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Betaurrekoak, hobeki entzuteko

Zuzenean Mayi Ariztiaren ipuinetara jo ez duenarentzat –eta horixe da 

gure aholku eta gomendio suharra, ahalik eta lasterren haiek irakur-
tzen hastea–, hona hemen beste kontakizun bat sarbide eta aho go-

zagarri: «Aspaldi handian, Leila izeneko ipuin kontalari bikain bat bizi 
izan zen. Diotenez, lehorte ikaragarri batean, nekazariak otoitzean utzirik,  
Leila mendi gailur batera igo zen. Hodei ttiki bat hurreratzen ikusi zuela-
rik, kontu-kontari hasi zitzaion. Leilak hodeia entzuten geratzea lortu zuen, 
eta laster beste hainbat eta hainbat hodei etorri ziren, eta zerua estali zu-
ten. Ipuina zenbat eta liluragarriago izan, orduan eta ilunago agertzen ziren  
hodeiak. Baina istorioaren muinera eta ardatzera heldu zelarik, Leilak utzi egin 
zion kontatzeari. Hodeiei hots egin zien: ‘Ipuinaren jarraipena ezagutu nahi ba-
duzue, jaitsi nirekin!’. Hodeiak, orduan, tximistaka hasi ziren, eta erauntsi batean 
jarraitu zioten mendian behera, amaiera ezagutzearren. Lehortea, esan gabe doa, 
amaitu egin zen eta zoriontasuna etorri zen nekazarien zoribeltza ordezkatzera».

Halakoxea da, gutxi-asko, Rafik Schamik Gaueko kontalariak liburu xar-
magarrian eskaini zigun ipuinetako bat; baina Siriaraino joan gabe, Euskal  
Herrian ere izan ziren Leila bezalako kontalari edo istorio erraileak, hala nola Mayi 
Ariztia saratarra (1887-1972). Alabaina, Mayi Ariztia erraile baino gehiago en-
tzule izan zen, hurrena biltzaile eta jasotzaile eta, azkena, idazle ere baino area-
go, transmititzaile eta igorle. Amandre ipuinak argitaratu zituen Egan edo Gure 
herria bezalako aldizkarietan eta, hain zuzen ere, azken honen gehigarri gisa, 
1934an, Baionan plazaratu zuen Amattoren uzta istorio bilduma hau. Gerora, 
1982an, ELKAR argitaletxeak argitalpen elebiduna publikatu zuen –La moisson 
de grand’mère– Pierre Lafitteren hitzaurrearekin. Eta, orain, Galtzagorri elkarteko 
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KLIS-KLASIKOAK proiektuari esker, gaurkotua, egokitua eta ilustratua dator-
kigu; ikusteko, irakurtzeko edo entzuteko aukera izan dezagun. 

Mayi Ariztiak ere aitzin solas eder bat utzi zigun bere lanaren atariko, 
eta aitortu zigun Aita Donostia izan zuela bultzatzaile. Ipar Euskal Herriko  
folklorea beste hainbat biltzaile kementsuk bildua eta eskainia ziguten  
–Webs ter, Barbier, Vinson, Barandiaran, Azkue…–; baina esango nuke Ariz-
tiaren lan hau are pertsonalagoa dela, intimoagoa apika, bera ipuin giro horren 
erdi-erdian bizi izan zelako, hor sortu zelako eta bere-berea zuelako. Halako 
zerbait gertatzen da, Hego Euskal Herrian, Joxe Arratibel ataundarraren Kontu 
zaharrak liburu gogoangarri eta ezinbestekoarekin. 

Istorio miresgarri hauek nekazari giroko lana eramangarriago egitearren kon-
tatzen ziren –supazterrean edo sutondoan sarritan– eta helduak nahiz haurrak 
zituzten entzule: pobreziatik ihesi eta aberastasun bila joandako protagonistak, 
emakume batengandik sortutako hartz-kumea, parte oneko eta txarreko jen-
dea… Gustavo Martín Garzok nabarmentzen duenez, ipuinetan dramatizatzen 
dira, eta laburbiltzen, gizakion auzi eta amets oinarrizkoenak; itxurak itxura, 
XIX. mendean bezala, XXI.ean ere berdin antzera bizi ditugunak –eta gaituzte-
nak–; XIX. mendean bezala, XXI.ean ere kontatzea merezi dutenak.

Antonio Rodríguez Almodóvar ikerlari, bilatzaile eta biltzaileak dioenez, 
bi dira halako lanen egokitzapenek izan behar dituzten ezaugarriak: alde bate-
ra, agerian utzi beharra daukate beren jatorri herrikoia eta, bestera, batik bat 
egitura narratiboa izan behar dute irizpide, ardatz eta oinarri, janzkera linguis-
tikoa baino gehiago. Euskal Herriko folklorea hainbat biltzaile kementsuk 
jaso, eta gaurkotu izan digute, idatziz zein ahoz –Anjel Lertxundi, Xabier 
Etxaniz, Juan Kruz Igerabide, Xabier Kaltzakorta, Jesus Maria Olaizola ‘Txi-
liku’, Itziar Zubizarreta, Koldo Ameztoi, Pello Añorga…–, baina Etxanizek 
berak dioenez, egokitze hau sortzailea den bezala suntsitzailea ere bada.

Hala gertatu da orain dakargun edizio honekin ere; ezin uka izan dela 
sun tsiketarik –ideologikoak nahiz linguistikoak–, eta izan dela, halaber, sor-
kuntzarik. Ipuinotako zenbait erreferentzia eta aipamen –sarritan, antzinako 
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mundu profanoa bereganatu zuen erlijioarenak; baina baita genero ikuspegiari 
dagokion konturen bat edo beste ere–, zaharkiturik geratu dira, eta desegoki; 
eta horiek beste molde batera ematen ahalegindu naiz, berregokitzen edo, kasu 
bakar batean, ezabatu ere egin dut (Fede ukatu baten istorioa). Ipuinon irakur-
garritasuna ere helburu harturik, orripeko argibide nekagarriak saihestu, eta 
testuan bertan txertatu ditut; horretarako, bi ipuinetan protagonista den Axu-
larren estiloari jarraiki, hark eman ohi zituen sinonimo segidak baliatu ditut, 
baina oinarrizko egiturari eutsiz betiere. Ziur nago, irakurlearen nongotasuna 
edozein dela ere, neke handirik gabe, plazer hartuko duela, eta gozatuko, Ariz-
tiaren euskararen berezkotasunarekin eta musikalitatearekin (original osoa, 
dena dela, interneten dago guztion eskura).

Aukera paregabea dugu, beraz, Amattoren uzta liburua bakarka nahiz hau-
rrei ahoz gora irakurtzeko, hain zuzen ere liburua bera bilakatu zaigulako gaur 
egungo supazter edo sutondo. Leila eta Mayi bezalako kontalariek transmititu 
izan diguten oroimen hori guztia, haizeak eta hodeiek eraman ez, eta hau beza-
lako liburuetan jasoa geratu zaigu, bai aspaldi handian –eta ez hain handian– 
bizi izan zirenen ahotsa, bai haien auziak eta ametsak: geureak, alegia. 

Mayi Ariztiak dioenez, Josepe izeneko istorio erraileak supazterrean jarri-
rik kontatzen zituen bere kontakizunak, «kapelua kendu, eta belaun puntan 
emanik, begiak erne, urrunerat begira». Eta berriro ere Rafik Schamirengana 
itzulirik, agian orain hobeki ulertuko dugu haren beste pasarte hau: «Tumak 
bazuen bere adiskideetako bakar batek ere ulertzen ez zuen usadio bat. Nor-
bait kontaketan hasten zelarik, goizean egunkaria irakurtzeko erabiltzen zi-
tuen betaurrekoak janzten zituen. Mania hartaz Faris txantxetan hasi zitzaion 
egun batean, Tumak, mainatsu, erantzun zion: ‘Okay, zuk ezin duzu ulertu, 
baina nik, ongi entzuteko, betaurrekoak jantzi behar izaten ditut. Hiztunaren 
begiak eta eskuak ikusi beharra daukat’». Jantzi ditzagun, beraz, betaurre-
koak, iraganaren ahotsak hobeki entzuteko; atzera begira, noski, baina aurrera 
hobeki egiteko; zoribeltzari, agian, hobeki aurre egiteko…

Patxi zubizarreta
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Aitzin solas

o harturik nire haurrak zein prestuki egoten ziren, lorietan, 

xoratuak, istorio aditzen, etxeko neskatoek kontatzen zizkie-

telarik, gogoratu zitzaidan behar nituela istorio zahar horiek 

izkribuz eman, beldurrez eta ahantz. Eta gero, nire haurrek erran ziezaizkieten 

beren haurrei, haiek, ttikitan, horren goxoki entzun zituzten istorio berak.

Baziren, franko, neronek haurrean aditu nituenak, eta zein gogotik entzu-

ten nituen berriz! Hola bildu nuen, beraz, istorio andana bat. Geroztik, Aita 

Donostiak sustaturik, eginahalak egin ditut istorio multzo hori emendatzeko.

Baditut zenbait bilduak xerri lanetarako ekarria genuen emazteki baten-

gandik: hark odolkiak eta lukainkak egitean, istorioak erran, eta nik har. 

Bertze batzuk, Itsasuko artzain bati hartuak, bere bizi guztia bere artaldea-

ren erdian eraman duena, uda Itsasun, mendiz mendi, bere etxea elizatik hiru 

orenen bidean; eta negua, Saran, anitz urtez. 

Zenbait oraino, Sarako jaun mediku xaharrengandik, eta gure auzoko zur-

gin batengandik, bai eta ere hargin gazte batengandik. 

Istorio sail bat ere, eta hoberenetarik, badut hartua lauetan hogeita bi ur-

teko xahar maite batengandik, Saran sortua, Zugarramurdin zegoena orduan. 

Jakin nuen haren iloba, gure neskatoarengandik, Josepe hura istorio erraile 

gaitza, aipatua zela. Ibilarazten zuten etxez etxe, arto xuritzetan, auzo guz-

tiak elkarretarat bildurik arto xuritzen ari zirelarik, hark istorioak erran, eta 
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bertzeek, entzun, ernerik, logaletu gabe, beren lana gisa horretan aiseago eta 
gehiago egiteko, umore hobean! Halaber, eramanarazten zuten Eguberriko 
bezpera arratsean, gauerdiko meza bitartean, istorio erraten aritzeko. 

Ekarrarazi zuten gure etxerat, xoilki, bere istorio ederren kontatzeko. Pa-
satu zituen bi egun; ez nuen atxikitzen ahal gehiago: sobera grina zuen etxean 
utziak zituen bere iloba ttiki umezurtzez. Ikustekoa zen zein goxoki eta eztiki 
kontatzen zituen bere istorioak, Ebanjelioa bezain egiak izan balira bezala, 
hitz bat ere huts egin gabe! Bere istorioak kontatzen zituen, supazterrean jarri-
rik, kapelua kendu, eta belaun puntan emanik, begiak erne, urrunerat begira. 
Zein oren goxoak iragan ditudan harekin.

Harritzekoa da ze memoria izaten duten batere irakurtzen eta izkiriatzen 
ez dakiten horiek: liburuetan deusik ezin ikas, eta beti oroitzen beren aitzine-
koengandik aditu dituztenez!

Istorio horiek hartzeko, lehenik erranarazi dizkiot behin erraileari. Gero, 
erran dizkidate berriz, emeki-emeki, puxkaka-puxkaka, haiek erran ahala nik 
markatzeko gisan, hitz bakar bat ere kanbiatu gabe. 

Agian irakurriko dituztenek izanen dute nik horiek hartzean izan dudan 
atsegin bera. Eta dena izanen da gure Eskuararen onetan, haren maitatzeko eta 
hedarazteko. Jainko maiteak hala nahi duelarik.

Mayi Ariztia
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~ 1. ~

Mutil baten istorioa

asko bezala, baziren urdazubin hiru ama-seme txiro eta beharxkoak. 
Seme zaharrenak erran zion amari:

—Ama, joan behar dut aberastasun bila, zenbait sosen irabazteko 
manera atzematen edo aurkitzen ote dudan.

Olata edo opil ttiki bat bazuen amak, eta hura eman zion biderako. 
Etorri zitzaion mutil hari katu bat ñauka. Erran zion:

—A, gaixoa, hi ere gose!

Eta eman zion olatatik lauetarik bat, laurden bat, alegia.

Zihoalarik aitzina, bidean aurrera ateratzen zaio oilasko bat, hura ere 
goseak. Ematen dio hari, ondotik segitzen baitzion, bertze laurden bat.

Geroxeago, etortzen zaio xakur gaixo bat. Eta hirugarren laurdena 
ematen dio hari.

Elorri xuri baten azpitik, ateratzen zaio atso xahar-xahar bat:
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—Arras eta guztiz ahuldua naiz. Baduzu jateko pixka bat niri  
emateko?

—Bai, andre –eta azkeneko olata laurdena eman zion hari.

Galdetu zion emazteki hark mutilari ea non zebilen horrela…

—Irabazpidea atzemanen dudan aterea naiz, nonbait sehi edo mo-
rroi izaterat.

Emakumeak erakutsi zion jauregi bat. Eta gaztea joan zen harat eta 
galdetu zion nagusiari ea behar zuen mutilik:

—Preseski, atzo joana dut –egin zion nagusiak–, eta behar dut.

Hala bada, afaltzen eman zion, eta lo egiteko lekua. Biharamun 
goizean, nagusiak galdetu zion zenbat behar zuen soldata: ea nahiago 
zuen gaitzeru edo lakari bat urre, edo zuzentasuna…

—Urrea behar dugu, baina zuzentasuna beharrago! –mutilak  
arrapostu.

Eman zion nagusiak zaldi xuri bat, eta gutun bat. Erran zion joan 
zedila zaldi xuriaren gainean, eramanen zuela zaldi xuriak behar zuen 
lekurat.

Eman zen zaldi zuriaren gainean eta eraman zuen kapera baterat. 
Baseliza hartan agertu zitzaion atso xahar bat, eta eman ziolarik gutun 
hura, emaztekiak erran zion ea ikusten zuen soro baten erdian harri xa-
bal eder bat.

Soro hura azienda edo aberez betea zegoen, eta mutil hark behar 
zituen harri hartarik zaindu. Atso xaharrak eman zion elorri xuri adar 
bat. Erran zion:

—Kasu eman eta ez lokartu. Adituko duzu boz bat, baina ez izutu 
eta erantzun lasai eta aise.

Atera zitzaion deabrua, garretan, eta erran zion:

—Heldu nauk.
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—Hator, nahi baduk –mutilak, erdi lo. Eta deabrua etorri baitzi-
tzaion, lotu ziren biak borrokari. 

Atsoak emana zion elorri xuria ahantzirik, mutila galtzaile zebilen, 
baina harekin gogoraturik, eman zizkion hiru kolpe, eta harrapatu zuen. 
Orduan deabruak soro hartako giltzak eman zizkion, eta, gakoekin ba-
tera, eskubide guztiak. Hainbertze behi eta idi baitziren han, deabruak 
beretuak eta bereganatuak, eta gaizto zirelakotz azienda eginak, berriz 
jende bilakatu ziren.

Mutil gazteak salbatu zituen elorri xuri hari esker, eta zuzenbidea 
nahiago izan baitzuen gaitzeru-urrea baino.

Mutiko hori han zegoen, ez jakin zer egin, ez jakin zer asma, ha-
rritua ikusiz azienda haiek jende eginak. Eta heldu zaio bere atsoa. Atso 
hark hartzen ditu gakoak, eta mutikoa gidatzen du harri xabal ederraren 
azpian zegoen leizerat.

Han sartu ziren denboran, hango edergailuen parerik nihon ez zen: 
urre pila, zilar pila, zernahi bazen han. Baina azken ganbararat heldu zi-
renean, atzeman zituzten hiru zaldi, zela edo jartokiak diamantez eginak. 

Plazan bazen sokan emana gako bat, eta hura atzemanen zuena es-
posatuko zen kondearen alaba batekin. Eta atsoak erran zion mutilari 
joko hartarat joan behar zuela. Lagundu zion mutilari zaldi haietako 
baten gainerat igotzen, eta ederki antolaturik bidali zuen, eta plazarat 
igorri. Erran zion denen gibeletik presenta zedila, denetan azkena. Eta 
eman zion ezten bat, zaldia abiatzean zizta zezan harekin.

Joan zen, beraz, mutila, eta aise eta erraz atzeman zuen sokan ema-
na zen giltza hura. Eta orduan berean eta istantean, bere baitarik zaldi 
eder hura itzuli zitzaion balkoirat, han baitzegoen kondea, bere emazte 
eta alabarekin.

Ezarri zen, beraz, zaldia haiei begira, geldirik. Eta haren zelak be-
giak liluraturik, ezin zezaketen mutil hura ezagutu, eta ez zuten ongi 
ikusten. 
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Konde hark nonbaitetik jakin zuen toki hartarat etorria zela gazte 
bat, sehi edo morroi izan nahiz. Eta suertatu zen konde hori, jokoaren 
irabazlea atzeman nahian zebilelarik, atso xaharraren kaperarat heltzea, 
bere alabarekin. 

Atso hark, orduan, deitzen du mutiko hura, eta argitasuna eta 
xehetasunak ematen dizkio konde jaun hari, mutikoa nongoa zen eta 
zer zen. Mutikoak erakutsi zizkien aita-alabei leize hartako ondasunak, 
deabrua garaiturik, atso xaharrak eman zizkionak. Ezkondu zen kon-
dearen alabarekin, familia izan zuen, eta bere ama eta haurride nahiz 
senideei bizitzeko behar zena igorri zien. 

Eta ongi bizi bazen, ongi hil zen. 

(Josepe AmorenA saratarrak errana, 
80 urterekin, 1923an)




