OLERKARIAK

PILATO - ALARGUNAREN EZKONTZA
Andra Josepak Oto'ri:

—Ez zeukan irudimen gitxi...!

—Jesus, Jesus, emen entzun bear diranak...!

—Zure lagun Jerontxiak aña ez...

—Zer da ori?
ERDERAZ IKASTEN
Oto eta Pototo famili onekoak ziran Euskerari buruz.
Diruari buruz, barriz, Pototo zan aundiki izandakoa;
Oto, ordea, arlotea jaiotzatik eta famili eskasekoa, ez
jan eta ez Ian; bizi al zan moduan...
Euskaldunak biak.
Jatorri jatorrikoak.
Euskalerria sei eskualdetan banatzen danez, esi laburra dau munduan eta or zear ibilteko beste izkera bat
bear ebela, erabazi eta Gaztelerea ikasiko eben.
Opor-aldiak ziran eta egoaldera jo eben.
Despeñaperro'tik beera abiatu ziranean, orduantxe
gogoratu ziran, Kanpaindi'ko Praisku lazkaotarra ortik
ibilli zala soldadu. Arek bai erdera ikasi ebala, arek...
Bere etxe Kanpaindi'ra idatzi eban gurasoeiri adierazteko zer gauza arrigarriak ikusi ebazan egoaldeko erri
nagusi areitako batean. Onelan iñoan:
"He visto kales Iuzez-luzez Urbaundi-mendi bezelakoxes; txerris beltzaz-beltzaz y txerrizaiñes con sombrero".
Orra zertzuk arritu eben Lazkao'ko baserritarra.
Orreik gogoratzen egozala, ara non alkomokedi batean
txarri baltza eta txarri-zaiñak kapelakin. Oneik dozak
Kanpaindi'ko Praiskuk ikusiak. Arek ainbeste erdera
ikasi ba eban lurralde onetan, geuk be aprobetxau egin
bearko dogu. Pentsatu eta egin: doscaballosa gelditu
eta euregana abiatu ziran buruko kezkak arintzearren,
ez ekielako zer aide egoan estrujar eta escurrir aditzen
artean.

—Jesus Madalena'kin ezkondu zala ez daust ba aldameneko Jerontxiak esan...!
—Ori Beizama'ko sakristauaren kontua lez izango
da.
—Zer kontu?
—Ara, andratxo, Beizama'ko sakristaua muslari oso
ona zan; baita bertsolaria be. Irudimen aundiko gizona.
—Eta, zer gertatu jakon Beizama'ko sakristauari?
—Bazkalondoan, musean egin ondoren, Bezpera eta
Errosario santura joan bearra izan eban igandero lez.
—Antolamentu ederra, musetik Errosariora...
—Dana dala, bezpera ondoren asi zan erretorea Errosario santuarekin eta bigarren misterioan, sartu da elizan, estu ta larri, Errotatxiki-azpiko mutil nagusia: Jauna, nere aita oso txarto dago eta joateko bereala, esan
eutson ate-ondotik garrasi batean...
—A zer formalidade eskasa, orrela elizan garrasika
asteko!
—Jatsi zan abadea pulputotik eta sakristauari agindu
eutson bera etorri arte segitzeko errosarioari. Zaldia
kortatik atera eta tximistak artuta lez abiatu zan erretorea gaisoarengana. Gauzak uste baiño larriago izan eta
erretore jauna luzatu egin zan...
—Eta, bitarte orretan sakristauak musari eldu eutson
ala bersotan asi...?
—Amabost misterioak amaitu ebazan eta, bersolari
ona izanik, irudimenik falta ez, bere aretan misterioak
asmatzen jarraitu eban.

Kapeladun txerrizaiñak muki-zapi bat artu, uretan
buzti eta eskuetan estutu ondoren:
—Esto es estrujar.

—Asmako zituan asmatzekoak...!

Ondoren bere esku zabalakin bere burua joaz:

—Erretorea elizan sartu zanean orduantxe asi eban
ogeita amairugarren misterioa Pilato'ren alarguna Nikodemus'ekin ezkondu zaneakoa...

—Y escurrir se escurre con esto.
ARRINDA'TAR ANES

URTE BARRIA - ARPIDETZA-SARI BARRIA
1988 URTERAKO ARPIDETZA-SARIA
1.000 PEZETA IZANGO DA.

GURE IRAKURLEAK GOGO ONEZ ARTUKO
DABELA USTE DOGU GORAKADA AU ETA
BIOTZEZ ESKERTZEN DAUTSEGU
EUSKERA ZALEAK
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