratzen ziren. I! Eta galtza zahar batzuk 
aitonaren blusa zaharren bat eta erratza zaharren batekin, neskatoak 
segitzen.

5. Momotxorroak (Nati Jauregi eta Julian Galparsoro)

—Alguazilak ikusten bazituen herriko etxearen izkinatik, karrika 
estutik etortzen zirela honantz, haiek ihes bestaldera egiten zuten. 
Izutzera bakarrik etortzen ziren eta ez ziguten jotzen neskatoei behin 
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ere… Inauteriak ez, ez genituen guk ezagutu, orain bezala. Haiek izaten 
ziren gureak eta esaten genuen «txatarra begi gorri, alkatea aurretik 
albintea atzetik»… jajaja… gure koadrila asko izaten zen orduan, gu-
txienez, onean, hiru lau etxetan e… hamabost edo… hiru familiatatik 
agian aterako ziren hamabost edo hogei mutiko e! Eta haiek denak 
txatarrez jantzita, beno… hemen lehenengo jantzia hori izaten zen eta 
neskatoak, gutxi, gehienak mutikoak ateratzen ziren.

—Kintotan egiten ziren e… orain baino txano politagoak 

—Baina estilo hori e…

—Bai, baina handiagoa eta…

—Luzeago, luzeago, handiago…

—Papera atzean apaingarriak luzeago eta…

—Eta egiten zituzten neskatoek e! egiten zituzten neskatoek baka-
rrik.

—«Bai, neskatoek mutikoei, ez?»

—Josten aritzen ziren neskatoak eta…

—Jostunekin egoten zirenak!

—Eta… egiten zituzten txanoak orain baino politagoak, estilo hori 
baina handiago eta politago!

Aizkora (F. Begiristain)

Ea, egurra egitera eta egin ziren egarritu eta zegoen halako aska bat 
harrizkoa eta bat zen mehea eta besteak horrelako buru handia zeukan 
eta mehe hori «atzean» sartu eta mmmm neronek freskoa zegok eta 
joan esan zion e! Burua sartu eta ezetz ez atera, sartu zuen burua eta 
ezin atera, ezin atera laguntza eske eta anaia horrek esan zion; beno 
ni banoa herrira bakarren bati hots egitera edo bestela mailu handi-
ren bat ekarri edo hala ezta?, burua salbatzeko, orain oroitu otsoaren 
muturra hotza dela e! Eta garai hartan ba galtzak modan bezala egoten 
ziren zuloa hemen ipurdian gastatuta eta aizkora hotza da, aizkora 
altzairua da eta hotza eta hark egin zuen beno, banoa ni hotsak ri-ra 
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orbela dena, handik gutxira itzuli zen berriz ere ri-ra otsoarena egiten 
ffff jarri zion aizkora ipurdian hotz hotza eta akordatu zen ba zer esan 
zion eta apuru batean, kolpean! Bi belarriak utzi han eta burua atera 
zuen. Izan zen anaia, aizkora jarri ziona ipurmasail hartan eta belarriak 
utzi eta kanpora apuruan. 

Lehen nola aurretik esan zion otsoaren aurpegia hotza zela.

Hotza zela, bai garai batean galtzak hola bait ziren denak hautsirik, 
gastaturik, e. 

—Bai.

Gregorio eta Bartolo (Nati Jauregi eta Julian Galparsoro)

Beste bat esaten genuen, esaera erraz ateratzen zaiguna, kanpoan uso 
etxean otso, eta hemen bazan bat e… Bartolo bat e erdaraz ez zekiena 
eta beti esaten zioten, Bartolo, Bartolo eta zeukan soroa Sortze Garbia 
andremarian, badakizue non den?

—Ermita.

—Bai. 

—Handik gorako baserri hori. 

—Garmendiarena.

Hor zena orduan zen Garmendiarena, baserriak edukitzen zituen 
mizpirak, gereziak eta… han egoten ziren bi neska zahar eta mutil 
zahar bat.

—Gregorio, Pilar eta Maritxu.

—Eta Maritxu ere bai.

—Eta Maria edo…

Maritxu bai eta Gregorio zen oso xelebrea, parranda gutxi egiten  
zituen ere bi gitarra, akordio txar batekin eta.

—Jotzen zituen kaxkañetak edo zer esaten dute?

—Bai, kaxkañetak.

—Zaragozan eta jotzen dituzte gaurdaino ere.
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—Bai eta soroak zeuzkan aitona honek, Bartolok, haren ingu-
ruan andremari amabirjina haren ondoan eta ari zen jorran. Ba jaitsi 
Gregorio eta –egunon Bartolo me esan omen zion, ja, ja, ja eta biak. 
Hi eta nik esaten badiat hiri bart Gregorio me! Je, je, je, je, ez zekien 
esaten zitzaiola Bartolo me je, je, je. Hori bat xelebrea zen eta beste 
hura zuk kontatzen duzu? Andregaia…

—A Unanukoa zeukan andregaia Gregorio xelebre horrek irausi 
ibili zen mutil…

—Bai esan diagu hori.

—A hori da, hirugarrena da, andregaia egin zuen Unanun eta gero 
ito zitzaion oñelien. Oñelie badakizue zer den?

—Pixontzia edo hori ez?

—Bai. 

—Je, je, je, je.

—Erdiaz bai.

—Beno ito zitzaion, txikia omen zen eta hori.

—Bai.

—Je, je, je.

Haren txisteak asko dira esaten zituztenak, baina orain ez gara 
akordatuko e!

8. Astoaren burua (F. Begiristain)

—A eta ni atera behar naiz hor?… jajaja… herri! herri txiki 
batean zela, hil zuten astakumea, asto txikia, eta jan zuten eta 
gero burua gelditu zen eta batek esan zuen:

—Beno, eta buru honekin, zer egin behar dugu buru hone-
kin?

—Honekin? Arrain zopa egin behar dugu, hori egin behar 
dugu!
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Eta hurrengo egunean egin zuten eta ez dakit ze aterako zen 
arrain zopa edo asto zopa! Hori behintzat…

—Besteren bat hola?

—Ea itxaron…

—Itxaron e!

9. Eguzkia edo Ilargia? (F. Begiristain)

—Goizeko hirurak edo, nahiko, nahiko kargaturik zen eta ez dakit, 
batek besteari:

—Beno, joan beharko dugu etxera, garaia duk eta!

Atera ziren eta ilargia! Ilargi oso osoa zegoen, ilargi betea zegoen, 
haaaandi bat! Eta batek besteari esan zion:

—Ikusten ikusten ze ilargi kozkorra!

—Ez duk hori ilargia!

—Zer duk ba?

Eguzkia zela!

—Ezetz, ilargia dela!!

—Eguzkia dela eta han zegoen beste gizon bat posteari eusten, hura 
ere nahiko… baraurik ez behintzat! Eta hara! Joan ziren eta:

—Hi gizon, ea, hemen tarte bat badiagu diskutitzen ea hori zer 
den, eguzkia edo… 

—Goian ikusten dena, ilargia!

—Ilargia? eta erantzun zuen

—Ni ez nauk herri honetakoa eta ez zekiat ezer ere!

—Jajaja…

9.1. Golda (F. Begiristain)

—Golda, golda da garai bateko soroetan ibiltzeko zen e… orain 
makina brabana den bezala! Orduan golda zen. Gider luze bat, halako  
zera batekin…
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—Lema handi, luze batekin.

—A! soroan bertan hartu zuen golda bizkarrean eta… andreari 
errieta!

—E, non dago golda!

—Ze golda, bizkarrean daukazu-eta!! Golda handia e! golda bizka-
rrean eta ezin bilatu etxe guztian barna.

—Ja, ja.


