
-Nagusia, zabaldu atea apur bato
Bogoslafe jaunak, zaldi bat igarotzeko
ñ atea ireki zuan Nikita'k jo zituan lati.
akaz egiñ.alean dlJ, zaldiok laster erten
len kanpora. Bai Nikita'k atea ariñ itxi
" zaldiak erten zutenaz batera. Ango
uak eta marruak, ango zalapartak eta
~o astrapaladak!! Zer zan ura!! Ala.
'ik! !

)tso danak altxa ziran eJur gañetik eta
etxe inguruan zeudenak danak bat egin
8n zaldiakaz gos~a asetzeko asmoz. Zal.
gaxuak ostera, tximista beziñ ariñ etorri
ID bidetik euren etxerantz, otso taldea
'oren zutelarik. Zaldiak bildurren ego.
1 zijoazen eta otsoak gosearenetan.
danbilIa ixildu zanean Nikita'k igo
~ zaldi gañera, agurtu zuan nagusia,
du zuan txapela, egiñ zun berriro «ku.
e Santuaren» eta ate ondora joan zan.
-Ireki atea, nagusia, eta Jaungoikoak
Isi zaitzala, zeu. etxeko-andrea taok.

)goslale jaunak ere egiñ zun «Kurutze
uaren)), zabaldu zuan atea, eta itxi ere
bere morroi on ark kanpora erten zu-
n. Bai zeitekenn Nikita gizajoak bere
Irekiñ ordaintzea, nagusi jaun eta seno
¡ zion maitetasun eta itzala.
.goslale jauna zur egon zan ia ezer en-
:n ote zun, baña zaldien pausa otsa
,rik ez zen entzuten; geroxoago urruti-
aunka ta orroa batzuek. Geroago ezer

du bi igaro ziran larritasunik bizie.
Beste zaratarik ez zan geiago entzun.

rren ordua ere igaro zen. Ezer.ere.ezdik.

.an egiñ bear det, esan zuan Bogosla.
mak, gure Nikita gizajoa otsoak jana)Ski".

:aude oraindik, esa ten zioen emazte ta
lt, zaude beste ordu betean bedere.
¡oslafe jaunak itxaron zuan beste ordu
1 da zaldia gertatzen asi zan emazte
~een bildur .h negarrari jaramonikgabe.

:Ii gañera igotzen asi zanean zarata
batek gelditu eraso zuan, «oraiñ ere

0180 talde ba!! )) esanaz.

Ita geroago ta andiago, ta geroago ta
go. Pozezko dearrak eta irrintziak,
undeko j Gorak'k! entzun zituzte_
:endi gaxoak IImasa artu zuan. Igerri
)a Nikita zetorrela esanda bezela es-iñ.
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-Ireki atea, nagusi! deitu ZUn Ni)¡.at.ots sendoaz. II~
Atea ireki zan; nagusia morroiel)

etan erori zan, da anaia bai.Iitzan h "~II.
tu zuan. e8¡¡t~~.'

Nikita, pozoz lertu bearrean zan.
zaldi berri ta indartsu lotu zizkiote ZOttti
gurdiari ; Bogoslafe sendia sartu Ze1) ~.
rruan; Nikita exer~ zan aurrean he1) bQ.
kUlln, eta zaldigurdiak tximista heze{e le.
ten zuan, herreun zaldun inguruan eta a et.
tik zitualarik. al~

Beste gora-hera gabe eldu ziran ail
zaarren etxera, eta onek, eskoltan joan oo~
ran gizonai pattarra ta dirua eman zegi ti.agindu ZUll. Oel.

Nikita'k, egun berean artu zituan L
askatasuna ta diru pilJo aundi hat. Be~
nagusiari eskatu zion. lengo lekuan ~oa
etxean, morroi jarraitzeko mesedea.' te

«Zu, ?agusi on bat .ze~a, ta ni, zOrioo.
tsua nalz. zure morrOl lzateaz. Zer e"
nClltzake bada lanik gabe? Amaikatxo a~Ul
keri egiñgo nituzke lan gahe hizi hear b:;nu).

Nikita, bada, Bogoslafe jaunen etxean
gelditu zan here biá guztirako, ta rnonoi
moduan Laño lagun moduan erahilli ZUleo.

«Orra amaitu)) esan zun Leonce'k beko-
kia legortuaz. Ipui lontatzeak berua ema.ten du gcro, e?

Pierre'k.

-Aizu, zeuk asmatua alda?
Leonce'k.

-Dana ez; orren antzeko ipui bat, beió
irakurri egiñ nuan, eta gero neuk atondu
det. esanaz hatera.

Elisabeth'ek.

,-Zein ederra den zure ipuia, ta baita
hildurgarria ere, zeuk asieran esan dezun
hezela. Baña, nun dira ha artzak? Bat bao
karrik ere ez degu ikusi.

Leonce'k.

-Ori beste ipui bllt da, nere ustez,
Baña otsoena luzca izan da ta nekatu

egiñ naiz.

Sophie'k. l--Esan egiguzu ia otsoak zaldi 10tt8ua
jan zituztcn ala ez.

Leonce'k. .~
--Aizu, ez det pentzatu ere. Nai.ta.nBl

jlln bear al zituzten bada?

Jaques'k. (7)
-Ez, ez, abere gaxuak! Gaizkatu

cgiñ bear dira.

)P?e'k¿rdea danak gaizkatu. Lau ba.
,~zlidu ziran etxera, eta beste biak ez

e..ertu. Augaitik pentzatu gentzake
.8i: otsoak jan zituztela.

b18, k,eSe . .~ .
I . k.Jsf 8serratu egmgo nalz. pUla zeorre

,~J ~ dezun ezkeroz, ~z dauka~ seirak
IiffAstu zirala esatea bano, ta, btto.
cT~etS 'k;I,,,ooce. d

'.'
k P B¡>"E izan or ea SJmste oa. entza. ost

-- ~so sei zaldiren ondoren. Bi bedere\11o d
. t

;:1 . bearko ItUZe.
jall enrriette 'l.
., II.Ez, Leonce, ez, j arren! danak gaizka.-- I
t1IegizUZ;

Leoncek.
Tita bada. Oraiñ beste era batera amai.

.;'det nere ipuia eta diot, sei zaldiok oso
:dsrtsU zeudela, Nikita'ri. eskerrak, ondo
in'itu zitu~lakoz eta ondo ~aten eman, eta
'p.;oak geltxo urrerntzen Zlranean, ematen
~i~kiotenostika dagaz matrall-ezurrak apuro
:u ta 8nkaz.gora botatzen zituztela, ta one-
tat#' batzuek iges-egiñ zuela ta iges.egiñ ez
z\jt~oak basoan illda geIditu zirala. Bele,
buzoka ta beste onelako egazkiak jan zi.
tifztela euren gorputz-illak. Uste det guz-
tiok pozik izango zeratela ipuien amaiera
i¡1fiontsu onegaz.

Ume danak parre egiñ zuten, eta nekez
etorri zitzaioten hiaram'ona beste ipni bat
entzuteko.

ARRITOKIETA
15.IV-.1959.

G,QMTESSEDE SEGUR

née Rostopchine'k egindako «Lea loups
'¡i(\,!('Ies onrs» 'etik euzkeratua.'.

EIHERA SEMEA
An urrun, duela ainitz urte, senar-emaz.

teak bizi ziran eihera xahar batean; semea
bakarra zeukaten, Kurtin zeritzana. Naiz
guraso naiz seme, zori ontsu ziran osoki,
egoÍtza gaixo artan lan egiñez, polliki bait.
zf:uden guziendako ogia ta zer.jana iraba.
zjz. Bai, aitamak batez ere, poz.esnetan bizi
ziran, beuren seme gaztea, eihera-lanari go.
gútik lotu ta nola saia oi zan ikusiz.

Negu buluza eldu zanean, ordea, eihera
xabarraren besoak bat.batean gelditu ziran,
etlt ango egoiliarrak izango zuten aurki nai.
gllbe ta bearra. Aurretik ez omen zuten se-
kula olako urritasunik ezagutu, ez bait-zan
nel1un ere ogi, garagar ez olorik ikusten.
Inork ere, jadanik, ez zieten ereman oi bihi
zaku bat bera. Zoritxar zigorra, egiaz, gai.
nez gain zehiIkioen.

Goiz batez, snpazter.xokoan zeuden gu_
ziak eserita; Kurtin'ek, etxean zeuzkaten
jan.orniak aitu-nrren zirala.ta, beren aita.
mei esan zien:

--Mingarri zait, aita; baina, nai fa ez,
negurako dauzkagun jan-apurrak bukatu
orduko, lan billa atera bearrean naiz.

Aitak ez aditzen Kurtin'i? Ez zion ezer
erran, beindik bein; adi-adi zegon negarrazerion emllzteari.

--Ez zazu negarrik egin, ama -gazteak
goxo amari-; laister itzuliko naiz, eta 01'-
duan...

-Oa, seme, ta Jainkoak argi zaitzala.

Eihera semeak, agitz erabakitsu, goiz ar-
tall bertan utzi zuen gurasoen etxea; jantzi
batzuk eta zorro tiki bat, janariz betea, hiz.
karrean zitularik, ba.zoan bidez.bide, auzo-
ko irirat, lanaren hilla. '

BidaIdi latz-luzea arduraz egiñik, arkaitz
baten ondoan eseri zan gure mutikoa, atsa.
ren gainean jartearren. I tsumustllan, aizc
zakar otza xistuk" :¡Ú zan oihan zuhai!z aro
tean, adarrik asko lurrera eror-aziz; Kur.
tin jaiki eta sa~i artctik zcar, aa urbil ze.
gGn leizeño batera zuzendu zan: baztcr ba.
tean etzan cta lokartu zan bertarik. Andik
laister, karraxi oies batzuk eten zuten gaz.
teuren lo-aria, ta, izu-lauorri, leize.bazter
baten gorde bear izan zun bere l1urua.

Leizearen ondarretik gizaseme gotor, itsu-
si, bilo luze ta atzapar kakoduna ilki zan;
eta aren ondotik, beste gizaseme bat eta
irur emazteki; emaztekiak, berriz, soineko
beltzez jantziak zijoazten, esluan isatsa.
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