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Armeria Beloki
Zigor Beloki

Istorio hau aspaldi hasi zen eta oraindik ere bizirik 
dirauela esango nuke nik.

1975. urteko ekainean etorri nint zen mun-
dura, Errenteriara hain zuzen ere, eta momentu 
hartatik bai bertan bai eta inguruko herrietan ere 
horren ezaguna zen familiaren inguruan izandako 
bizipen eta oroimenak kontatu nahi dizkizuet.

Baina, zergatik ziren ba Belokitarrak horren 
ezagunak? Bada, herrian mugimendu handia zuen 
bizikleta denda zutelako, zeina poliki-poliki arma-
tegi bihurtu zuten.

Urte haietan ez zen armategi askorik gure 
ingurunean eta are gut xiago Beloki Armeriak ema-
ten zuen tratu pert sonalizatua ematen zuenik. 
Ordutegiak goizeko 9etatik arrat saldeko 7ak arte 

izan beharko zukeen, baina errealitatean ehiza 
garaian 24 orduz egiten zen lan, kartut xoak gora, 
kartut xoak behera. Dendaz gain, Arriaundi izeneko 
“kanpo-tiro”a ere bazeukaten, asteburu askotan 
entrenamendu eta tirada mordoaren lekuko. Uda 
iristen zenean ere, lan askot xo egiten zuten herri 
askotan “tiradak” antolatuz. Imajina dezakezuen 
bezala, 70 hamarkadan eskopetak modan zeuden 
eta hainbeste jarduera antolatu eta sustat zeak 
ospea ematen zuen.

Ni irit si nint zen garaian, gure familia nahiko 
berezia zen ikuspuntu horretatik, baina nire 
bizit zako lehenengo bizpahiru urtetan jazotako 
gertakariak ezer gut xi gogorat zen ditut. Adinean 
aurrera egin ahala, aldiz, gero eta anekdota, leku 
eta pert sona gehiago irudikat zen ditut. Lehen 
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oroipenak telefonoaren hot sa dakarkit gogora, gau 
eta egun “ring, ring” eginaz. Deiak, gehienetan, 
kartut xoak erosteko izaten ziren. Jaso ondoren, nire 
aitonak, edota et xean zegoen edonork, et xe azpiko 
biltegira jait si eta kartut xo kaxak hartuta erosleei 
ematen zizkien. Nik aitona-amonen et xeko leihotik 
ikusten nituen kaxak hartuta nola urrunt zen ziren.

Nire hurrengo oroit zapena Arriaundi tiro-
esparrukoa da. “AAhh!!!!” hot sa ent zun eta 
ondoren “pan, pan”, bi tiro eta bolbora usaia. 
Irudikat zen hasi eta kolore bat datorkit burura: ber-
dea. Tiro-esparrua Gaint xurizketa inguruan zen, eta 
han dena zelaiez inguratuta zegoen.

Ondoren, pixka bat koxkorragoa izanik eta 
gauza gehiagoz ohart zen nint zenez, milaka gomuta 
datozkit burura. Horietako bat “el nieto de Beloki” 
bezala ezaguna izatearena da, edota beste askoren 
ahotan “Belokiren alaba zaharrenaren semea”; 
Konfi ant za pixka bat bazegoen, aldiz, Beloki ordez, 
“Joxe ta Pilar” esan ohi zuten.

Gogoan ditut eskolatik atera eta Iztietako 
San Sebastian kalean zuten dendan ematen nituen 
orduak, izkina batean bokadiloa janez, bezeroek 
kartut xoak, eskopetak eta arrant zarako tresnak 
erosten zituzten bitartean. Izugarri gustat zen zit zai-
dan denda jendez betea ikustea eta bereziki esko-
petak salt zen ikustea… Aitonak, armairua ireki eta 
gozamenez aterat zen zituen fundak eta eskopetak, 
erosleen aurrean muntatu eta erakusteko. Han 
ent zuten nituen, “paralelak” zirela, “superpues-
tak” zirela, “Bredak” hara, “Beretta” hona…

Ehiza garaian jende mordoa etort zen zen 
dendara, familia guztia lanean aritu arren, ila-
rak kaleraino iristen ziren, eta bitartean barruan 
“Armusa”, “GB” eta zort zi mila motatako kartut xo 
kaxak batera eta bestera.

Asteburutan Arriaundin gizon mordoa arit zen 
zen “tiroplatoan”. Nire ama, izeba-osaba eta fami-
liako edonork kartut xoak saldu eta tiro-serieak 
antolat zen zituen bitartean, amonak eguerdirako 
bazkaria prestat zen zuen, eta nik, aldiz, ondoko 
taberna irekia ikusten banuen “Schuss naranja” bat 
edanez egiten nien guztiei so, dena asimilatu eta 
nire arreba zaint zen nuen bitartean.

Udara iristen zenean, ordea, herri askotan 
jaiak ospat zen zituztenez, gure tiro-eremua ut zi 
eta bertara joaten ginen “Gran Premio de tiro al 
plato de…” antolat zera. Ni askotara eramaten 
ninduten, baina normalean eguerdi parean iristen 
nint zen, nire aitonaren Simca 1.200ak egun horre-
tan egiten zuen bigarren edo hirugarren joan-eto-
rrian. Lehenengo bidaian plater kaxak eta berauek 
botat zeko erabilt zen zuten makina eraman ohi 

zituzten; bigarrenean, familiako beste kide bat zuk 
joaten ziren guztia antolat zen lagunt zera, eta azke-
nik, gure bila etort zen ziren.

Tirada bukat zen zenean hasten zen gehie-
netan niret zako momenturik onena: Bazkalt zera 
joateko garaia! Jatet xe batera bat zuetan, taberna 
batera bestetan, edozein tokitara gindoazela ere, 
beti ezagunak genituen bertakoak eta primerako 
tratua jasot zen genuen. A ze gozamena!

Madalenetan ere, ondo dut buruan jendeari 
“Beloki” zerizkion t xapelak eta kamisetak banat zen 
zit zaizkiola.

Beste pasadizo bat “Guardia Zibila” hit zena 
da. Hori ent zutean, guztiak “tieso”! Han ibilt zen 
ziren paperak gora eta paperak behera, “Don Jocé” 
esanaz. Astean behin Int xaurrondoko koartelera 
joan behar izaten genuen baimenak berrit zera, eta 
behin edo behin han izan nint zen ni ere. Sarreran 
hesia igo, kot xea aparkatu eta gidak eta baimenak 
eskuan hartuta barrura sart zen ginen. Gehienek 
bibotea zuten, eta ez zuten gure ant zera erdaraz 
egiten, guztiek azentuarekin egiten zuten, hori zen 
ni gehien harrit zen ninduena.

Hala, urteak joan eta urteak etorri, 1991. 
urtean denda ixteko garaia irit si zen, erretiroa 
hart zeko momentua hain zuzen ere. Bizit zaren 
beste etapa baten hasiera.

Nik uste nuen jendea berehala ahaztuko zela 
Beloki Armeriaz, baina oker nengoen. Urte asko 
pasa arren, jendea oraindik ere ederki gogorat zen 
da familia hartaz, eta nik Belokiren biloba izaten 
jarrait zen dut. Duela aste bat zuk lankide batek 
opari kuttun bat egin zidan: Deportes AB zerit zon 
7 eta erdiko kartut xo gorri bat. Oso kartut xo onak 
zirela esan zidan, 30 urteren buruan sekulako fus-
tea mantent zen bait zuten, eta pena handia omen 
zuten kartut xoak bukat zen ari zit zaizkielako, halako 
kartut xo gehiago non lor zit zaketen ez bait zekiten.


