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Monachatus non est pietas
(Erasmo)

Jazkereak parrahua egiten ez du
(Refranes y sentencias, 1596)

Larria iruditzen zait gizon bat hiltzea
errorean dagoela uste izateagatik, edo

eskrituren iruzkin baten xehetasunen batengatik,
dakigunean hautatuenak ere iritzi okerrean eror daitezkeela.

(Miguel Servet)
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Zerain Gipuzkoako hegoaldean kokatua dago, honako lau 
herri hauekin muga egiten duela: iparretik, Mutiloa; hegoal-
detik eta mendebaldetik, Zegama eta Legazpi; ekialdetik, 
Segura. Herriko muga barneetan daude Aizaleku, Peatza, 
Oamendi eta Elustizain mendiak. Basalategi izeneko baso 
handi bat ere badu. Garia eta artoa ereiten da, eta fruta-ar-
bola ugari ditu, batez ere sagarrondoak, mizpirondoak, gere-
ziondoak eta udareondoak. Lizarra, gaztainondoa, urkia, pa-
goa eta haritza nonahi. Beste herri txiki askok bezala, plaza 
bat dauka, eta bertan eliza, Andre Maria Asuntari dedikatua. 
Hilobi bat du atarian, inskripzio honekin: «Esta sepultura 
fizo Joan García de Cerayn, año de 1457 años».

Historialari batzuen arabera, Enrike IV.ak lopeztarren 
dorretxearen almena gora motzarazi zuen; beste batzuek dio-
tenez, hirietako ermandadeek bota zuten, Ahaide Nagusien 
arteko guda odoltsuen amaieran. Haien arteko batzuen goi-
buru zorrotza hauxe zen: arerioakaz aginka. Dorretxe guztiei 
gertatu zitzaien Milia Lasturkoaren eresiak dioena: «Jausi da 
zerurean arria, aurkitu dau Lasturren torre barria, edegi dio 
almeneari erdia». Untzuetako eta Olasoko dorretxeak gerta-
tu ziren salbuespen, hots, zigorretik libratu ziren bakarrak. 
Gure sujeta, heroia edota protagonista aitatu dudan dorretxe 
horretan jaio zen, 1488an, gertakizun horiek igaro eta ho-
geita hamar urte geroago.
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1
ZERAIN, 1488

Mila laurehun eta laurogeita zortziko San Juan eguneko 
goiz alban Zeraingo lopeztarren jauregian Katalina Gartzia 
etxekoandrea erditu zenean zazpigarren semeaz, amesgaiztoa 
izan zuen.

Senarra, Martin Lopez, dorretxeko Jaun Nagusia, Gra-
nada aldean moroen kontrako gerretan zebilen, beste be-
rrehun eta hogeita hamar zaldun gipuzkoarrekin, Diego de 
Figueredoren agintepean, eta hamabi urte lehenago Hon-
darribiko gudatean frantsesak Bidasoaz bestaldera botatzea 
lortu zuen ekintzan nabarmendu eta ospetsu bilakatu zen 
Juan de Lazkano kapitain beltxaranarekin batera.

Elizaurreko atari zabalean, San Juan bezperan, urteroko 
ohiturari jarraikiz, Pedro Gartzia erretore jaunak, Migeltxo 
Olatzarko monagiloa lagun, alba brodatuaren gainetik lepoa 
inguratuz estola zeramala eta isipua esku eskuinean, zuhaix-
ka lehorrez, elorri xuriz eta arantza beltzez altxatutako meta-
ri Atanasio Bronte sakristauak su eman baino lehen, ur be-
deinkatuz ureztatu zuen, latinezko hitz batzuk errepikatuz. 
Eta, ondoren, euskaraz hitzok inguruko jendetzarekin ba-
tera errezitatu zituen: «San Juan Portale, sapoak eta sugeak 
erre, artoak eta gariak gorde».
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Zazpi anai-arrebetan gazteena jaiotzear zen. Zaharrena, 
maiorazkoa, Martin deitzen zen, aita bezala; gero zetozen ja-
rraian Gaspar, Peru, Katalina, Luisa eta Margarita. Beraz, zaz-
pigarrena zen Joanes. Mutikoak sala handitik bidali zituzten, 
eta hantxe zebiltzan ohe inguruan Katalina, Luisa eta Marga-
rita neskatoak, emaginak agintzen zizkien enkarguak egiten 
zintzo-zintzo. «Ekar itzan guraizeak…, ekartzan ura…, hotza 
ez, epeltxeagoa…, ekartzan burruntzalia…, ea ekartzan zapi 
zuria berriro. Ene Jesus, Maria eta Jose, hau da hau, odoljario 
etenezina! Bota zerri askara zilbor-heste hau…».

Ama erditu berria hantxe dago, aurpegia zurbil, zuri-
zuri, hits, odol ugari galdu baitu muttiko beltxaranaz erdi-
tzerakoan. Erditze lanetan Seguratik zaldiz igoa den Juan 
Guzmendi doktore medikuari auzoko Marina Arrizabalaga 
emagina aritu zaio laguntzen.

Txinpartak bazihoazen gau ilunabarrean gora, benetako 
izarretaraino iritsi baino lehenago desegiten bide zirela. Lu-
rrean, zuhaitz enbor beltz bati atxikita, gizon batzuk ageri 
ziren sutan burua estalita, garrasi izugarrien artean. Derre-
pentean esnatu zen eta susmo txarra hartu zion egindako 
ametsari. Dardarka, hotzikarak eraginik ohetik jaiki zen 
balantzaka, eta, aldameneko sehaskatik zapi zurien artean 
negarrez zegoen haur jaioberria besoetan hartu, eta musu-
ka hasi zitzaion, kantari: «Ola, ola, ene Joanes maitetxoa, 
ola ola kea dariola, loa, loa, zeruetako jainkoa, haurtxo honi 
emakiyozu loa…».

Dorre bereko goiko partean bizi den osaba erretoreak 
bataiatu du, jaiotako egunean bertan, eguerdiko angelusa 
errezatzeko txintxarriak jo ondoren, Andre Maria Asuntari 
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eskainitako elizako ur pontean, hitzok erabiliz: «Nik bataia-
tzen zaitut Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren ize-
nean. Amen».

Aitajaun eta amandretzat aitona Migel Lopez eta Ka-
talinaren ahizpa Isabel Gartzia suertatu dira. Galdetu die 
zer izen ezarriko zaion haur jaioberriari, eta Joanes erantzun 
diote. Ama oraindik ondoezaz eta gaixorik ohean gelditua 
denez gero, Isabelen besoetan dago umetxoa, zapi zuri urrin 
goxo garbiz ongi bilduta. Migelen besoetan haurra hasi de-
nean negarrez apaizak ur pontean ur gatzatu eta bedeinka-
tuz kopetan gurutze santuaren seinalea modu zakarrez ezar-
tzearekin batera, Isabelek hartu du bereetan maitekiro, eta 
kulunkatxo arin eta doinu goxo batekin isildu da berehala 
Joanes txikia.

Urtea igaro da, eta neguko elurrak urtzean urak ere ba-
doaz erreketan behera, ibai aldera, itsasorako bidean. Lauro-
geita bederatzian gaude, Domenjon Gonzalez Andia errege-
ren ganberako idazkari eta probintziako eskribau fidela zena 
hil den urtean, eta hain da fama handikoa gizona, non kopla 
hau hedatu baita bailara eta bazter guztietan:

Sagarra eder gezatea, 
Gerriyan ere ezpatea, 
Domenjon de Andia, 
Gipuzkoako erregia.

Martin, Gaspar eta Peru ia egunero ateratzen dira inguru-
ko mendietara ehizara, txori habiak bilatzera eta uso garaian 
baten bat baleztaz botatzen entseatzera. Batzuetan, herriko 
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erreketara sartzen dira, oinutsik, aingirak eta amuarrainak 
harrapatu nahiz, eta Oria ibairaino jaisten ahaleginean. Bil-
dutakoa eta harrapatutakoa gazteluko ezkaratzean Maria Zi-
mur sukaldari zaharraren esku uzten dute, hark maneiatu, 
ondu eta presta dezan, bere antze eta trebetasunez, otordu-
rako.

Maiz ibiltzen dira dorretxeko atarian ere kristauen eta 
moroen arteko gerrak irudikatzen, zurezko ezpatekin kolpe-
ka, garrasika eta jauzika, erne eta arretaz, ama Katalinaren 
oihuei kasurik egin gabe, azkenean Martinek errenditzen 
dituen artean, zaharrena eta bulartsuena bera, «¿Te rindes?», 
Gasparrek eta Peruk erdi negarrez buruarekin baiezko kei-
nua eta mihi gainarekin «sí» erantzuten duteno. Honelako 
borroka saioetan biltzen zaizkie ere auzoko ume zenbait, 
hala nola Lope Hokortakoa, Juan Idokartekoa, Pedro Mar-
tin elolatarra, Juanot Guzmendikoa, eta Joanes Perez Larras-
tegikoa…

Bitartean, gure Joanesek ganbarako leihotik ikusten 
ditu, noizbehinka, begiak altxatzen dituenean Granadan ar-
gitaratutako kristau dotrinaren kartillatik, zeinak irakurtzen 
ikasteko abezedarioa baitakar. Osaba Migel apaizak opari-
tua dio kartilla, eta bertan hasi da polliki-polliki irakurtzen, 
amatxo Katalinak irakatsita, seme-alabetan kuttunena, txi-
kiena eta azkena izango dena.

Herrian zehar zaldi zuri baten gainean harro-harro 
dabil beti hiruzpalau baserriren jabe den Juan Martinez 
Etxeberriakoa, eta, lopeztarren dorretxe aurretik pasatze-
rakoan, beti tente, ezker aldera jotzen duen kapeluarekin  
erreberentzia antzekoa egiten du, lehen solairuko leihora 



15

begiratuz, eta haren gibelean ezkutatzen da Katalina Gar-
tzia etxekoandrea, zeinak senarra Granadako gerran bai-
tauka. Balirudike keinu horrek desio, gutizia eta grina ai-
tortu ezinak estaltzen dituela.

Senarra, Martin Lopez, joana da Granadako gerrara, 
zeren eta erregek agindua baitzien 1490eko abenduan Gi-
puzkoako eta Arabako probintziei aurkez zitezen mila peoi-
rekin, hirurehun arabar eta zazpiehun gipuzkoar. Azken 
horien tropa, hain zuzen, 400 lantzarik eta 300 baleztarik 
osatu zuten, eta eguneko 60 marabediko soldata agindu zi-
tzaien. Bakoitzak bere ezkutu, balezta, geziontzi eta arma-
zoiekin joan beharra zeukan, eta denak batera, zatiketarik 
gabe. Arabarren konpainia, berriz, 150 peoiz eta beste hain-
bat baleztariz osatua zegoen. Mondragoeko erreketaz sortu 
ziren kantetako batek zioen bezala, bertara bildu ziren «asko 
lagunik, zabal arabaarrik, giputz sendo ederrik eta bizkaitar 
urduri gogorik».

Gizonak gerran eta emakumeak etxean, etenik gabeko 
beren lanetan, familia hazten, errezoan eta esperoan. Bai 
dorretxeetako, bai eta baserrietako eginkizunetan gertatzen 
ziren andreak eta morroiak, hamaika izerdi bota beharrean 
familia ugariak aurrera sendo eta sano ateratzearren. Zela 
ezkurrak biltzea zerrientzat, zela sagarrak bildu eta zanpa-
zanpa egin ondoren anaia guztiak hanka hutsik dolaretik 
pasatzea eta kupeletan zukua sartzea, zela mahastiak ongi 
zaintzea eta udazkena hastean biltzea, zela zerriak ukuilutik 
ihes egitean biltzea eta harakinaren laguntzaz sanmartine-
tan hiltzea eta ondo zatikatu eta gatzatu ondoren ganbarako 
kakoetarik zintzilikatzea, zela oilategiko txitak, oilo, oilar, 
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oilasko eta lokak mantentzea eta arrautzak biltzea, zela ar-
taldea otsoetatik gordetzea soroetan zakurren laguntzaz, zela 
behiak goizero jeztea eta ondoren larrera ateratzea, zela ba-
ratzeko landarez eta barazkiz ongi artatzea, biltzea eta pres-
tatzea, zela zurgintzako eta aroztegiko erremintekin adi-adi 
trebatuz mutil koxkorrak saiatzea, eta holako beste hamaika 
lanetan.

Larunbatero, uda eta negu, sukalde zabalean egiten zi-
ren garbiketa errituak, iganderako prest eta garbi egotearren. 
Bazegoen zurezko pertz handi bat ur hotzez betea, eta han-
txe larruzko abarkak, artilezko galtzerdiak, lihozko alkando-
rak eta, galtzak erantzi eta zizeiluko kakoetan ipinitakoan, 
larrugorrian, pitilinak airean eta inolako losintsarik gabe jo-
lasean bezala aritzen ziren anaia zaharrena Martin, Gaspar 
eta Peru, ordena errespetatuz, baina noizbehinka bata bestea 
zipriztinduz, amaren begirada adeitsuaren menean; eta, hark 
aski esatean, oihal batez lehortzen ziren eta berriro janzten 
zituzten eskegita utzitako arropak.

Nesken txanda iristen zenean, haientzat prestaturik ego-
ten zen laratzetik zintzilika eltze bat ur irakinez; burruntza-
lien medioz epeltzen zen ur hotzeko pertza, eta olio isuri 
batzuez eta arrosa hostoz usain berezia hartzen zuen. Ordu-
rako, anaia zaharrenak joanak ziren ezkaratzetik, harlauzak 
ureztatuak utzita, oin urratsen seinaleekin markatuak. Gero 
hasten zen neskatilen gozatzeko unea, haiek ere beren pan-
poxa eta titiak agerian zituztela, biluzik eta elkarri laguntzen 
ziotela garbiketan, astiro; bukatutakoan, batak bestearen 
ilea lehortu eta orraziz apaintzen zituzten. Joanes zen azke-
na mainatzen, eta arrebek maitekiro laztantzen zuten, batez 
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ere Luisak eta Margaritak. Donostiatik ekarritako xaboiaz 
igurzten zutenean, irri handiak egiten zituzten pittitoa polli-
ki-polliki luzatzen zitzaiola ikustean. Ama Katalina begirale 
arretatsu eta arduradun gisa inguratzen zitzaien esanez, «ea, 
haurrak, jantzi zaitezte eta bakean utz ezazue Joanes», oihal 
epel batez estaltzen zuen bitartean bere seme kuttuna eta 
musukatzen.

Igandero, goizeko hamarretan joaten zen familia osoa 
elkarrekin Andre Maria Asuntaren elizara, meza santua en-
tzutera, debozio handiz, eta lehen lerroan kokatzen ziren, 
hala baitzegokien. Otoitz, sermoi eta zeremonia luzearen 
ondoren, apaizak ite missa est esandakoan plazaratzen zen 
mundu guztia. Bazkaria berezia izaten zen, dorretxeko lehen 
solairuan, haritzezko mahai lodi eta luze baten inguruan bil-
durik, eguerdiko angelusa errezatu ondoren. Eta, ordu bie-
tan, elizako kanpandorretik entzuten zen txintxarria, igan-
deroko dotrinara eta bezperetara deika.

Bost urte jadanik bazituen laurogeita hamahiruan Joa-
nesek, eta, denen harridurarako, bazekien jada leitzen eta 
eskribitzen, ama Katalinak arreta eta amodio handiz iraka-
tsirik. Johanes, horrela maite baitzuen bere izena idaztea, h-a 
bi bokalen artean ipiniz, estudiante ona bilakatzeko bidean 
zen, zeren eta osabaren hamahiru liburuak aztertzea, araka-
tzea eta irakurtzen saiatzea baitzeukan egitekorik gogokoe-
na, osaba apaizak behin banan-banan tituluak irakurri, eta 
mutikoari sortzen zitzaizkion galdera etengabeei amodio eta 
patxada handiz esplikazioak eta argitasunak xeheki eman 
zizkionez geroztik. Hona laburzki bilduak liburuetako adie-
razgarri xume zenbait.
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Cartilla y doctrina en romance del arzobispo de Granada 
para enseñar niños a leer. Horrelako titulua dauka hamasei 
orrialde besterik ez duen liburutxoak, ez egile izenik, ez in-
primalekurik, ez datarik dakarrena. Gurutze santuaren sei-
nalea, kredoa, kyriea, pater nosterra, abemaria, salbea otoi-
tzak, Eliza Amaren sakramentuak, hamar manamenduak, 
miserikordiazko obrak, elizako jokabide arauak eta beste.

XV. mendearen bukaeran, Granadako artzapezpikua 
Hernando de Talavera zen, eta hark atzerritik ekarrarazi zi-
tuen Meinardo Ungut eta Juan Pegnitzer editoreak. Beste 
zenbait libururen artean argitaratu zuten honako hau: Breve 
doctrina y enseñanza que ha de saber y poner en obra todo cris-
tiano y cristiana. En la cual deven de ser enseñados los moçuelos 
primero que en otra cosa… 1496an, askoz ere liburu lodiko-
teago bat plazaratu zuten, eta pentsa daiteke lehenagokoa 
dela kartilla, zeinak abezedarioko letrak baitakartza bukae-
ran, mutikotxoek ikas ditzaten:

A. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. r. S. s. t. u. 
v. x. y. z.

Exurgens. Earum. Duc. Zephyrie, flatibus. equor.

Bigarrena, latinezkoa. Egile izenik gabekoa. Letra beltz 
eta gorriz idatzia eta lehen hamahiru orrialdeetan kalenda-
rioa dakarrena. Haren beheko partean, gaztelaniaz ohartxo 
bat dakar: «En el año que abra bisexto conviene que miras 
que letra anda en domingo…». Eta liburuaren azken orrian 
ageri da titulua, eta editorearen izena, kanpaien bedeinka-
zioaren ondoren: Benedictio campanarum. Explicit Manuale 
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secundum consuetudinem ecclesiae Pampilonensis impressum 
caractere iocundissimo per magistrum Arnaldum Guillermum 
de Broqrio in civitate Pampilona. Anno christiane salutis 
mccccxcviii.

Johanesek galdetzen dio osabari:
—Zer esan nahi dute letren gainean dauden marratxo 

horiek?
—Laburtzeko balio duten seinaletxoak dira, eta gehie-

netan bokalen gainean dira ezartzen, m baten ordez.
—Eta Arnaldum hori nor da?
—Atzerritik iritsi den inprimatzaile jakintsua, trebeta-

sun handia duena liburuak egiten, maisua, Brocar jauna, 
Alemanian asmatu zuten makina batzuez baliatuz liburuak 
egiteko moldeekin Pamplona hirira iritsi dena.

—Eta non dago hiri hori?
—Nafarroako erreinuko hiri nagusia da. Bertako apez-

pikuaren aginduetara gaude beharturik Gipuzkoako pro-
bintziako apaiz guztiak, eta neroni ere bai, eta horregatik 
daukat nirekin liburu hauxe. Euskaraz, Pamplonari Iruñea 
deitzen diogu.

Beste liburu bat politagoa eta erraxagoa iruditu zitzaion, 
gaztelaniaz idatzia eta irudiz hornitua baitzegoen, Johannes 
de Kethan-ek idatzia eta 1495ean Brocar-ek argitaratua, ti-
tulu honekin hain zuzen: Epílogo en medicina y cirugía. Per-
tsonek izaten dituzten gaitzez, oinazeez eta nortasunez min-
tzo dena. Osasuna nola zaindu behar den irakasten diguna. 
Adibidez, lehen orrialdean, honako hau irakur daiteke polli-
ki-polliki: «Las complesiones son quatro: El colérico es seco & 
caliente de natura de fuego. El sanguineo es caliente & humido 
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de natura d’ayre. El flegmatico frío & humido de natura de 
agua. El melancolico frío & seco de natura de tierra…».

—Osaba, eta ni nolakoa naiz? –galdetu dio Johanesek.
—Zuk, gaixo pollit horrek, ez duzu zure aitaren antzik 

batere. Aita lehorra, beroa eta sutsua den bezala eta zure 
anaiak antzekoak, zuk tankera gehiago duzu amarena eta 
nirea. Ama bezala bero eta heze airearen naturazkoa eta ma-
lenkoniatsua, alde batetik, eta hotz eta idor lurraren natu-
razkoa, neu legez, bestetik.

Johanes pentsakor gelditu da erabat, zur eta lur, bere 
buruko errotan dabiltzan gogoeta eta pentsakizunak ezin 
zuzendurik, hain baitabilzkio nahas-mahas, abiada bizian, 
balantzan, ezker-eskuin, ekaitzak itsasoan ontziak mugitzen 
dituen eran, bertako kaosa ezin baratuz eta lemari ezin zu-
zenbide argirik emanez.

Bazuen beste liburu bat ere anitz estimatua osabak, zeu-
kan zaharrena baitzen eta gaztetan Erromara egindako erro-
mesaldiaren itzuleran erosia baitzuen hainbeste laket izan 
zuen Bolonia hirian. Giovanni Boccaccio italiar idazlearen 
Il Decamerone, Baldassare Azzoguidik argitaratua 1476an, 
zeina honako hitz hauez hasten baita: Humana cosa e haver 
compassione a gli aflicti… Osabak honela itzuli zion Johanesi 
bere ama hizkuntzara: «Behartsuekin konpasione izatea gi-
zalegezkoa baita…».

Familiako deitura berdintsua daukan Juan Lopez de 
Zamoraren liburua ere tartean dago. Titulu honekin: Libro 
de los evangelios moralizados. Antonio de Centenera edito-
reak Palentzia hirian plazaratua 1490ean. Ebanjelioko pasa-
dizoetan oinarritutako kontsiderazioak eta sermoiak ziren, 
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eta maiz pasatzen zituen liburuko orrialdeak. Eta Antonio 
Lebrijakoaren Carmina, 1491koa, Salamancan argitaratua; 
Grammatica sobre la lengua castellana, Isabel erreginari es-
kainia, 1492koa; Juan del Encinaren Cancionero poesia eta 
kanta bilduma, 1496koa; Johannis Gersonen Opus triparti-
tum… 1480koa, Parisen argitaratua; De Imitatione Christi et 
contemptu mundi, 1497koa, eta Jacques de Voragineren La 
Légende dorée, 1497koa, sainduen bizitzak Jean de Vignayk 
latinetik frantsesera itzuliak, eta beste…

Aita Naxeratik barrena 1493an iritsi zen moroen kontra 
gerra Granadan egin eta gero. Boabdil errege moroak sinatu 
zituenean errendizio kapitulazioak, azpimarratzen zen erli-
jioa eta ohiturak gorde zitzaketela beraren agintepeko izan-
dako biztanleek, zerga handi baten truke. Baina bizitza zail 
egin zieten irabazle kristauek, predikatzaileek bultzatu eta 
lortu baitzuten, nahi ala ez, jende mukuruak batera konberti 
zitezen eta Alah alboratuz Jainkoa eta Jesukristorengan si-
nets zezaten, fede kristauan bataiaturik. Liburu batzuk eka-
rri zizkion, bada, opari gisara, itzulerako bidean zenbait hi-
ritan erosiak hain ongi familia zaindu zuen koinatu apaizari, 
hainbeste laket zitzaizkion liburuen multzo xumea handituz 
joan zedin.

Ohartu zen seme-alabak jadanik handituak zituela eta 
Johanes azkena ere bai, eta harrituta gelditu zen ikusiz hau-
rrak zein ongi irakurtzen zituen liburuak. Bazkalondoetan, 
aitona Migel, osaba Pedro eta aita saiatzen ziren istorioak 
kontatzen. Ahaide Nagusien arteko borrokez mintzatzen 
zen aitona, batik bat Arrasateko erreketaz. Aita, Granadan 
gerra irabazi eta gero nola sartu ziren hirian eta ondorengo 
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festez; eta osaba apaiza, Durangoko herejeen istorioez. Se-
meen gerrarako grina eta alaben mirespena pizten saiatzen 
ziren.

Adibidez, negu luzeetako arratsalde batean, osaba Pe-
drok behin aho zabalik eta izuak harturik utzi zituen; alegia, 
Alonso Mella frantziskotarrak eta haren jarraitzaile Duran-
goko herejeek izan zuten amaiera tristea kontatu zien. Ho-
nela, hain zuzen:

«…Aspaldi, baina ez hainbeste, egiaz gertatutako isto-
rio hau Durango aldean gertatu zen. Badakikezuenez, eta 
ez badakizue jakizue, hiri hori Bizkaian sartzen garelarik 
Gipuzkoatik lehen bailaran eta Urkiolako mendien ma-
galean dago kokatua. San Frantzisko Asiskoaren segitzaile 
ziren fraide batzuk hasi ziren sermoietan zabaltzen Jainkoa 
amodioa zenez gero maitasun hori sortu zituen munduko 
kreatura ororengana zabaltzen zela, hau da, anaia otso eta 
arreba usoengana heda zitekeela, bai eta beste izaki guztien-
gana ere. Horrela, bada, emakume batzuk hasi ziren sena-
rrak abandonatzen eta neskatilak beren gurasoak utzitakoan 
fraide haien konpainian joan ziren inguruetako mendi eta 
kobazuloetara, eta bertan bizi izan ziren animaliak bezala, 
larrua elkarri joz biluzik, eta goraki kantatuz aleluya, ale-
luya eta karitatea. Baina errege Joani iritsi zitzaion konfe-
sorearen salaketaren bitartez albistea eta emakume guztiak 
beren senarrak eta familiak utzi baino lehen bidali zituen 
alkateak eta haien zerbitzariak, zeintzuek preso hartu bai-
tzituzten denak, fraide batzuek itsasoz ihes egitea lortu zu-
ten arren, eta zalgurdi batzuetan zurezko kaiolatan sarturik 
Errioxa aldean dagoen Santo Domingo Galtzadako deitu 
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herrira eraman zituzten. Calahorrako apezpikuaren aurrera. 
Zigor latz eta tortura krudelen ondoren, batzuek beren izen 
berriez ernegatu zuten, fede egiazkora itzulirik; alegia, San 
Pedro, San Paulo, Santa Magdalena, Santa Katalina eta bes-
te horrelako deiturez ernegatu zutenez mesede egin zieten, 
eta Eliza Ama Santuaren babesean berriro onartu zituzten, 
barkamena eman ondoren. Baina batzuk beren heresietan 
sendo eta tinko gelditu ziren, eta hauek erre egin zituzten, 
orotara ehunetik gora gizon, emakume eta neska-mutil, tar-
tean inspiratzaile nagusi eta profetatzat jotzen zuten Alonso 
Mellako frantziskotarra. Hori, mila laurehun eta hogeita ha-
margarren urtean gertatu zen…»

Eguberriak iristen zirenean, biltzen ziren haur guztiak 
Zeraingo elizan, eta erretoreak erakutsirik jaiotzaren irudi 
batzuen inguruan kantatzen zituzten zenbait kanta haur 
jaioberri jainkoaren omenetan, bai latinez bai eta euskaraz 
eta gaztelaniaz ere. Hona baten hasiera latinez: «Adeste fi-
deles laeti, triumphantes, venite, venite in Bethlehem: Natum 
videte Regem Angelorum: Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus Dominum…». Eta beste kanta baten hitzak 
bi hizkuntzatan artzainen adorazioaz mintzo zirenak: «Berri 
onak dakart, Perutxo y Anton, orain jaio dala nuestra salva-
ción. Guztiok genbiltzela en nuestro ganado, oi etorri jaku un 
ángel volando. Esan deusku gero aquesta cançion, orain jaio 
dala nuestra salvacion…». Eta horrela beste hainbat abesti 
ere buruz aski azkar ikasten zituztenak.

Mila laurehun eta laurogeita hemezortzian, Johanesek be-
deratzi urte beteak zituela erabaki zuen osaba erretoreak San 
Juanen figura eta hitzak Segurako elizan pasio santua jokatuz 
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errepresentatuko zuela, beste hamaika apostoluekin batera. 
Segura zen inguruetako hiri nagusietako bat. Mila laurehun 
eta hogeita bian, sute handi batek kiskali zuen herria, eta eliza 
bakarrik gelditu zen zutik. Halere, abere feria egiteko baimena 
Errege Katolikoek eman ziotenez geroztik eraiki ziren jauregi 
ederrak bertan. Gebara jauregia, Arrue jauregia, eta beste, hala 
nola Zeraingo portalea, edota Oxina eta Nafarroako porta-
leak, nondik sartzen ahal baitzen bertako karrika estuetan.

Sartu ziren, bada, herrira oinez Zeraingo portaletik, es-
kuinean gebaratarren jauregia zeukatela, Isabel eta Fernando 
errege-erreginen maiordomoa edo etxezaina izan zen Niko-
las Gebarakoak eraikiarazia, hiru armarri eta leiho hiru gir-
gildunak ate gainean, teilatutik zintzilik ageri ziren gargolek, 
harrizko abereen irudiek, gauez beldurra eragiten zutela. In-
gurutik igarotzerakoan, osaba apaizak esan zien:

Iñigo Gebarakoa Oñateko lehen kondeari lehen emaz-
tea hil zitzaionean, bigarren aldiz ezkondu zen, Juana Man-
riquerekin. Eta ezkontzatik kanpo izan zituen, gainera, bi 
alaba bastart, doña Konstantza eta doña Isabel, eta seme bas-
tart bat, Pedro Gebarakoa, Ameyugo eta Tuyoko jauna. Pe-
dro Gebarakoa Segurako Larraztegiko andrearekin ezkondu 
zen, eta haren semea da Nikolas Gebarakoa, Ameyugo eta 
Tuyoko eta Larraztegiko etxeko jauna, Santiagoko ordenako 
zalduna, errege katolikoen maiordomo nagusiaren tenien-
tea, Cartagenako alkate eta epaile nagusia. Hau ere, aito-
na bezala, bi aldiz ezkondu da. Lehenean, Garazi Yartzako 
etxekoandrearekin, eta, bigarrenean, Urdaiagako lehengusi-
na den Leonor Abendañokoarekin. Lehen ezkontzatik izan 
zituen María Lopez Gebarakoa alaba, duela bi urte ezkondu 
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dena Fernando Balda etxeko jaunarekin, eta zeinaren seme-
alabak baitira Pueblako eta Villalonsoko kondeak eta zeina 
erditu baitzen Diego eta Magdalenaz. Azken hori moja sartu 
zuten Medina de Pomar hiriko komentuan. Baina orotarik 
ezagunena Nikolas da, bere gaztaroko amodiozko erroman-
tzeak eta ziri bertsoak eskuizkribuzko kopiatan baitabiltza 
Gorteko poeten eta zaldunen artean.

Plazatik igaro ondoren, jaitsi dira elizara eta, Ostegun 
Santua denez, hasi dira aldarearen inguruan antzezten Pasio 
Santua, zeina arreta eta debozio handiz jarraitzen ari baitira. 
Jendez betea dago. Gizonak aurrean daude, agintarien atze-
tik, eta haien gibelean andereak, bakoitza bere aulkiarekin. 
Lehenik, azken afaria antzeztuko dute, eta, ondoren, Oliveti 
mendian nola traizio egiten dion Jesukristori Judasek eta ju-
duen agintarien esku uzten.

Orri idatzi batzuk ditu esku artean Nikolas zaharrak, 
eta hasten da euskara ia ahaztua daukan batek egin lezakeen 
eran, baina ahots oraindik sendo eta bortitzez:

Zeru zabala, oi, estali da izarrez, 
Ene begiak hasi zaitez negarrez, 
Erdira zaitez dolorez, 
Jerusalem gaur bete da traidorez. 
Jaun zerukoa, han oi dabil klamorez, 
Saldu dabela Judas Iskariotez. 
Asper ez zaitez, jendea, negar egitez, 
Ikara jabiltz lau laurenok beldurrez, 
Arren, nantzuzu, jaun zerukoaren amorez, 
Konta dezadan Pasio Santua dolorez.
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Jarraitu zion sarrera hitz horien ondoren bere istorioa-
ri, apostolu guztiak zeudelarik osaba erretorearen inguruan, 
eta hark Jesusen hitzak bereganaturik afariaren ondotik esan 
zuen: Heben dago ni naukana saldurik. Eta denak espanta-
turik anitz tristatu ziren, eta hasi zitzaizkion esaten eta eran-
tzuten batera: Benturaeta ez al naiz bada, jauna, ni? Eran-
tzun zuelarik Jesusek: Neronek badakit, arren utzazue ixilik. 
Nikolas zaharrak bere jantzi dotorez berriro narrazioari hel-
du zion, beldurra eragiten zuen bozaz:

Jagi zidin afaritarean tristerik, 
Guztiai oinak garbi eusten, besteak umiladurik 
Nun esan eusten asko palabra dultzerik, 
Gero joan zan guztiak ala etxirik…

Eta kantu bat kantaturik igo ziren denak Olivetiko 
mendira. Une horretan, judu gisa jantzita zeuden herritar 
batzuek zarata handia ateratzen dute, eta Jondoni Petrik ate-
ra du ezpata maginatik eta lehena inguratu zaionari kriseilua 
eskuan ebaki dio belarria. Eta umildade handiz Jesusek esa-
ten dio ezartzen diolarik zaurituari belarria osorik:

Sar ezak, Peru, gabinet hori geldirik 
Bere lekuan, ze eguk beste gauzarik, 
Armaz inor hil dagianak 
Armaz hil beharko dik.

Eta horrela juduek bereganatu zuten oihu eta garrasi 
anitzen artean, eta, Jesukristo loturik, traidorearekin batera 
badoaz Oliveti mendian behera burlaz burla…
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Elizako zeremonia eta prozesioa herrian barrena buka-
tu direnean, lopeztarrak eta Johanes joan dira bisita egitera 
Gebarako jaunaren jauregira, eta hantxe opil, gozoki, piku, 
sagar, udare zenbait eta ardo nafarra eskaini die etxekoan-
dreak, esanez:

—Nor da mutiko bapo hau, hain ongi errezitatzen zue-
na euskaraz gure elizan?

Eta osaba erretoreak erantzun dio:
—Madama Leonor Abendañoko, hau Johanes da, eta 

hamar urte betetzera doan une honetan badaki irakurtzen 
gaztelaniaz, latinez eta euskaraz, eta hala italiera nola fran-
tsesezko zenbait hitz ere.

Nikolas zaharrak interes handiz agindu zion:
—Ea, mutiko, léeme estos versos.
Hasi zen Johanes agure zaharrak eman zion bertsopaper 

bat irakurtzen, eztarria pixka bat garbitu ondoren:

El seso turbio pensando, 
La vida muerte sintiendo, 
Los ojos tristes llorando, 
La boz cuitada plañendo, 
Vivo yo, triste sin vida:…

Jarraiki zion Johanesek poema irakurtzeari, hitz-jokoen 
sakona gauza handirik konprenitu gabe, baina bukaera al-
dean animatu zen eta, kemenaz, grazia handiagoaz bukatu 
zuen:
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Y con esta fe llorosa 
Sin qu’a mi seso t’ascondas 
Vogaré en las altas ondas 
De aquella mar peligrosa 
Do, si vivo, veviré…

—Muy bien de voz, pero habrá que mejorar la entonación 
de ese romance, mozuelo –komentatu zuen Nikolas zaharrak, 
eta scriptoriumean zeuzkan tinta, luma eta ontzia atera zi-
tuen.

Bere adiskide handi zen Naxerako jaunari idatzi zion 
gomendiozko gutuna, har zezan palazioan etxekoandrearen 
zerbitzari eta ikasle gisara Johanes, eta, ezkoz eginiko bere 
zigilu propioa kandela batez berotu ondoren, hantxe erantsi 
zion, ziurtatzeko bere eskuz, borondatez eta mandatuz zela 
gutun hura egina.

Elkar agurtu zuten, eta osaba erretoreak esan zion:
—Johanes, gorde ezak gutun hori ongi kolkoan, urrea 

bezala, orain beste bizi berri bat hasi beharko duk eta. Ze-
rain eta Segura txikiak gelditu zaizkik.
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