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Z aila  zaigu asko tan  gizon ba te taz  idaztea, eta batez 

ere pertsona horrek in  zo rre tan  aurk itzen  garenean , gehie- 

g ikeritan  erori gäbe. Bainan bestetik , b ad ak it ere, zo rra  

horrek in  aurk itzen  den e rren teria r b ak a rra  ez naizela, eta 

egoera horrek  D on José zenaren o ro ipena egitera bultza- 

tzen nau.

G ogoan  dugu denak D on Josen irudia: bizikleta 

beltz baten  gain, beti poliki eta beti garaiz, p in tza batzuek 

galtzak lotzen zituzten b itartean . G ure  lehenengo nega- 

rraren  z inaldariaren  (testigu) buru  txuria  ez dugu ahaz- 

tua. Ez dira  ahaz tu tzek o ak  ere gure b ildurrak  eta ikarak  

indizioak ja rtz e ra  gure e txetara  etortzen  zenean.

B ainan, nor zen? N o lak o a  izan zen bere bizitza? 

O rain  eta berari zor d ioten esker ona bezala, hau da nere 

helburu  bakarra : ezagutu  duten eta ez duten erren teria r 

guztiei, gizon honen bizitza azaltzea. E ta ez du t uste dese- 

gokia denik, u rtekari hon tan  gogorapen  hau egitea, gure 

b izitzan itsatsia bait dago, bere izaitea età bere irudim e- 

na.

Sortzez b ase rrita rra , A rria rango  (Beasain) Itu rritza  

baserrian  ja io a , 1896-go U ztailaren  11 -a n . Bost senideko 

famili batean , h irugarrena  zen.

B aserriko lanetan  ja rd u n  ondoren , a rtzan tzan  ere 

a ritu a  izan zen. B eranduago, eta etxeko b eharrak  bultza- 

tu rik , D onostia ra , m orro i bezala, etorri zen.

D irudienez, ez zituen oso gogozkoak  baserriko  la- 

nak, eta aitaren  baim enarek in  O rd iz ia ra jo  zuen, A girre 

sendagilearen etxera, eta m o rro in tzak o  lanak egiten zi-

tuen b ita rtean , ikasten hasi zen, A girre sendagileak ikas- 

ketak zuzentzen zizkiolarik .

S o ldaduzkako  garaia  iritxi zitza ionean , G u ru tze  G o- 

rrian izena em an eta ikasketak ja rra itu  zituen. Soldaduz- 

ka am aitu  ondoren , V alladoliden azterketak  egin zituen 

età bere ikaskide guztien artean  lehenengo saria irabazi 

zuen.

Itsason egikari (p ractican te) lan berrian  ja rr i zen, eta 

bertan  bederatzi urte  igaro zituen, baserriz baserri gai- 

xoak zaituz. B ertan, eta 1925-go A pirilak  26-ean, ezkon- 

tzen da Itsasogoena baserriko  a labarek in , Inazi Irasto rza ,

età hiru seme izango dituzte, bat gazterik  hiltzen delarik .

E rren teriako  bidea, 1930. u rtean  hartzen du, oposi- 

zioak irabazi o ndoren . Eta hem en, gure herrian , hogei- 

taem eretzi urte igaro zituen, erre tiro a  hartu  arte .

U rte  luze horie tan , beste edozein e rren teria r bat be-

zala bizi izan zen, b izitza ixila e ram anaz gure artean . Be- 

har bada, horregaitik  jendeak  bereiztu zuen «D on» ize- 

nau rre  ja rr ia z  beti bere izenaren au rrean , sendagile asko 

abizenez soilki ezagutzen zuten b itartean .

O h ituak  geunden, goizeko zo rtz itako  m ezetan ikus- 

ten. M aiz ere, O laziregiko bo tikan  sartzen ikusten ge- 

nuen, herriko  sendagileekin bere eguneroko  solasaldia 

egitera. G izon ona, langilea, nonbaite tik  n o rab a ite ra  zi- 

hoala ikusten genduena, beti lanetik  eta lanerako  bidean.

Ba, gizon honi egun triste batean  tx irrindua lapu rtu  

zioten gure herrian , k an p o san tu tik  zuhaitzak  lapu rtuak  

izan diren bezala. E ta gure belaunald iko  askok gure hara- 

gietan sentitu  genduen lapu rke ta  hori. T x irrindu  beltz 

haundi hori iritxi izan bait zen gure e txee tara ino , nere la- 

gunak , nere anaiak  età ni bera m undu  h o n ta ra  etortzen 

laguntzera.

E rre tiroa  hartu  zuenean, h iru rogeitam alau  urte zi- 

tuala , D onostiako  A ntiguoko  auzora  bizitzera jo an  zen, 

bere seme zaharrenaren  o ndora .

H an igaro ditu  azkeneko ham abi urteak . O ndarre ta - 

ko on d artzak  m aiz ikusi du D on Jose bere au rre tik an  pa- 

siatuz. U rteak  eta b iho tzeko  gaitzak ez zioten uzten beti- 

danik  tx irrin d u rak o  zuen zale tasunarek in  ja rra itu .

A urten , O tsailak  ham abi, b ihotzeko  gaitz batek gu- 

regandik eram an du. Bainan o ra ind ik , eta gu bizi garen 

b itartean  behin tzat, bizirik iraungo du.

X albadorren  bertso  batek adieraz dezake bere erio- 

tzaren au rrean , guk gau r sentitzen duguna:

Penetan da etxea penetan auzoa, 

horiekin batean  herri bat osoa; 

gizon baten galtzea ez baita  goxoa, 

guziz, g izona bazen zu bezelakoa.
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