KONTU-KONTARI

SOINKIEN LANIZTEA
Beinola baten, beste asko lez, soineko begiak, besoak,
oinak, biotzak eta kirioak, sabel alperragaz asarratu ziran,
bearrik ez ebalako egiten edo.
Marmarka alkarren artean esaten ei eben:
— Sabel alper ori, bai ederto bizi dala! Or barruan beroberotan dago, jan ta to besterik ez. Guk, ostera, emen gau
ta egun bearrean diardugu, sabel alper orreri jaten emoteko. Zertarako gura dogu artean olako alpertzar ori?
Begiek esan eben:
— Gu, emen gagoz bekoki erdian, beti zuur, gorputzaren jagole ta gidari. Eta sabela beti lo-alperkerietan? Ez
olangorik!
Besoek esan eben:
- Gu, soloan nai lantokian, atxurra eta mailua eskuetan
beti bearrean, sabel alper orrentzat irabazi daigun? Ez
olangorik!
Oinek esan eben:
— Gu, errotako asto zaarra beino itoago, gorputz astuna
gure ganean aide batetik bestera ezin eroanez, eta bien
bitartean, sabel nagia nasai eta zabal alperkeria utsean?
Biotzak esan eban:
— Ni, gau ta egun, ekin ta ekin, odola gorputz guztira
beti bialduten eta sabela, arbi-lorea baino alperrago? Ez
olangorik!
Kirioek esan eben:
— Guk, soin guztian zear, argindar arien antzera, gorputz atal guztiei indarra emoten eta sabel alpertzar orrek
bear tutik egin ez? Ez olangorik!
Eta begiek, besoek, oinek, biotzak eta kirioek, danak
alkar artuta, bearrik ez egitea erabagi eben.
Baina, zer jazo zan?
Gorputz osoa, apurka-apurka, argalduten, makalduten
eta indarrak galduten asi zala.
Begiek ezin ikusi. Besoek bear egiteko indarrik ez.

Oinak makaltasunez ezin ibili. Biotzak ezin odolik emon.
Kirioek soinkiak ezin erabili... Andik lasterrera, gorputz
osoa ilteko arriskuan egon zan.
Orduan bai ezagutu ebela, begiek, besoek, oinek, kirioek eta biotzak, sabela ez zana uste eben besteko alperra.
Sabelak, an barruan, isilean, janariak txegosten eta onduten gorputz osoaren onerako bear ederra egiten ebana.
Andik aurrera, lagun onak izan ziran eta ipuin mamintsu au amaitu da.
Ori olan bazan,
ez bazan,
ez niri esan.
(GIZA-SOINA liburutik)
Iniaki MARTIARTU
1996eko irailean
Berbalapikoa
soinki = gorputzaren atal edo zati.
lanizte = greba.
soin = gorputz.
kirio = zan, nerbio.
sabel = urdail.
marmarka = tzur-txurka, agopean, txutxumutxuka.
jardun = egiten egon, aritu, eragon.
nagi = alper, zabar.
argindar ari = kable.
atal = zati, zatiki.
alkar artuta = guztiak batera, ago batez, eritxi batera.
txegosi = jana sabelean eio, lixiritu.
ondu = guritu, umotu, gozatu, eratu. (jakiak).
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