
Kaiku.-Ez, ez. Irurona esan bear didazu.
Kattalin.-Ogeta zazpi peseta izango dirairurona.

Kaiku.-Bueno, mutillak, gl!urko au nik or-
daindu bear dit, beintzat.

Tolo.-Ez dek orrelakorik egingo. Neri 10-
terie tokatu ta, ik ordainduko ote dek,
ba. Ka, motel!

Tripustel.-_Ez ik eta ez ik. Nik ordainduko
diat. Ez al neok, ba, biar ezkondu bear...

Kaiku.-Biok ixillik. Gaur nere urtebete.
tzea dek eta neri tokatzen zaidak.

Talo.--Ire urtebetetzea dala.ta, zer? Ez al
zaidak neri loterie tokatu?

Tripustel.-Eta zein ezkontzen dek emen
biar? Biartik aurrera ez negok ezkongai
izango ta ezingo diat beste orrelako arra-
tsalde bat zuekin ilZaro.

Kniku.-Nai dezutena,~ esango dezute zuek,
baiñan nik ordaindu bear diat gaurko
merienda au.

Tdo.-Ez .dek, ba, ordainduko.
.TriJiU5tel.-Ez ik ere. Gaurko merienda
. onek oere kontura izan bear dik-eta.
Kaiku.-Ixillik!

Talo.-Ez negok egongo.
K attalin.-J esus, Maria ta J ose! Ez zaitezte

beintzat asarratu. Norberak berea ordain.
du dezala, ta kitto.

Tripustel.--Orixe bai ezetz, etxekoandre.
Kaiku.-Bueno, ba. Ooela jarraitzen ba'dia.

gu asarratu egingo gaituk eta onena...
zea izango diagu... J arri dedilla emaku-
me au begiak esta1ita, ta gu emen bere
inguruan geldituko gaituk. Eta emakume
onek lendabizi eltzen dionari, arek oro
daindu ditzala merienda ta propiñak.
Konporme al zaudete?

Talo.-Ez oso kooporme, baiñan....
Tripustel.--rEz asarratzearren, ori ere egin.

go diagu, ha.
Kaiku.-Eta zu, etxekoandre?
Kattalin.-Ni, hai. Zergaitik ez naiz, ba,
egongo?

Kaiku.-Tira, ha. Ekarri zaiguzu trapu hat
begi oiek estaltzeko.

Kattalin.~Tori, auxe bera.

Kaiku.-Ea, ha. (Beglak estaltzen dizkio).

11'

Orain gu, emen inguruan jarriko gCr
guk "kuku» esa ten de¡:un.ean, gure billaa 1_

ko zera. ~~i"

Kattalin.--Ondo dalZo. (Kaiku'k kiiiq b
egingo die Talo ta Tripustel'eri ta irq o
iges eging.o dute ixil-ixilik. Kaikq'k ';0 .
poko atetlk burua agertu ta "kuku" e 00,,-
go du). SQo~
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Kattalin.-Zein arrapatuko ote det, b'í
Nun izkutatu zerate! Batetik bestera ig~:
egiterik ez du, ¡¡ero, halio... (Kattal;'
oncla ari dala, .Migel Anton agertuko / ;
atean. Kattalin'eri begira egongo da Pix~
ka batean. Barrura sartuko da gero, la
Katta(in'ek Migel A.nton'eri elduko dio).
Ara, ba, zuk ordaindu bearko dituzu, bao

ogeta zazpi pesetak.
Migel Anton.-Ogeta zazpi peseta orain Le.

rriz. Ara, Kattalin, zoaz lenbaitlen emen.
dik sukaldera ta cz zaitez, geiago, mostra.
dore onetan agertu.

Kt.ttalin.-(Begietako trapua kenduaz). Ee?
Baiñan zu al zera? Nun dira iru gazte
oiek? Ez! Ba 'noa aien atzetik.

Migel Anton.-Zoaz sukaldera ta ez zaite
zoko ortatjk, geiago, atera.

Kattalin.--Jesus, Maria ta Jose! Au mun.
dua! Onera etortzen diran gizon eta ema.
kumeak, danak berdinak... Danak lapu.
rrak. (Bijoa).

..

'lIlta ,-1...

Guztioo munduko amaia, eriotzea... Iru

p~'1loean zer jazoko... Azkenian, bildurrez
uste genduana, XII'n Pio Doipurua il da.
Tisserant Kardinal aurrenekoak ikusi, ikutu
la esan bear: "Vere Papa Pius XII mor.
tllUS esh>, benetan il da XII Pio Aita San.
lila.

Kislar.eleiz guztietan Errosario eguna os-
palzeo. Aita Santuak lan eta lan diardu

arimeo alde, ta gaixotu... Egun gitxirako
zala. edo azkeneko lan.eguna yakola, eie
ekian? Gero iru egunez gaixorik. Gorputza
~aixo, ta arimea maitasunaz mindua, Jaun.
goikoaz alkartuta asetzen dan maitasunaz.

tatik Errosario.peregrinaziñoa Lourdes'era
egiten zan astean, Siñismen Zabalkuntza as-

mau eban Santuaren egunean, Aita Santua
il. XII Pio gizonik agurgarriena, Aita San.
turik Aundienetarikoa.

Urriaren bederatzian, goxeko laurak zor.
tzi miñutu gitxiago gorpu geratu zan. Bere
azkeneko itzak: Otoitz, otoitz, Eleizeak

dauan egokera larri au amaitu daiten.

Bere obia, Amargarren Pio Santua egon
zana izango da. Aspaldiz Aita Santuak Ba.
tikano'n il dira; Amabigarren Pio Kastel.
gandolfo 'n. Milloi lagunetik gora izan dira
Erroma'raño lagundu dautsenak.'

82 urte, zazpi illabete ta zazpi egun bizi
izan da. Emeretzi urte, zazpi illabete ta zazo
pi egun Aita Santu.

Goian bego, ta lagun bekigu zemtik, aldi
negargarri onetan. Betorkiguz Berak ain
bizi opa ebazan zuzentasuna ta bakea.
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Migel Anton.-Iñoiz ikasi bear nuan ela

gaur ikasi det. Bakoitzak bere lanak iza;oi ditu munduan, eta nere emazte one.
bere lanetan ez du. iñoren inhidirik. Bal'
ñan nere lanak eta hereak, ezin ondo egiJl
gajoak. Nerea da, ba, erroa.

Aita Santua, Kristo'ren Ordezko, gure
Aita, Arlzain. Amabigarren Pio, jakitun aro
gia, gogo-maitatzaille ta Artzain arduratsua;
Santuen eta Maria'ren aunditasun Zabal.

Izaille zolia, J aun.maitatzaille sutsu, Ainge.
ru!r.Ol, .Gumtze bat bular gaiñean, eskuetan
Errosarioa. Errosario illean, Laterri guztie.




