EUSKERAZALEAK

DESFASADOAK ETA BIBOTEAK
—Oiek dituk desfasados. Ez ditek Batuarik erabiltzen-da.
—Euskaraz ari diranei esateko itza al dek ori? Esan ezak on euskeraz. Oiek desfasados eta i fasean
sartzeko oraindik.
—Desfasados zer dan edozeiñek ezagutzen dik.
—Erdaldunek baietz esatera ninjoan; baiña, ez zekiat erdaldunak eurak ere desfasados zer dan ulertzen ote
duten...
—Ezetz? Des-fasados, fasetik pasiak. Orra gauza garbia.
—Eta, zer fase dek ori? Illargiak ere bere faseak eta bere aurpegiak ba dizkik: ilgora, ilbera, illargi berria,
illargi betea eta tarteko beste guztiak. Noiz zegok illargia bere des-fasean...?
— Nik ori ez zekiat; baiña, persona bat desfasada noiz dagoen, ori bai bazekiat.
— Ori topikoren bat izango dek.
—Zer topiko gero! Des-fasados, fasetik kanpora.
—Modatik kanpora, alegia? Eta ire biboteak zer dituk fasados ala desfasados?
—Ni fasean nago.
—Ilgoran ala ilberan...? Illargi berrian ala illargi betean...? Orain ogeita amar urtetik gora, geure gurasoek
izugarrizko ille-matasak zituzten sudurpean... Bizarra kentzeko tresna berriak sortu ziranean, bibotedunak desfasados gelditu ituan, muturrak garbi. Eta orain ogeita amar urtetik gora bere fasetik pasiak al dituk orain
fasedunak...?
—Zergaitik ez...?
— Ilberan zaudetela, alegia...? Zuek bezela pentsatzen ez duan guztiak dituk zuentzako desfasados. Faseak
eta modak sortu orduko aldatzen dituk. Moda-aparretan ibiltzea dek norberentzat bistosoa norbere burua
agertzeko eta illargiaren antzera gora ta beera ibiltzeko... Orretarako oiñarri gutxi bear da.
—Zuek zerate oiñarri gabekoak. Oiñarri utsekoak.
—Zuek, berriz, fase billa atzeraka joan zerazte eta gizonak bere pentsakeran oiñarria bear dik eta ez
bakarrik modan ibiltzeko asmoa. Fundamentu apur bat, edo funtsa fasadoak diotenez, oiñarri bezela... Nere
amonak, sudurpean biboteak ezezik, bazuan funtsa ere bere kolkoan eta, badakik zer esaten zuan...?
—Neri ire amonaren esanak ajolik ez, didate sortzen.
—Ala ere esango diat zer zion: modak eta faseak, alegia, saku zaar bat dirala, goitik bezela azpitik ere
zuloa duena: azpitik ateratako trapuak goitik sartu. Orra zer dan modan eta fasean egotea. Zuek orixe egin
dezute: desfasatuta zeuden trapuak azpitik atera eta gaiñean ipiñi eta ori onartzen ez duen guztia desfasado
bezela jo.
—Zuek ez dakizute gaurkotasunaren berririk. Arri biurtutako dinosaurio batzuek besterik ez zerate.
—Soñeko bat izan guztokoa eta illargiakin batera aldatzen ez ba'dezu, ori al da desfasados izatea?
Emakume gazteak aldatzen dituzten euroen soiñekoak goizetik gabera emeretzi aldiz, sakela bete diru kostata,
ordea.
—Zuekin izketan egitea alperrikako lana dek, eta banoa zuetik.
—Faseak laister alda oi dituk. Moda ez dek sekulan geldi egoten eta zuen faseak buelta ematen asia dek.
Agur, agur eta bueltara arte.
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