ILLETARI
Neke-saminpean egon zan luzaro sendi txikia. Bizi ziran etxea, urrin be urrin! Bizitz-asm.,
aIDes egiñak, betiko ~~ñotu! _Goibel l~rra, ta goibela.go ~iotzak.
Kriternek zarra, mor bano len, blztU ta sendo Jarrl zan. Aurrenengo, esan eban zur aJ:Itera, zer jan ta zegaz jantzia billatu bearko; onetzaz arduratzen ba'gara, berez datorkeg;'
gañerokoa.
, Berba zur onein ostean ixil luze astuna; azkenik, Ama'k, Ibik'en guraso alargunak, ebag~
fban ixil-miesa, oneri iñotsola:
,

_Bai, nai ta ez, bizileku barri bat aukera bearrean gagoz, lengoak, ez dausku aurreran

Izean balio-ta.
Ibik'ek beretzat artu ebazan amaren itzok; beretzat ziran, izan be, ta egi gordintxoa1:
noski. Baña mutiltxoa gazteegi zan oindiño ezer ganoraz erantzuteko; gañera, guztiz atsekab...
tula, itz erditxo bat esateko beste etzala aurkitzen zan errukarria. Alan eta guzti be, aita lazlana geiago etxeratuko etzan ezkero, aurrerantzean bere amak, aitaitak eta 'im anaitxoak bea..
eben okelea billatu ta egokitzea, bere zeregin naiezkotzat artu elwn.
Ostera be, nekezko berun-arriak ixilla eio eban luzaro arein artean.
Txakurrak, orduantxe bertan, zaunkaka asi ziran ate aurrean. Ibik'i berez-berez arei zerbait jaten emotea otu yakon; eta amaren zear-esana beretzat artu ebala besteak be konturaIzeko eduan, egitsu agertu zan, esanaz:
-Zer txarrak jazo dira gaur; baña dana dala, txakurrak ez daukie zetan gosez i1. Ez dau
gizonak atsedenik artu bear, arei jatekoa emon arte.
Ikerarik be ez eban, orraitiño, andik egin. Eta barriro, neke-min itzala jausi zan dane.:
gain.
-Bai, egia da; txakurrak askotxo jaten dabe, ta batez be, sarriegi -iñoan
Ama'k.
Itz labur gurutzetu oneik giroa lar astundu eben ezkero, aitaita zarrak oiu egin eban:
-Ba-Ieiteke,
alan be, txakurrok eguneroko janari okela zati galanla ez dabela sinisten
lasler astea.
Au garratz samar esana zan, ziri ta eztenka. Ibik'ek, beintzat, orrela arlu ebazan itzok.
aruñelarako ganora ta esku aundirik ez ba'leu lez.
.~ta orduantxe, eiza-arazoak barrenean dakarzan arrisku ta galtzori guzliak lepogain al'hmk, itxas-abere ta pizti okerrenak be bildurtuko ez eben biotz-sendotasunez, eizara (kazara)
ur~eleko asmoari bulartsu oratu eutsan. Bai, zorion utse~ ikusten ditu anaitxoak, eta zorion
on berak eratu ta emona dabee, ontzitxoan arrain ugari eroatselako batez be.
Asmu au oso tu ta biribiltzea ez ba'zan, besterik ezer buman ezebil.Jela, anaitxoen berbaroa elorkon kanpotik. Umeai errez aztu oi vakez gauzak. Morsa gaiztoak aita urperatzean
¡¡mak egindako oiu ta negarrak entzun ebez~n, baita Ixabola barman ikusia jaso be; baña
~'r'ollo aldra bat, eurak egozan lekutik ur-ur ikusirik, pozarren, izan eben zoritxar itunaz oso
~'IUla, txakur txiki bi lagun ebezala, urten ziran danak astrapaladan txuriai alz emoteko
usrnuz.
ik Ur.olloak egada laburrez urrintzen ziranean, gain elorkioen ama polito egaz, ta erpo:t
igutu. ta pizkat zapaldurik, eiztariak ondotik igarotean, naita OI",ik alegiñak egin nun egozan
sa~rn
egien, lurrean arri koskor biribil antzera, geldi-geldi egon eitezala erakusten, asko
atzenez zan
lz!' ?r-olloakaz jolasean alai ziarduen ezkero, ez ziran mutikoak ezegaz konturalu, itxas-er1"'~k el.du artean. Egazti atzetik aringa, Abiak lior-egalera zan, ela Jbik'ek txalupatxoa eder""i l. USI eban ur anndian zabuka, intxaur oskola irudi; etzan, orraitiño, aren sabelean iñor
adi::~aTaor~uall,
zo nalean. anai txikiagoagana zuzendu zan, gidari ta gizonik bako onlzi balen zoria
Oto " k
-A ~I .erantzun eutsan:
baka .~ mre neba nagusiaren txalupa, oso zatituta geratu da, arralllzuraku gauza ez dala:
l)rn be zabuka dabi1. Azpian, bear bada, foka aundiren bat dauka, ta arek' daragio bultz.
rik eekdar zolia jaurti eban Abiak'ek, etxean egozanak entzuteko beste zolia bai: oso arrituh"re'~ a? gauza miragarri a ez bai-zan edozelakoa. Ezin eban aztu,egia,
unetxo baten be
<lnal Ihik. Txabolatik urtenik, nriñari emon eutsan onek. Arranlzal.. aznrlua izan cla

