IPUINAK

ADAN ETA
EBA BARRIAK
Beiñola mendiko txabola zar
batean Peru eta Marie bizi ei ziran...

Senar-emazteak ziran... Peru
ikazgiña zan...

Gaua illundu ezkero, Peru
baltza basotik etxeratzen-arpegi
zan, eta Marie'k prestatutako
porru-patatak gosez iruntsi egiten
ebazan.
Bitartean, bien artean beti eztabaida gogorra erabiltzen eben:
Paradisuko pekatuan nok
euki ete eban errua, Adan'ek ala
Eba'k.
Peru'k esaten eban Eba'rena
zala erru guztia, berak zirikatu
ebalako gure lenengo gurasoa...
Adan gizagaxoa!!!
Marie'k ostera, Adan zala ango
nagusi ta buru, eta Eba'k ez eukala zer- ikusirk Adan'en pekatuan...
Beti erretolika bardiña erabiltzen eben bien artean, alkarreri
astoarenak esan arte...

ERREAGEA

Alako batean txabola ondotik
Erreagea igaro zan, eta barruko
eztabaidak eta zaratak entzunik,

atea zabaldu eta barrura sartu
zan.
Zer da au? Zergatik onango
zaratak?... Zatoze neure jauregi ra, antxe bai bake santuan eta zoriontsu biziko zariela!!!

Eta Erregeak Peru eta Marie
bere jauregi ederrera biziten
eroan ebazan.
Erregeak senar- emazteai esan
eutsen: nire jauregi onetan ederto
baiño obeto biziko zarie: jana,
edana, loa eta atsedena ez jatzue
faltako, baiña kondeziño-baldintza batekin: AU, KUTXA TXO
AU, EZ DOZUE ZABALDUKO... BARR UAN SEKRETO
BAT DAGO... ZABALTZEN
BA'DOZUE ZUEN ZORIONA
GALDUKO DOZUE!!!
Milla esker, Jauna. Berroren
esana zeatz beteko dogu.
Eta Erregea, kutxa txiki bat
mai gaiñean itxita, joan zan.
KUTXAKO SEKRETOAIII

Egunak joan eta egunak etorri,
Peru eta Marie Erregearen jauregian, jan ta lo, oso pozik eta zoriontsu bizi ziran. Bai, orixe!!!
Baiña Marie'ri ar batek jaten
eutsan kolkoa, eta ar ori ezin
ito!!!
Zer ete dago kutxatxo orren
barruan?

Ixilik egon zaitez, andrea.
Itziozu bakean kutxako sekreto
orreri!!!
Baiña andreak beti ekin eta
ekin, ez eutsan bakerik emoten
bere senarrari. Marie'k erdi -negarrez —guzur- negarrak— beti ekiten eutsan lelo bardiñari: Zuk ez

nauzu ni asko maite, Peru. Asko
maite ba'ninduzu sekreto ori zer
dan ikusteko kutxatxo ori zabalduko zeunke...
PERU'REN TENTALDIA

Azkenean Peru'k aspertuta
bere emaztetxo maiteari esan eutsan:
«Tira, ba, tira, andrea... Ez egizu negarrik egin ain gauza txiki
Ikusi daigun bein-betiko-agtik.
zer dan barruko sekreto ori...
Eta Peru'k apurka-apurka kutxako atea zabaldu eban, eta... zabaldu eban-eko barrutik sagu txiki batek iges egin, eta zuloan sartu zan...
Eta nok sagua arrapatu?
ERREGEAREN
ERABAGIA

Etorri zan Erregea eta kutxa
zabalik eta utsik ikusi eba--txoa
nean, irri - barrez itandu eutsen:
—Paradisuko pekatuan nok
euki eban errua, Peru?
Eta Peru'k: Nire emazteak ziri katu nau-ta...
Eta Marie'k: Nire senarrak zabaldu dau-ta...
Eta Erregeak: Adan eta Eba
barriok, begi- luzeok, tentelok!!!
Zoaze bizitzera,
Zuen txabola zarrera!!!
GOIKOETXEA'TAR

IÑAKI'K

