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PATII...
:~ a1TatsaJde~ z~. TJÓtxarmkbnta-

"'" ,zjarduen; rtanak, barre ta zllDt.Zo,
epelean, garia ebateo.
bertan, gari.solo alboan, txiiiurri

,at bizi zan. Eta, dakizonez, txiñurri.
an, kanpotik IUI'.meta 8ndia -euki
guk ez dogo barman gordeta dan.

ezer ikusten; baiña an ez da ezertxo
':l1a.Zomorro txiki oneik baj dirala az..
lá eratsuak! ~uzaro egon oi gara, ta

'¡¡¡ez, enrai begua.
á ataD txiiiurri.pilloetako ate guztiak
z;raD; ba; ta bertako biztanle guzliak
be, negu osoan iñondik ibilli barik

'o: eben ezkero. mnndu zear txango po.
¡¡¡'¡¡tzukegiñik, bertan zer jazo zan ikus-
~'i' erreta. Eguzkia dirdirka jkusi eben,
'lb umotuz astun zugatzak eta urrezko

S'Uruz beteta soloak. Pozez jauzika ipi..baza n onek.

dJ<:derra, oso ederra! -iñoen gaztee.nak
~illka, I!durtxango ta askatasun zaleo

:ira, ez egizue zarata larregi atara, da.
¡duko da.ta. Orain. len.lenen egin bear
leDa auxe: aletelcietako zokondo ta baz..
,T;'::íztiakgarbitu.' gari barria sartu dai.

arazo au amaitutakoan. egin ze;nkie

-Beraz, gizon orretzaz gogoratu ezk
zerk larrituten zaitn, Patxi? Eurak ez ero,
dira gure gizarteko gizonik entzutetsue ete
err; jende guztia eurari begira dabela~1.~

-Bai, D. Mario jauna, zuk esan le .
errietako nagusi dira gure ostikalari fa ~e~
Íierako gizon edo gazte ospetsuok. E~I.
euren trebetasunari begira dago. Euren e ~
te eder la arrigarriekaz bazter guztiak p~l'
tuten ditue. Ta ori ta guzti bere, lagun ouez,
egitekorik aundienak ez doguz aitatu. Zen~
bat neke artze gorputzaren aldetik, fa zeu_
~!.!_ buru ukatze gogoaren aldetik, egiteu
ele dabe gure adizkide onek! Egite onet
gizona goratu egiten dabe.

-Patxi, baiña, iñoren kalte barik kirol,
olgeta orrek egin ezkero, ez al da ori naiko
edertasun? Zer geiago eskatu zeinkio bere
bidetik zuzen dabillen lagun bateri?

-D. Mario, biok gabiltzaz arazo onelan
alkarren urrean. Lasler joko dogula deritxot
bide batera. Olgeta, kirol onek ederrak di.
ra. Sarritan, erri baten sena ta bizitza ager.
tzen dabe. Ta ori benetan goragarri da.
Orretarako artzen diran ardurak, buruauste
ta nekeak txalogarriak dozuz. Gizonak bao
dan, baiña, besle zati bat bere, ta au da zo.
nonez bere zatirik gurenena: arima.

J olas-bizitzarako nekeak artzen diraD le-

gez, ~re zatirik aundieneren ald~ ~e, zer;
baít nekatutea ez ete litzake egokt lzango.

b. . zala.
--Zorionak, Patxi; gizart~n lZI Ta

rik. gizarteko olgeta onak malte dOZUbaita
lurrean bizi zara la, konturatu zara be.
bere, berez berez, laster agertuko yakun
tiko bizitziagaz.

. ... bizitz3
Emengo Jolas onerx Jarraltu. etxe b i jo-

.aurrera emateko alegiñak egin. Ta ao a~
las aldietan ta bai elxebizitzako B:¡:za go'
tunetan,. norbere arima ta Jaun~ol tl.o al
goan erabili. Agur, gazte. Laster1kus
gara.

NAGIA

l~ldí bat or landa ta solotatik zear; bai.
'T-ain ekin guztiok lanari.

"..ai, hai, pozik egingo dogu; goazenfll.

'ñUrri guztiak, amautal luzeak jantzi
JIlen amatxoen ondoan jarri ziran la-

«uri» osoa garbitu ta txukuntzen;
za bere egoitzean, danak daukie ba
elxelxo garbi ta: ondo atondua, eta
zea bertan igaro bear izan arren, ez
zertxo be palta.

alean iiiardUt~n guztiak, «Baltzizka»
bat izan ezik: au bere uriko atean

Zan. Lur.zotal artetik begira ta beso
.gurutzaturik, andik igaroten ziran be.

~txoak ijtusi bai, baiña arei lagun.
, earrik egiteko asmorik ea eban ano

eal bai, benetako txiñurriak zira.
akoitzak bere amatxori lagontzen en-

biketa-Iana a1bait eta ariñ~n amai-
,8olo-muna ta 'Ianda zear urten edo
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besterik ezean, mats-udar nai. geri.a.zaga-
tllen batera igon ela an olgetako asmoz.

"Baltzizka» egoan ate aurretik 'bateren
bat igarolen zan bakoitzean, ezer egiteke
iknsirik, esaten eutsoen:

-Gaixorik al ago, "Baltzizka»?
,-Ez, ez!

-Zerga'tik ez don, ha, cure etxea pizkat
garbitzen, premiñan dagonezkero?

-Gero egingo dot! --erantzun oi eban
txiñurri nagiak, ikustokitik zirkiñik egi-
teke.

«Baltzizka», bada, ameslari zenduan, eta
an inguruko etxerik ederrenean biziko zala
uste eban; leku eguzkitsuan, ziñez; eaea
garbitu, garia batu ta aletegiak nol bete
izango cban, urrean; orretarako morroi tal.
dea izango eban, eta ez eukan zetan ardu-
rato ta bumko miñez ibilli. Ames onek li.
lluratuta ebillen aurreko udatik; orduan,
ba.da, lagunakaz janari billa joanik, bedar-
tza baten galdu zan, eta andik urtetako es-
tu ta larri, beste «uri» batera jo eban, eta
BN'ik bai e.roiela bizi nasai ta erosoa!

Egun batzuen buruan garbiketa amaitu
zan, eta txiñurri guztiak, andi ta txiki,
«uriko» ate nagusian alkartu ziran. Erregi.
¡¡ak, ~eriza lore txotlaz egindako bakaulki
ederrean jesarrita, onela itz egin entsen:

-«Ene alabak: Besle urteetan lez, eldu
yaku negurako jatekoa batzeko garaia, ots,
bakoitzak zeuen sukaldeetako zorionerako
lan egiteko garaia. Zoaze bakean, ela gaz-
teenak bioaz zarren atzelik, oneik bait.dau-
kíe zentzun eta sen lleiago, ta eurok eraku-
t~iko dautzue zer ellin... Labore fa ale ba.
tze,an, zur jokatu: gario dozue onena, ta
zomorro, zizka-mizka ta onelako mizkerÍ'-
rik, ezer bez».

-Gora gure erregiña!
-Gora! !

Alkar besarkatu poz zorionez gaiñezka,
ta joan ziran batzuk emendik eta beste ba-
tzuk andik; eta, andrazkoak ziran ezkeró,
berbara biziz autuan joiazan.

..Baltzizko», urtetako erregiiiaren baiez-
koa euki ebanekoxe, bere amets-etxerako
bidca artu ta solo ta ortuetara' zuzendu zi.
r~n beste lagonakandik banandu zan. .

-EI~Ioz gugaz? .-itandu eutsoen.
-Ez, lagunak, ez.
Eia, espaz ez, baiiJa errukiz, zumardi za.

bálean zear ikusi eben urrintzen; eta, 0&
túndu zanean, etziran ge.iago, aregaz go.

, gorato.

11 111

11111
1I I

1111'
" 11

Il

ii

11
.

!i




