
KONTU-KONTARI

KEPA DEUNAREN OILASKOA
(euskal ipuina)

Beinola baten, beste asko tez, Kepa Deunak Jesukristo-
ri bere etxera, arren, bazkaritan etorteko eskatu eutson. Eta
Jesukristok baietz erantzun eutson, pozik joango zala eran-
tzun be.

Kepa Deunak orduan, pozarren, maisu maiteari maaira
atarateko oilasko gizen, samur-samur bat il eta labean erre
eban.

Otordua eldu zanean, Jesukristo, goiz osoan berbaldiak
egiten lanpetuta, ez zan inondik inora agiri.

Gosetu zan Kepa eta sabelean urdaila glu!, glu! egiten
asi jakon. Labean erretako oilaskoaren usain gozoa bere
sudurzulo luzeetan barrura sartu jakonean, sabelzorria il
ezinik, dart! Aiztoaz oilasko koipetsu, errearen izter bat
ebagi eta berealako baten iruntsi eban. Gero, kontuz kon-
tuz, Jesukristok ez igarteko, oilasko ankabakarra erretiluan
ipini eban, izterbako aldea beerantza begira, jakina.

Andik lasterrera Jesukristo etorri eta bere ikasleekaz
maaian jesarri zan. Bazkari aurreko otoitza esan ostean,
aiztoa eta Iauortza eskuetan, Jesukristo maailegunei oilas-
koa bananduten asi zan.

Ene! Ene! Oilasko izterbakarra non agertu zan!! Eta
olan zirautson Kepari:

—Ene, Kepa, oilasko au ankabakarra dogu.
Besteak, orduan:
—Bai, Jauna, oilaskoak ankabakarrak dira.
—Ankabakarrak?, Jesukristok.
—Bai, Jauna, ankabakarrak, Ez ete da Berori, bearbada

gogoratuten, munduaren asikerean, paradisuan abereak eta
egaztiak egin ebazenean, oilaskoak ankabakarrak egin
ebazala?, erantzun eutson Kepak.

—Ez nekian olangorik, Kepa, zirautson Jesukristok.
—Egi-egia da, Jauna. Alantxe da. Etorri beite, osteran-

tzean, gaur irlundean oilotokira eta berorren begi-begiez
ikusiko dau, inotson Kepak.

Oilasko izterbakarra jan eben, bada, Nazareteko mama
gozoa edan eta itzaspertua egin ostean, bazkaria amaitu
zan.

Arrastian, Jesukristo, barriren-barri be, bere erritarrei
zerurako bidea erakustera joan zan.

Kepa, arrantzalea zan ezkero, itsasora sareak jaurtitera
joan zan.

Ilunabarrean, Jesukristo ta Kepa oilotokira joan ziran
alkarregaz. Oilaskoak otan lotan egozan, dan-danak anka
baten ganean lotan egon be.

—Ikusten dau, Jauna, ikusten? Oilasko guztiak ankaba-
karrak dira, esan eutson Kepak.

Orduan, Jesukristok txalo bat jo eta oilaskoak, ikaratu-
ta, kikirrikika asi ziran. Eta esan eutson:

— Orra or, Kepa, or dozuz, zure ankabakarrak ankabiko
eginak.

Eta Kepak akiakulaka:
—Jauna, gaur eguerdian jan dogun oilaskoari be, Bero-

rrek txalotxu bat jo izan baleutso, ankabiko laster egingo
zitzakean.

—Ai, Kepa, Kepanton. Esakera zaarra da: guzurtia
arrapatuten da errezago, ankabakarra baino. Eta, badakizu,
esakera zaarrak guzurrik ez, erantzun eutson Jesukristok.

Onetan, oilarrak kukurruku jo eta ipuin polit au amaitu.

Ori olan izan bazan,
sartu daitela kalabazan.
Eta urten daiala
Lapikolurreko bidean.

(erri ipuin)

Iniaki MARTIARTU
1996ko irailean

BERBA-LAPIKOA

arren = mesedez, otoi.
pozarren = pozaren pozez, poz-pozik.
gizen = lodi.
samur = bigun, guri.
otordu = bazkalordu,jatordu.
lanpetuta (egon) = bearrez beterik (egon)
sabelzorri = gose andi, gosegorri.
erretilu = plater.
lauortz = norberak jateko erabilten dauan sarda txikitxu

baten antzeko tresnea.
irautsi = esan.
Berori = agintari, abade eta nagusiei BERORIKAN

egiten jake, aditza beti irugarren pertsonan erabiliz. (Bero-
ri DA = zu zara)

egazti = egan egiten dauan edozein abere.
mama = ardao.
itzaspertu = barriketaldi luzea.
barriren-barri = barriro, ostera be.
ilunabarrean = ilundean, ilunkeran.
ota = oilotokietan egoten dan taket luzca, oiloek ganean

lo egin daien.
kikirriki = oilaskoek egiten daben zaratea.
akiakula = atxakia, estakuru.
kukurruku = oilarrak egiten dauan zaratea.


