Z U K,

.usirik, eberdi osIrten naz. Eguzki
bidea artzeari on
aundixoa
egoll
aldu ta indartzealdatz bidea. Izan
lre mendi egalak.
11,zearka-mearka,
, aiD hal! gauz: eder
L ikusten nituan
o zabalak, zelai
e zan galdeturik,
~an. Danak ziru.
lIDez inguratuta,
11.Bake gozo bat
~aren erdi-edian.
edertasun guztia
lk, oles egin eusrratsalde on...-mn neutsan.

!! Egiz, ba.dago
zabalekoa, guri
~o emoteko.
laituala

deritxot

mendi gaiñeko
Ir beian ikusten
rura datorkidaz.
re erri apain ta
n?

gauza berezirik,
L.Arrituta nago,
:raren etxe edo
iran neke ta lo.

lozu, edo gizon
korrik gure ar.

l gizon ta mutil
ztuten naz. Ba,rtean. Au egiz,
dizkideak pelotzailleen artean
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PATII...
-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 legez, ~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.

epelean, garia ebateo
bertan, gari.solo al
,at bizi zan. Eta, dakizo
an, kanpotik
IUI'.meta
guk ez dogo barman
ezer ikusten; baiña an
':l1a. Zomorro txiki oneik
lá eratsuak! ~uzaro ego
'¡¡¡ez, enrai begua.
á ataD txiiiurri.pilloetako
z;raD; ba; ta bertako bi
be, negu osoan iñondik
'o: eben ezkero. mnndu ze
¡¡¡'¡¡tzukegiñik, bertan zer
~'i' erreta. Eguzkia dirdirka
'lb umotuz astun zugatzak
S'Uruz beteta soloak. Pozez
.baza n onek.
dJ<:derra, oso ederra! -iñoe
~illka, I!durtxango ta aska
:ira, ez egizue zarata larr
¡duko da.ta. Orain. len.len
leDa auxe: aletelcietako zo
,T;'::íztiakgarbitu.' gari barr
arazo au amaitutakoan.

N

l~ldí bat or landa ta solotat
'T-ain ekin guztiok lanari.
"..ai, hai, pozik
fll.

egingo

'ñUrri guztiak, amautal
JIlen amatxoen ondoan ja
«uri» osoa garbitu ta
za bere egoitzean, dana
elxelxo garbi ta: ondo
zea bertan igaro bear i
zertxo be palta.
alean iiiardUt~n guztiak,
bat izan ezik: au bere
Zan. Lur.zotal artetik b
.gurutzaturik, andik igaro
~txoak
ijtusi bai, baiña
, earrik egiteko asmorik
eal bai, benetako txi
akoitzak bere amatxori
biketa-Iana a1bait eta
,8olo-muna ta 'Ianda zea

