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LAN BERRI BILLA

- Baserria utzita, kapitalera etorri naiz lan ondradu
baten billa.

- Lan ondradu baten billa...?
- Bai, lan ondradu baten billa.
- Egon lasai, mutiko emen ez dok konpetentzi aundi-

rik izango-ta...

ZAPATARIK EZ...

“Espartiñak urratuta
zapatarik ez,
Bermio´n gelditu nintzan
Oñeko miñez...”
Ez zan ori Oto´ri  gertatu zitzaiona Bilbo´ko kalee-

tan, baña gertakizuna zapatatik zer ikusia ba zuan. Joxe-
pa eta biok joan ziran Exposizio Industriala ikustera.
Ikasi ere ankekin ikasten omen da... Joan ziran, beintzat,
zorioneko Exposiziora.

Ikusi eta gustau.
Gosetu ere bai.
Gosetu ezkero, jakiña da, jateko toki patxadazkoa

billatu bear. Kale zaarretan aukeratu zuten eurentzako
moduko taberna bat.

Bapo bazkaldu ondoren, erriari bueltatxo bat egitea
erabaki eben. Erria luze eta eurok motel bazkari onaren
erruz, uste gabe etorri zan apari-legea egiteko ordua.

Egin ere bai, zer arraio gero...

Bein Bilbo´ra etorri ezkero, zer egingo eben, ba...?

Ondo asitako gauzak, ondo bukatu bear dira. Eta
eurok, beintzat, eguna ondo asko asita eukien. Sekula
alako egunik...!

Apari-legea beteta, gauzak konpleto egongo ba´dira,
pentsatu eben, ondo litzakela gaueko gau-txori oietako
toki batera joatea. Or doaz biak ponpoxo asko de braze-
te Txori-Malo zeritan zorioneko kafeteri edo dantza-
lekura.

Ate buruan, argiak kiñuka.

Ate-aurrean, berriz, etiketa beltzez jantzitako gizase-
mea, pajarita ta guzti... Zalantzan zegoen  Oto berekiko
pentsatzen ura Funeraria ba ote zan; dana zan beltz giza-
seme artean: illeak, bibotea, azala, pajarita, txamarra,
prakak eta zapatak; dana, beltz...

- Zer nai?

- Barrura sartu Joxepa eta biok. 
- Ezin dezute barrura sartun.
- Zergatik ez? Oraindik paltrikeran ogei durorik ez

zaigu falta...!
- Ez, ez... Ezin dezute.
- Pagatzeko dirua badegu, ala basarritarren diruak  ez

al du kaletarrenak aña, balio?! Ala, zer?
- Ezin deikezute sartun alpargetakin etorri zeratelako.
- Oño, oño... Or barru orretan ainbeste lokatz al dago,

ba...!

SALOMON TXIKI

Botazioak izan ziran errian.

Zein aukeratuko eta gure Oto, gizon ona, aukeratu
zuten auziak erabakitzeko: juezetarako, alegia. Bere
juez ofizioa estrenatzeko eukan. Ez zan auzirik eta auzi-
tegia beti itxita.

Baña, erririk onenean ere marrajoren bat ez da falta-
tzen eta egun artan gertatu zan sekulan gertatu ez zana.
Jerontxio´k txerri-emea eukan amabi txerritxuekin. Eta
egun artan txerrikume bat palta zan kortatik.

Auzokoekin izan oi dituguz aztabaida geienak eta
Jerontxio joan zan auzoko Txokolo´ren ikullura. Atea
barrutik itxita morroillo zaar batekin, eta armiarma-
sarez apaindutako leio txiki batetik burua sartun arren,
ez eban ezer ikusten...

Ikusi ez; baña, entzun bai entzuten eban txerritxu
baten kurruxka:

- Or dago nere txerrikumea.
Pentsa bezela, egin.
Joan da Oto´rengana.
- Egun on, jauna. Bart txerrikume bat palta zitzaidan

txerritegitik eta auzoko Txokolo´k eraman ebala usten
dot.

- Testigurik ba al da?
- Nik ikusi ez, baña, entzun bai.
- Baña, besterik ba al da?
- Ez, jauna.
- Orduan gauza gaitza izango da auzia ondo erabaki-

tzea.
- Txerrikumea, ordea, nerea da.
- Ori ala bada, baña ori probatzea ez da erreza izan-

go.
- Ba, zer edo zer egin bearko da...
- Utzi ori nere kontu.

Oto´k bazekien, apaizak Dotriñan erakutsita, izan
zala Salomon jakintsua eta zer jokabide izan eban auzi

ABERATS BATEN AUZI-OSOAK
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batean: Bi emakume gazte bizi ziran alkarrekin eta
bakoitzak zuen aur jaio-berri bat. Biotako batek, lo
dagoela umetxoa azpian artu eta ito egin zuen. Kontura-
tu zanean, bare aur illa besteari ipiñi zion alboan eta
berea kendu... Auzia sortu zan biak  esaten bait zuten aur
bizi ura berea zala. Jo zuten Salomon jakintsuarengana
eta onek, auzia erabakitzeko, ezpata bat eskatu eban eta
aurra anka batetik elduta, ezpatarekin erdibitzeko itxu-
rak egoin zituen, bakoitzari erdi bat emateko. Batek
eraso zion:

- Ez, ez il; berari eman...!
Besteak, berriz:
- Bai, bai erdibitu eta eman erdi bana bakoitzari.
Orrela jakin zuen Salomon´ek benetako ama nor zan.

Bigaramonean ots egin dio Oto´k Txokolo´ri:
- Aizu konpañeo, txerrikume bat arrapatu diozu

Jerontxo´ri.
- Ez, jauna; nere dirutik erosita daukot.
- Nun?
- Perian.
- Nungo azokan?
- Ba... Ordizia´koan.
- Ori ikusiko degu...Gaur arratsaldeko seiretan etorri

biok auzitegira eta ekarri zorioneko txerrikume ori.

Bekañak erre zitun bitartean pentsaketan, ia nola
auzia erabaki... Zer edo zer etorri zitzaion burura... Iku-
siko zuten Oto nor zan!

Etorri dira biak auzitegira, juezaren aurrera. An eka-
rren Txokolo´k txerrikumea:

- Norena da txerri ori?
- Nerea! (Biak batera)
- Biona ezin izan. Nor dabil eman gezurretan?
- Ori! (Biak batera)
- Txerria biona ba´da, etorri ona alguazilla eta ekarri

arakiña bere kutxillo aundienetako bategaz.
Etorri zan arakiña:
- Orain bertan agertuko da egia eta emen nor dabillen

gezurretan. Arakiña, erdibitu txerria eta eman bakoitza-
ri erdi bana...

Arakiñak erdibi zuen txerria eta eman zien bakoitza-
ri erdi bana.

Ez zan iñor protestan asi. Biak pozik: Jerontxio txe-
rri osoa galdu ez zuelako eta Txokolo, erdia beintzat,
irabazi ebalako...!

Oto gelditu zan egia jakin barik. Arrezkero Oto´ri
gaitz izena ipiñi zioten: Salomon txiki.

ANES

IPUIN-SARIKETA
(BILBAO’KO UDALAREN BABESPEAN)

EUSKARAZALEAK ALKARTEA’k, urte guztietan lez aurten be, ipuin sariketea iragarten dau, oiñarri-
arauak oneik dirala:

– Ipuiñak euskeraz eta erriak erabilten dauan euskalkia erabilliaz idatziak izan bearko dabe eta idazkerea, EUS-
KERAZAINTZA’k argitaratua eta ZER aldizkarian erabilten dana.

– Ipuiñak asmaturikoak edo errian batuak izango dira, ez idatzita dagozanak edo itzulpenak.
– Luzeera iru orrialdetik lau orrialdera, idazkiñez idatzita eta bitarte bi dirala. ZER’en argitaratuko dira.
– Azillaren azkenerako EUSKERAZALEAK ALKARTEA’ren etxean (Bilbao’ko Colon de Larreategi, 14, 2.ª

eskoia) egon bear dabe. Abenduaren azkenerako emongo da maikoen erabagia eta Zer’en agertuko da.
– Sariak bost izango dira:

1.ª 300,50 euro.
2.ª  240,40 euro.
3.ª  180.30 euro.
4.ª  120,20 euro.
5.ª  60,10 euro.

– Ipuiñak izen ordeagaz bialdu eta karta-azal txiki baten barruan izen-ordea ta izena.

EUSKERAZALEAK

LAGUNTZAILLE

EUSKERAZALEAK ALKARTEAK BAZKIDE GUZTIAI AUXE IRAGARTEN DAUTSE:

Zemendiaren 8n. egunean beteten dala urtea gure Lendakari izan zan ZUBIRI ETA SANTXEZ’TAR IÑAKI
JAUNA (G.B.) il zala. 

Irakurle ta bazkide guztiai eskertuko geuskie bere alde otoitz egitea.


