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NAZARET'EKO JESUS, KRISTO SALBATZAILLE

O OM...

– Jainkoa lo egon zan gizonari askatasuna emotean. Frakaso
utsa.
– Frakaso orren ederra, Jainkoa'ren konponketa da: Gizon
egin, gizakiaren burua artun, okerkeri guztien ordañak emon,
zuzentasuna sortuz eta here seme- alabak egin, eta aizkenean,
okerkeri eta guzti, gizaki ori betiko salbamenera eraman eriotza
berbera gainduz eta mundo onetan bertan, biotzak lasaitu, noraezetik atara, itsaropena emon eta maitasunez inguruak igurtzi...

– Jakiña, Gabonetan Jesus'en Jaiotzak.
– Jainkoa gurekin izateak alaitzen gaitu.
Jainkoa aundia izateko, txikitxoa dirudi.
Txiki orretan ezagutzen dogu Jainkoa'ren
guganako maitasun aundia.
- Maitasun ori Gabonetan ikusten dogu; gero,
berriz, Garizuman, aren
asarrea...
– Orretan, larritxo.
Badirudi Jainkoa
eiztari bat dala.
– Zer diñozu?
– Zenbaitzuen aotik
irtendako berbak, orixen
agertarazten eben.
– Nolan, baña?
- Bazirudien Jainkoak eskopetia kargauta eukala, gu pekatuan
atrapateko.
Ori ez da Jainkoa'ren benetako aurpegia.
Zer da ba, orduan?
– Jainkoa'k gizon egitea erabaki ebanean, salbatzaille asmoak
eukezan.
– Bai, Gabonetan, bai.
– Edozein garaietan. Jainkoa gizon egin ba'da eta gurutzera
igo, ez dau orrelakorik egin berak sortutako gizakia ezabatzeko,
beste zer-edo-zertako baizik.
– Bai, gu salbatzeko eta on zer da?
– Okerkeritik atara eta oien ondorietatik askatzea. Jainkoa'k
gizakia here irudiko egin eban, ezaguera eta aukeratzeko aalmena emonaz. Eta, zer gertatu da? Asiera -asieratik gizakiak oker
erabilli dauz here aalmen onek, oker - bidetik abiatuz.
– Adam'ek, bai.
– Amen Adam asko dagoz eta oker oietatik gaitz asko sortzen
dira mundu onetan, lenago bezela orain be bai... Millaka milloi
ostuten dabezenak, zenbateri egiten deutse kalte... Drogaren bizkarretik aberasten diranak, zenbaiten malkoz zikindutako diruak
jasotzen dabez... Batzuen okerkerietatik zenbat negar, zenbat odol
ixurtze...!

EGITEN DAN NEURRIAN

– Esagutzen dok Praisku
kamiñerua?
– Bai, gizona; atxur bategaz
bide- baztarrian ebillena.
– Lanean ala denbora pasa,
asma ezin zertan.
– Bai, eta zer?
– Lengo batez Txomin abarkagilleak albotik:
– Zer, Praisku, lan asko egiten al da?
– Ba! Ordaintzen dabenagaitik...
– Gutxi ordaintzen al dabe?
– Ba! Egiten dogun lanagaitik...

JAIOTZA BERRIAK
Lengo Jaiotza txiki oien ondoren, ederra egin dabe Gipuzkoa'ko erri batean...
Zer jaiotza berri?
- Zeruak eta lurrak, Mari eta sorginkeri gurtiak alkartu
dabez...
- Jesus'ena galtzeko, ala zer?
– Ez, bestela; agertzeko geuk ere badogula "jaiokera" bat.
– Danok dakigu erri zaar bat gariela.
– Baña, noiztik?
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— Gerriko estalkien dantzak egin al ebazan?

` QUANTUM MUTATUS AB ILLO'

—Ez dakigu zertzuk; baña mundu gurtiak zutunik eta txaloka
ekin eutson. Herodes bera be, zoraturik: "Eskatu nai dozun guztia eta emango deutsut".
—Eta, zer eskatu eban?
- Amari galdetu ondoren: "Joan'en burua nai dot ementxe eta
orain". Burua ebagi eta aspil batean ekarri eutsen eta Salome'k
here amari eraman. Amak buruari miña atara eta orratzagaz zulatu.
— San Juan suak eta Gabon suak, biak bat ei dira: eguzkiari
eskeiñiak...
— Kristau aurreko garaietan, bai; orduan eguzkia gurtzen genduan jainko lez. Kristausanak erakutsi zigun eguzkia ez dala Jainkoa.

- Txo, txo, zer
diñozu?
—Aldaketa galanta egin dabela.
Zertan?
— Euskera berbeteari buruz.
—Zergaitik?
- Erriko izkuntza
bearrezkoa zan
Euskera bizirik
iraungo ba'eban.
— Eta, orain?
— Bizi egin bear
edo... txamarra
zaarra galdu dau. Baña, entzun nolako txamarra ederra zan:
"Jarraituko dot arrera be ipuin batzen. Ez noia agintzera urrengokoa nungo euskeran egingo dodan, bear bada kiputxez, baña
kiputxez egingo ba-neuke be, errikoi izan bearko litzake. Geroago ta ziurrago nago erririk barik euskera salbatzerik ez dogula.
Errrianganako lokarriak apurtzea, akademismu utsezko euskera
batera jotea litzake, ta akademismu utsa izango litzake euskeraren
eriotza".
— Baña, nork idatzi dau ori?
— Batuaren sortzailletako batek eta Euskaltzaindi Berriaren
Idazkari nagusia urte askotan izan dan Juan San Martin'ek.
— Nun?
— Bere Kuliska Sortako ZIRIKADAK liburuan. Itxaropena
Argitaldaria, Zarauz, 1960, zazpigarren orrialdean.
—Txamarra, prakak eta oiñetakoak be aldatu dauz.

ZIÑEZKO EPAILLEAK ETA EPAI-LEGEDI BERRIAK
—Zer dok ziñezko epailletza ori?
Errietan
aukeratzen dira.
Zertarako?
Ba ziñezko epaille oiek,
errudun diran
ala ez, salatuak,
erabakitzeko.
—Eta, EpaiLegedi
berri
ori?
1848'tik
onera
berritu
gabeko Legedia
da eta zuzendu
bearrezko gauzak baegozan
bertan; arrezkero arazo berriak
be sortu dira...
— Obeto ala
okerrago?
Zenbait
gauzetan au biguñagoa da; beste batzuetan, berriz, gogorrago.

SALOME
— Dantzari trebea
ei zan Salomé ori.
Zazpi gonen
dantzagaitik ei zan
famatua.
Gona edo gerriko estalkiak.
— Banan kentzen ei
ebazan...
Nungoa
zan
Salomé?
— Herodias eta
here senar Filipo'ren alaba. Herodias bizi-alarguna
zan eta Herodes
erregearekin bizi
zana. Joan Bataiatzalleak esaten eutson ze, es eukala eskubiderik here anairen
emaztearekin bizi izateko.
—Eta?
— Preso sortu eben salatzaillea. Ortan Herodes'en zorionak
ospatu ebezen erregearen jauregian. Eta, an, sekulako dantzak
egin ebazan Salomé'k

BARTOLO ARROPAINGO

* * *
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