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On fakundoren erbia
On Fakundo erri txiki bateko abadea zan.
Gizon ona. Iñun gizon onik ba da. Asko
maite eben erritarrak. Beti eukan irribarre
espanetan, beti agurrik zintzo ta beroena,
aberats zein txiro guztientzat. Edozein mesede eskatu leikioen erritarrak, egingo eutsen
da. Esku-zabala ta beargin utsa zan. On
Fakundo eiztari-zalea zan ta egunero urteten
eban, bere txakur biak eta eiz-izkilluagaz.
Otartetatik erbia atara, tontortxu baten aurrera artu erbiari, ta plun….bota danbada bat
eta erbia ilda itxi, ori zan On Fakundo´rentzat
ludiko olgetarik atsegingarriena. Ez uste izan
eiztari ona zan. Amaikatxo erbi-usain ba
eukan abadeareneko sartenak. Ondo ekian
mendialdeko Patxo´k.

Ez naz erbitan etorri, baña ederrak ikusi
dodaz landa orretan, esan eban abadea´k.
Ikusi, ta atrapau ez? Diñotso Patxo´k.
Al izan ba´neu…Nire sokillei barre eginda
iges egin dauste barrabanok, Patxo, ezingo
dautsut gaur gabean erbi-afarira deitu.

Ipuiñeko arratsalde aretan, nekatuta
egoan On Fakundo ta ez zan joan eiztara.Otoi liburua besapean artuta, inguruko
solo artetik ibillaldi bat egiteko asmoz urten
eban.

Erbirik ez daukazulako ez da izango
behintzat, jauna.
Iñotson Patxo´k.

Arratsalde ona, Jauna. Agurtzen eben
soloetan ebiltzanak eta on Fakundo´k agurrik zintzoenagaz erantsuten eutsen. Mendi
aldeko Patxo´ren soloak ikusi bear ebazala
emon eutson buruak. Ganera, Patxo´ren
solo-landetan erbi asko ebillen ta ba leitekean arri edo sokillen bategaz erbiren
bat afarirako eskuratzeko.Geldiro-geldiro,
noizean bein atseden apur bat artu ta otoiak
egiñez, eldu zan Patxo´ren lurraldeetara.
Amaikatxo bider damutu jakon eiza-izkillua
ez ekartea. Upielako erbiak ez ebazan ba
atara ondo-ondotxutik? Bai zera sokillekaz
il. Guztiak egin eutsoen iges. Ba eroan
samin bat Patxo´k solo egal baten aurkitu
zanean!

Ez diñautsut ba, garaurik be ez darodala
gaur nire etxera, patxo?
Eta nik bialdu dautsudana gaur goizean?
Diño Patxo´k.
Goizean bialdu? Ez nekian ezer, esan
eban abadeak.
Alantxe da bai, ederragorik ez dot aspaldion ikusi jarraitu eban patxo´k.
Ba nekian biotz onekoa zarana.Lagundu
gura ba daustazu etorri zaitez gaur gabean
nire etxera.Bion artean jango dogu, diñotso
On Fakundo´k.
Pozik lagunduko neuskizu, baña ondo
dakizu baserrian lan asko dagola beti. Neure
osasunerako be jan dagizula, On Fakundo.
Ia bestetxu bat noiz bialdu al dautsudan.

Erbi asko, On Fakundo? Esan eutson
Patxo´k.
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Urrengoa neuk, Patxo, urrengoa neuk
bialduko dautsut eizara natorrenean.
Poz bat eroan On Fakundo´k illuntze
aretan sukaldera.
Ama gaur afari ona, ez? Esan eutson On
Fakundo´k bere amari
Bai, seme, beti lez, erantsun eutson
ama´k.
Baña abadea´k ez eban jan gau aretan
erbirik.
Urrengo bazkarirako itziko eban ama´k,
esan eban bere artean On Fakundo´k.
Urrengo eguneko bazkal-ordua eldu zanean, olan agurtu eban On Fakundo´k bere
ama. Ama, gaur bazkari ona, ez?

Ze erbi ta erbi-ondoko.Neuk neroan jan
gurea besterik ez zan sartu gure sutean.
Ba, nik bialdu neban ba erbia zure etxera.
Orko sasi artetik urten eban eta nik esan
neutson, Txotxo, joan zaitez abadegana.
Guzurra esan ba neutson ez dakit jauna.

Iñoiz txarrik ipiñi dautsut ala, seme?
Diñotso maitasunez ama´k.
Ez baña… Mendi-aldeko Patxo´k atso erbi
bat bialdu dauskun lez….

On Fakundo´k izan eban zati baterako
barrea, Patxo´ren zitalkeri au entzun ebanean.

Gurera erbia bialdu? Ez da gorantzirik be.
Niri behintzat.

Erbi zein untxi, azkaritxu bat emon bearko daustazu behintzat gaur, adar-jote onen
ordez, esan eutson abadea´k.

Ez da izango?
Diñotsudana seme.
Niri adarra jo? Ni betilunez jarri? Ez ekian
zetara jo gure abadea´k. Ludi onetan eroapena gauzarik bearrenetarikoa dalakoan
ogeratu zan gizajoa bazkal-ostekoa egiten.

Otazua´tar Benito

Andik egun barru, barriro joan zan On
Fakundo Mendi-aldeko lurraldeetara ta
Patxo ikusi ebanean, esan eutson.
Lanean ez da, Patxo?
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Bai, on fakundo, ta erbia gozo egon zan?
Erantsun eutson Patxo´k.
Ziztrin ori, gaur be adarra joteko asmoz?,
diñotso abadea´k.
Zer ba? Erbia ez zan eldu zuenganaño
ala? Diño Patxo´k.
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