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"Euskara" aldizkaria.
- Eun urte bete dira aldizkaria galdu zanetik.

Eun rute ixildu zala?
— Eun urte beteko dira aurten: 1997'an.
— Eta, noiz galdu zan, ba?
—Kontua ataratzea erreza da: 1877'an.
— Nortzuk ziran atera ebenak?
— Or tartean ebiltzan Arturo Campión eta Juan Iturralde y Suit.
—Noiz ater eben?
—Ogei urte aurrerago: l877'ean.
— Zer-nolako zan aldizkari ori?
— Ara amen euren asmoak: "Euskal-napar izkuntza, literatura eta historia gorde eta zabaltzeko".
— Ez ziran asmo txarrak eta okerrak.
— Ogei urteetan agertu ondoren, itzaldu.
— Zergaitik?
—Politika-ikuspegi desberdiñegaitik. Oker aundia.
— Geure Arropain'go aititak esaten eban ze: "Euskadi"ren aurka / gorriak eta urdiñak / guztiok dagite / joko berdiña".
— Madril'era begira daudenak.

Bein ara begira jarri ezkero... zer?
- Ez zan makala zeuren aitita ori.

Aita Santua eta Fidel Castro
— Berriro dakartzu platerera sakistau - bizardun antzeko Castro on?
— Joan dan urteko azaroan lortu eban Aita Santuakin egotea.

- Zenbat denboran egon ziran alkarrekin?
— Ogeita amabost minutu.
— Ez dira gutxi minutu Castro orregaz galtzeko.
— Galdu, ez dira era bat galtzen.
—Orrek lengo lepotik dau burua.
— Berba onak esan dauz et asmo onak agertu.
—Caribe ' ko aizeak kenduko deutso asmo-onen astarran guztiak.
— Eta, zeure aititak zer esaten dau ba, olako arazoetan?

Lasuna ez dala sekulan legatz biurtuko.

Manterola Gabirel'en Ipuitxoak
- Berak euskeratu ebazan eta argiratu.
—Neuk be badakidaz orrek. Apostu egingo deuzut nork obeak esan.
— Bale da. Ara nik bat esan:

Pototo'k: — Orrek asa ederrak! Nik, munduan zear nabillela, ikusi dot eliza ori aiñako asa bat.
Oto galdaragille: — bai, akordatenok nola egin genduan eliza ori baña galdara aundiagoa.
—Bai? Zertarako?
—Eur e asia egosteko.
— Ez dok txarra; baña, neuk esango deutzut beste bat politagoa:
Mutiko iñoso bat eioan mendian zear bere astoarekin batean, bere esanari erantzuten eutsela konturatu zan:
— Aizak, i!
— Aizak, i!

- Tonto -lapiko.
—Tonto -lapiko.
Ez zitzaion gogo oneko erantzun au eta ekin eutson mendiari:
- Tonto-lapiko, i.
—Tonto -lapiko, i.
— I txerri ustela!
— I txerri ustela!
—Madarikatua!
—Madarikatua!

Sua dariola joan zan bere aitarengana: — Aita, an dagoen batek insultau egiten nau eta ara joan bear dogu arazoa argitzen... Joan ziran; bañan, an ez egoen
iñor: Aita, nun da erantzuten ebana? — Mendiak zeuk esandako guztiak erantzuten deutsu. Amen ez dagon beste arazorik. Zeuk berba gogoak esan ba'zendu-
zen, itz legunak entzungo zenduzen... Gaitza zeure barruan dago, seme, eta ez mendian.

Otoitzerako Tallarrak
—Tallar oneri TOV esanten deutse erderaz?
— Bai, Talleres de Oración y Vida.
— Orretarko Tibet'erako joera dago, Orienter'asko.
—Ez daukazu ara joan bearrik.
—Nork asmatu dauz, ba, orrek tallarrok?
— 1952'apaiztutako Ignazio Larrañagajaunak.
— Larrañaga ba'da, orduan Azkoitiarra da; eta Ignazio ba'dau izen, jesuitia.
— Ez, ba; ez dozuz asma ez bat eta ez bestea: Azpitiarra da eta franziskotarra. Aspaldiko urteetan dabil, munduan zear, billerak sortzen, Jainkaorekin artu-

emanak ikasteko. Eta billera oietatik asiera izan dabe zorioneko Otoitzerako Tallar onek.

Zumarrak
— Kaxio, aspaldiko, nun bizi zara orain?
— Ni Zumarretan.
—Joango gara zeu inusten.
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B igaramon ian:
— Krispulo ikusi dot eta etxia aldatu dau.
— Eta, bizitza nun dau?
— Zumarretan.
Joan dira bi lagunek Zumarretara; bañan, an ez dago iñungo etxerik.
—Gure lagun ori gezurretan dabil.
—Bai. alan emoten dau. Zumarrak badagoz "Zumarra-etxerik", ez.
—Etxean imiñi ba'leu idazkun bat "Zumarrak"...
— Ez dau ezer imiñi. Baña, txotxo, begira ara gora. Zer ikusten dozu?
—Txabola bat bi zumarra artean.

—Orduan, egia esan dau.
—Bai, askotan gertatzen da, egia izaten dala, sinisteko gatxena.

Mao eta Errosarioak
— Zer ikusi dabe errosarioak Mao'rekin?
— Or ibilli da Mao Eliza ezin txikiturik.
— Autsak be, aizeari emonda.
—Bera ilda eta Jende kristaua amasa artzen asi danean...
—Zer?
— Or dauzkatzuz kalean en-osario santuak saltzen.
— Amen egin be ez dira egiten.
—Txina'n, berriz, egin eta kalean saldu.
—Au ez dok iñork entendiduten.

Bi belarri
—Gazte arroputs bat ari zan berba-katillu, etenik gabe, jende zarragoen aurrean.
— Eta, zer esan eutzon aitak?
— Mutil, Jainkoak emon deuskuz ago bat eta bi belari; izketarako mingain ba eta entzuteko, bi belarri.

— Ondo esana. Ba'dakizu bigaramonean zer gertatu zan?
—Ez.
—Morroi bat salatu eben lapurtzat, eta, besterik gabe, mutillak morroia kalera bota eban.
— Eta, aitak zer?
—Seme, bi belarri dauzkaguz: bat salatariari entzuteko eta bestea, salatuari... Orduan erabaki bear cla auzia.

Herrera, kardenala, aldaretara bidean
— Herrera kardenaka, non zar?
—Berrogei urteetatik gora apaiztu zan bat.
— Eta, bitartean?
—Ekintza Katolikoan Ian egin.
—Zertan?
— Aldizkarietan, batez ere.
—Zer aldizkari?
- Gerra-aurreko El Debate egunkarian.
—Eta, apaiztu ondoren?
—Santander'ko Astillero auzoan, apaiz gazteentzat etxe bat gaso zuan.
—Zertarako?
—Gizarte-auzietarako prestatzeko. Laister Gotzai egin zuten.
—Nungo Gotzai.
—Aizkenik, Malaga'koa; baña. beure apaiz gazteekin lanean segi zuan. Gazteiz'ko Apaiztegian ere, iru urtez. udaran bi illebeteko saioak antolatu zituzten

Españi'ko apaizentzako. An ibilli nintzan neu eta dozena bat euskaldun, Jose Mari Arizmendi arrieta tartean gendula.
— Bertara etortzen zan ala'?
—Bere ikasle apaizak, bai. Aietatik bi Gotzai izan dira: bata Gonzalez-Moralejo Huelva'ko Gotzai eta Benavent, militarren kapelau, Gon-gotzai, bestea.
—Eta, zuen artean ez al zan iñor Gotzai kargura eldu?
—Bai, katalan bat: Masnou, Urgel'eko izan zala usten dot.
— Eta, euskaldunen artean?
—Ezta benefiziadu bat, be.
—Ain txikia al ziran zuen buruak?
— Ba, besteen aiñako buruak, bai; baña, marka bat genduan koronillaren erdian estanpatuta: Gazteiz'ko Seminarioan sortuak.
—Zer ikasten zenduten?
— Gauza asko eta aien artean Ekonomia eta Gizarte-auziak.
— Eta, apaiz oiek bazekiten Ekonomiarik?
—Orretarako eta Gizarte auzietarako. Madril'eko Ikastola Nagusiko irakaslerik onenak ekarri ebezen Gazteriz'era.
—Eta, orain, Herrera ori, aldaretako bidean doa?
— Bai, alan dirudi. Eta, lortuko dabe.

Bibliatik Iskirimiriak
—Zer da iskirimiri ori?
— Txisteak, mutil.
—Eta Bibliaren kontura txisteak badira?
—Ona amen bat: Zer egiten eban Eba'k goizero, Adan esnatu aurretik?
—Eguzkitan egon ezkero, itzala.
— Ori astoak egiten dau; baña, Eba'ren lenengo lana zan saietz-ezurrak Adam'eri ondo astertu, ia besteren bat falta ote zitzaion.
—Ez dago txarto.
- Beste bat: Rabino batek bere semeari galdetzen dio: — Zein zan Moises'en ama? — Faraon'en alaba. — Ez, mutil, ez. Faraon'en alabak Nilo ibaiaren ertze

batean topau eban, saskitxo batean. — Bai, bai, aita, ori berak esanikoa da...

Bartalo Arropaingo
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