BARREKA

BILBO'RAKO KOTXEAN
GAISO JAKITUNAK

Ondarroa'tik Bilbo'rako autobusa ia egunero
beteta ibilten da.
Goizeko ibiltariak, geienak, gaisoak edo gaisoren
bategaz zer ikusi dauken ibiltariak dira.
Ez da ardura andirik egoten bakoitzaren gaisoa
edo makalaldia eskutaten.
Dabiltzanak, ikasi bakoak izanarren, botikarik
geienen izenak dakiez, bai eta zein dan bata bestea
baiño biziago, zein dan ondoren edo atzerako
gitxiago lagaten dabena, zeiñek kalte egin leiken,
edo ta zeiñek gaixo batzutan mesede andirik ez.
Ba-dakiez gaiso berberantzako zein osagillek ze
agintzen dauan eta besteak zer.
*

*
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—Orreri ez eutsoen esango, niri lez, baraurik
etorteko-ta !
—Txorta osoa jan da be ainbesteko usaiñik!
—Andrak, zabaldu egizuez leioak, besterik
ezean Durango'ko papelerako atsak edo ta inguruen
bateko porro usaiña sartzen etc dan.
Ala egin be irriz norbaitek.
Laster ziran batzuk doministikuka, eta «korrientea» egoala-ta leioak itxiteko eskatzen.
—Orraitio «seguruko» medikuagana ez da
joango orretara datorrena!
—Zegaitik ez?
—Sartu orduko kalera bialduko leikelako. Len
pozik artzen gaitue ba!
Alako baten jagi zan bietako bat eta danoi
begira asi:
*

OSAGILLEEN BARRIA

Osagillien gaitasun eta nortasuna zabal ibilten
dira. Bai eta bakoitzaren makalaldi, unore, zitalkeri eta argalkeriak be.
Ba-dakie zein osagille bizi dan arrain gosez
edo arrain gurariz, zeiñeri gustaten jakozan kokotxak eta lebatz bizarrak. Eta beste gauzak.
Autobusa gaixo eskola da. Maixu bagako,
baiña experientzi sakon baten ondorengo eskola.
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BERAKATZA

Gaur ez da artzen sasoi bateko «tintura de
yodo»'ren usaiñik. Zetan geratu ete zan gure
denporetako osakai a?
Gu «trabajadoretan» gebiltzala, gure taldean
ez egoan beste osakairik kinina eta bismuto baiño.
Gaur aitatu be ez.
Lengoan, berakatzetan beratuta lez egin gendun
ostera.
Lagun bi, ama alabak, euren jarrilekuetan
eioazan.
Eureri begira geratu ziran asko. Itxuraz andik
etorran berakatz usaiña. Areik ez ekien don
Kixote'renik: Ez egizu berakatzik jan, usaifiean
igarri ez dagitsuen zure erri jatorria.

ISEKAZ

Danetakoak etozan lez, minak aztuteko be • asi
ziran batzuk zirikatzen :
—Gaur baten batek a zelako berakatz sopa
jan dauan!
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ERANTZUNA

—Nor da emen ezer esateko daukana? Arpegiko
narru lodia eukiarren, esan daiala garbi, aurrez
aurre esatekoa.
—Ez estutu txikiña, baiña zen be perfume obeagoaz etorri ba ziña, ez zendun berbalekurik emongo.
—Eta zu lez, barrukc jantziak ez aldatzezrren,
begitik bakarrik begiratzen daben osagilleagana
doazenak zer? Zuek ez daroazue usaiñik?
Gauzak garraztu egingo ziran, Begoña'ko eliza
agertu ez ba'litz, eta batzuk lotsarik ba ete euken
eta gizonak zer esango eben eta orrelako autuakin
asi ez ba'lira.
Iñori jaramon barik, gure berakatzdunak esan
eban:
—Eskerrak zeuri, Ama Birgiiia maitia, ibillaldi
on bat egin dogulako. Eta kolkotik sakutxu baten
zetuta gordetako zortzi-amar berakatz agin atara
ta aidean jaurti zitun leiotik. Bardin alabak.
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ZERGAITIK

Corella'n egon ei ziran udan eta an entzun ei
eben, ez mareatzeko kolkoan berakatz gordin
zetuak eroatea baiño obeagorik ez egoala. Eta
eurak pentsatu eben botika usaiña baiño obeago
eta larri gitxiago emongo eutsola bestiei ta...
—Eta etxerakoan? Etxerakoan be orrela etorri
bear zarie?, itandu eban batek.
—Etxerakoan, gaur beintzat, Bilbo'ko pastel
usaiña, erantzun. Biar medikuak esaten dauana.
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