oiñazea !
J,Ji
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Katalin.- Jaungojkoa'k arautuko ga.
.itun. Berak argi egingo zion ire
semeari, berak biunduko zion bio.
tza.
Mikela.-Bai,
Jaungoikoa'k dan a be..
re eskuetan zeukan, baiña...
Katalin.

11

guztiOl.

-

Berri

on bat

eman

bear

'diñat; gure amonaren asmoa...
Mikela.--Zer den 6éra?
Katalin.-Ezkondu
egin bear duala

Martin'ek.

.

Mikela.~Zeñekiti,
baiña? Nork artuko din gure mutil zakarra?
Katalin. - Zuzenduko din neskatx
batek. Amonaren iritziz, Malen'ek
zuzenduko din.
Mikela.-San
Migel aingeru ederra!
Ai, olako bat! Baiño, Katalin, zer
esa ten ariaiz neska! Malentxo'k
zer zion?

.

Katalin.-Gure
neska orrek ez din
ezer aitatu,. baiñan urteetan aurre.
ra dijoala ta, am~mari' gogoratu

zaion...

Mikela.-Txoratu
bear zait.
Paula.-Malen!
Nere anaia g
den, neuk zekiñat ondo. G
den eta etzertokin egoki. JO:
litz, eztiñat esaten. Joxe bai
nkoa!

Male~txo.-Ala.
~ion aitonak.
bezelako mutIlhk etzegoala¡.ta
dun z,iñenan atzo.
Paula.-Ez,
etzegon.
Mikela.-Baiña,
Malenho...
Katalin.-Gure
Malentxo eztiru
bezelakoa den,ona ta ZOrrotz
tia ta ozpiña, bear dan or
bear dan bezelakoa. Bai, Kat
amonaren ustea iritxiko den.
len'ek nai duan guztia egingo
Martin'eri: egun auetan kon
tzera eraman bear duala ta,
pea baiño bigtiñago ibilliko
InixioMari
ere bildurrez eg
den gure neskatxaren
aurr
Ikusiko den, nola ekarriko din
de onera.

olako bat, Katalin!
(Paula taMalentxo atantik urrulÍ. Mikela.-Ai,
Katalin.-::-Eskatu
zaiogun
Jaun
xamar egongo dira kontu-kontaTi).
koa 'rí.
Malentxo.-Egingo
niken gure amak
Mikela.
Belaun gorrien ,gaiñ
eta, ezkontzako-ipuiak daramazki.
joango negon Arantzazu'ra, a
tela.
orí ondo ertetzen ba'den.
Paula.-Bai
zera!
Paula.-Ez,
etzegon Joxe beze1
Malentxo.-Ik.
ez dakin. Ire anaiare.
mutillik.
Eta
maite ano Asko m
kin ezkondu nai neon amonak.
au.
Paula~E?
Martin'ekin?
Malentxo.-Baita
ik ere bera.
Malentxo.-Bai.
Ta nere aitao.am'ak Paula.-Ezin
ukatu nezaken. Bat
baiezkoa erantzun zione, 000 itxa.
tu bear didan.'
M
ropena eman gutxienez.
Malen:txo.-Z~rgaitik
barkatu? d
Mikela.-:Eta zuek?
tasun orí nere gogo.betekoa
Katalin.-:Guk,
Joxe Ramon'ek eta
Paulatxo.
.k
nik, miñez baiña, bein 000 bein
(DaTTa~e
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