ALBISTEAK

ARGIUNEK
URTE BARRI BAT

udazken aldera, apurtutako airak konpontzen ebillela, ikusi eban ari
eder bat goraka galtzen zala aidean.
Ez eban gogoratzen nungo adarretik jeitxi zan, ala?
—Alan dirudi. Gauza bat bakarrik ikusten eban, a aria, an zeruetan galtzen zana, alperrikako aria zala.
—Eta?
Alperrikako aria a agiñakin apurtu eban. ETa arnaraun eder
artan preso gelditu zan, burn gañera erori jakon -da.

—Ilbetza diñoeutse il oneri.
- Orain Ilbeltza Urtarril biurtu da.
— 11 onek be badauz bere kantak.
.
— Kantarik bage ez dago ezer amen
Bada ez badako kantak.
Ona Lekitto'ko bat, eskian:
Urte barri barri
txarri-belarri
daukonat ez daukonari
ernon biko sarri
intxaurtxu bi
iru kastaña
(emoten ez ba'dabe)
atsuak dauko popan berakatza
aguriak dauko usker-usaña...

OTO INDARTSU
—Aizu, senartxo, goiko ganbaratik
kutxa zaarra ekarriko deustazu?
Atletie eta Real'aren partidua da
orain.
Senartxo, jetxixu kutxatxua...
—Laga bakian!
— Bai, ano ibiltzen zara zu tabernan...
—Zertan ibiltzen naz arro?
— Sekulako indarrak dauzkazuka.
Itzak ederrak...
Itzak ederrak bakarrik ez!
Berba galantak; baño, arro utsa.
Or ez dago ezer. Ez dozu indarrik ezta kutxatxu hat ganbaratik ekartzeko be.
—Ezetz? Ontxen ikusiko dozu.
Joanda ganbarara eta tximistak baño ariñago ekarri dau:
—Ona ernen kutxatxu ori. Eta, neure indarrak, zer?
Andre Joxepa sukaldean barrezka lerturik, gizonak panparroi
utsak besterik ez dirazelako.

— Gipuzko-aldian be Iru Erregee'kin ez dabe orralako en-espeto
aundirik. Ona kantatxu bat:
Iru Errege datoz
kale nagusitik
tripa arduaz beterik
ezin egon zutik.
Meltxorrek eltzen dio
Kasparri besotik
ez muturrez aurrera
erortzeagaitik.
JESUS NOIZ ILTZAN JAKIN EZ
(ETB-2. 29-IX-1995)

"EUSKALDUNAK
EUROPA'KO LENENGO
FAMILIA"
(DEIA: 10-XI-95)

Noiz jaio zan jakitea ez da erreza.
— Oraintxen bertan be badagoz eurok noiz
jaio diran ez dakitenak...
—Baña, noiz iltzan? Ori badakigu ziur.
—Bai, Ostiral Santu egunean.
Arratsaldeko iruretan.
Judutarren lenengo Nisan illean.
- Illargia bete egoala: 14'an. Bañan, ori
nork ez daki Euskalerrian...
Euskal Telebistan, Rornpeeabezotas
il saillean, bi gazte jakintsuek ez eben asma noiz
zan Nazaret'eko Jesus.
— Sekulan orrelakorik ! Nun bizi gara?
Jentil-baratzan, ala?

—Nork diño orrelakorik?
— NATIONAL GEOGRAPHIC aldizkariak.
—Eta, zer dakar, ba?
— Gure erriaren historia.
Noizkoa?
— 5.000 urte euskera bizirik dala.
—Eta?
—Eraso-aldiak izan doguzala bai iparretik eta bai egoaldetik.
Ori bai dala egia!
— Pirene mendietan gorde dogula genre burua, genre bizia eta
geure zer gurtia.
— Eta, ez dau esaten erria zati bitan dagoenik?
Bai, ori be bai; baña mendiak batu gaituela.
Artzaiak gara eta rnendian batzen dira artzaiak. Olen idazlea
nor da?
— Thomas J. Abercrombie eta 1995'eko Azilla'ren zenbakian
idatzi be.

AMARAUNA

— Jesus noiz iltzan ez dakite onek

armearma baten historia dakart burura
.
Zer kontu dok ori?
Udaberriko goiz batean arbola adar
batetik jaitxi zan.
— Nora?
Sasi-ertz batera eta amaraun eder-ederra
egin eban, Naiko euli jan eban udaran eta
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