ZIRIKADAK

AKULLU ZIRIKADAK
Ori egiten dezu lantegian, ofizinan, negozioan, aiuntamentuan,
tabernan, azkenik, etxean...
"Kalean uso, etxean otso".
Zenbat aldiz gertatua...!
Iñor zeñen agintzerik ez degunean... katuari, zapi!

Iru eratako zirikaldiak izaten ditu gizonak:
Lenengokoak: animalien erako tentaldiak: jan da eran, griña
guziak ase, lo ta atsedendu...
Bigarrenak: giza-erako tantaldiak: nor bere burua jaso,
arrropustu... espirituaren atsegiñak.
Irugarrenak: Yainko erako tentaldiak: besteai agindu, menpean
euki, gure gogoa besteiri ezarri...
***

TIMOIA
Ikusten dituzu itxasontziak uraren gañean?
Timoi edo lema txiki batekin zuzentzen dira ontzirik aundienak

JAN DA LO
ere.

Lenen maillako tentaldi aragitik datozkio gizonari... Aragiak
ba'ditu bere betebearrak. Gorputza biziko bada, jan eta eran egin
bear... Lan egiten ba du. loa bearrezkoa zaio...
Gizadiak lurraren gañean iraungo ba'du, eta emeen arteko
artuemanak, bearrezkoak dira...
Bearkizun oietatik datozte gizonaren tentaldi batzuek...
Baña gizonaren azken elburua ez da jan da lo ta lizunkerian
murgiltzea...
***

Itxarsontziaren gobernu guztia timoiaren eskuetan dago.
Lema txiki baten eskuetan.
Lema txikia izan arren (burni edo egur pusketa bat) itxasontzi
trasatlantiko aundiena berak, nai bezela, erabiltzen du...
***
Gizona aundiena ere bere mingañak erabiltzen du.
Mingaña da gizonaren lema.
Mingañak esaten du gizona nolakoa dan.
***

"OLOA BURUAN..."
Besteak arritzea zeiñ atsegin zaigun!
Barruko atsegin ori ez da animalien bearra, baña bai gure
gogoarena... Orretan gorputzak atsegiñik artzen ez ba du ere, bai
artzehn du gure giza-gogoak...
Besteen gureganako iritxia bai inporta zaigula! Maite degu gure
izen ona! Lagun-urkoak arpegira intsentsua botatzen digunean
(naiz eta gezurretan ari) pozezko toxrabioa sortzen zaigu barnean...
Burua azitzen zaigu leertuartean.
Arroputzen gera parre-garri.
Gizon aundienak ere ume biurtzen dira, gaitz onek jota. Zoro
batek iartzeko moduan, umetu ere.
"Oloa buruan ta ibilli buruan".
Zenbat olo gure buruetan!
Gaitz ori ikusten gaitza da guretako bakoitzarentzat; oso zailla
da. Baña besteentzat ez da zail. Errez ta garbi ikusten dute gure
arrokeria...
Or goaz, burua globoa bezin poztu, mundu guziaren parregarri...
***

OTZ-BERO

KATUARI, ZAPI!

Madarikatzea, gizki-esatea, gezurra, iñoren izen ona urratzea...
oiek ere mingañetik datoztenak dira.
Izen ona gezurretan urratzeak ba dakazki bere ondorenak:
gaizki egiña zuzendu bearra, alegia.
Baña ori gauza zalla izaten da: ollo Iumak aizetara botatzen ba
dituzu, zeñek berriro bildu lezazke?
***

Otza da mingaña, elurra baño otzago.
Mingaiñ txikiak bere eztena sartzen ba dizu, galdua zera...
Ziraunaren koskara baño atxarragoa da mingaiñ gaiztoa...
Beroa da mingaña, sua baño berogo.
Onaren iturria da mingaña: onetzi, bedeinkatu, barkatu.
bizkortu, lagundu, konsejatu, animatu, goratu, indartu...
***
Jaunaren Berri ona (beraren Itza) gizonaren mingaiñetik
datorkigu...
Mingaiñaren itzak dira maratil eta giltza...
OLLO LUMAK

Gure barruan animalia bakarrik ba'lego, ezkurrekin aseko
giñake... Baña besterik ba'da gure barruan animalia baño...!
Nagusi izan nai degu.
Besteai agindu.
Besteak menpratu.
Yainko txikiak izan nai...
"Bai (esango diazu), gaitz ori politikoena da".
"Ez (erantzungo dizut), ez da politikoena bakarrik gaitz ori.
Bakoitzak bere ingurukoekin, politikoak bezela jokatzen degu...
Diktadoreak ez daude Guatemala'n bakarrik... Bakoitza, geu Bera
naiko diktadore...!".
Agindu.
Menperatu.
Gure gogoa besteai ezarri.

Uretara botatzen dezun arriak, urgañeko azalean, arrastoak
egiten dituan bezela, zure itzak ere bere arrastoak uzten ditu...
Nolako itzak, alako arrastoak...
Itz gaiztoak, arrasto txarrak.
Itz onak, arrasto ederrak.
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