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Garrantzizko bost gauza.
Bizitzak erakusten dauztazan bost gauza garrantzitsuak.

1- GALDERARIK GARRANTZITSUENA.

Gaxo-zaintza eskolan, nire bigarrengo sei illebetegarreneko azterketetan, ez usteko 

galdera bat aurkeztu euskun Irakasleak.

Ikasle zintzo lez, beingo baten irakurri nebazan galdera guztiak. Azkenengoak auxe 

esaten eban:¿Ze izena dau eskolea garbituten dauan emakumeak?.

Barregarritzat jo neban galdera ori.Sarri ikusi neban eskolea garbituten eban ema-

kumea: gorputzez luze,ule illunekoa, berrogeita amar urte goraberakoa.

Baña ¿zelan jakin bere izena?  Amaitu neban nire azterketea,azkenengo galdera 

utsean itxita.

Ikastaldia amaitu baño lenago  norbaitek itaindu eutson Irakasleari, ia zer ikusirik 

izango ete eban azkenengo galderak. Bai,orixe!erantzun eban Irakasleak.Zuen eki-

taldietan pertsona asko ezagutuko dozue.Danak dira garrantzizkoak.Danak dira 

adeigarriak,”egunon” adeitsuaz agurtuz.

Sekulan etxat aiztuko ikaskizun eder au. Bide batez ikasi neban eskolea garbituten 

ebaren izena:DOROTHY. Guztiok gara garrantzizkoak.
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2-EURITEAN LAGUNTZA.

Gaubeko 11,30.Autopistako geldiune baten afrotar-emakume adiñekoa egoan ekaitz gogorretik iges egin 

gurean. Bere belbilla nastu jakon eta bear-bearrezko eban ainbatera joatea. Busti-bustirik egon arren, 

lenengo agertuko zan belbilla geldituazotzea erabaki eban.

Gazte zuri bat gelditu zan laguntzeko asmoagaz. 60 garren urteko  liskarrai jamon egin barik lagundu 

eutson taxis bat deitu ta eskuratuz.Estu egoan andratxua ,itxuraz beintzat. Alan da be gaztearen  elbidea 

onartu,eskertu ta alde egin eban.

Andik zazpi egunera  gaztearen etxeko atean jo ta zabaldu ostean,  ez usteko  telebista pantalla andidun 

bat eskuratu eutsoen,olango oartxuagaz :Eskerrik asko 

lengo gauean autopistan lagundu eustezulako.Euriak nire kanpoko erropeagaz batera barruko animoa be 

galdu eustan. Zorionez zu agertu ziñala ta  eldu al izan nintzala nire gizona iltzear egoan unean, il baño 

lentxoago. Jaungoikoak bedeinka zagizala  niri egindakoagaitik eta bestei doanez laguntzeagaitik.

Biotzez,  NAT KING KOLE  andrea.

DOANEZ EMOTEAK, EZ ZAITU BAPE BARIK ITXIKO.
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4-GURE  BIDEETAKO ANDARRIAK .

Beñola errege batek arritzar andi bat ipiñi ei eban  

bide-erdian. Gero ostondu egin zan  begiratuz  

nork kenduko ote eban arritzarra.

Etorri ziran  erregearen  aberetsenatariko  mer-

katari batzuk eta  apur bat bultzatuz, alde egin 

eben.

Erritarrak gogor salatu eben erregearen nagikeria 

bideak garbi ez eukitegaitik. Baña iñork ez eban 

kendu bidetik arritzarra.

Alango baten ortuari- zama ekarran baserritar bat 

urbildu zan arritzarraren  ingurura. Albo batean 

ipiñi eban bere barazki-zama eta arritzarra mugi-

tzen alegindu zan. Bultzaka ta ler egiñez , arri-

tzarra kentzea lortu eban. Ortuari-xorta batzen 

asi zanean  konturatu zan  karteratxu bat egoala 

lurrean,arritzarra egondako tokian,ain zuzen be.

Kartera barrua urregorrizko txanponez beterik 

egoan, erregeak berak idatzitako oartxuan esa-

naz : urregorria,  arritzarra bidetik 

kendu ebanarentzat izango zala. 

Baserritarrak ikasi eban bestek 

ikasi ez ebena.

OSTOPOEN BIDEZ, ZURE 

NORTASUNA ABERASTU 

ZEINKE.

5-EZEREN TRUKE ODOLA EMOTEA.

Urte asko da ESTANFORDEKO gaxo etxe baten 

borondate utsean lan egiten nebala.  Neskatotxu 

bat ezagutu neban antxe, gaitz berezi batez jota,  

odola aldatuz sendatu eikena. Bost urteko neba-

txuaren odola jatorkon guztiz ondo, gaxo berbera 

misteriozki osatu bitartean,  bear ziran antikuer-

poak sortu al izan ebazalako.

Sendagilleak , neskatillearen nebatxuari azaldu eutson  

egoerea, eta  galdetu eutson prest izango ote zan  

arrebeari odola emoteko.Ezbai labur baten ostean,  

sakon arnasartuz, esan eban: Bai, emongo dot, olan 

salbatzen bada nire arrabea..

Odolaren emonaldi bitartean, mutikoa oian etzanda 

egoan bere arrebearen ondoan irripartsu,  an gengo-

zanak  neskatoaren kolorea  obetzen ikusten genduala. 

Bat batean mutikoaren arpegi-kolorea zurbiltzen asi 

zan, irriparra galdu  ta sendagilleri begiratuz larriturik 

galdetu eutson:¿ zein ordutan asiko naz ilten?

Ume-ume izanik ez eban ondo aitu sendagilleak azal-

dutakoa.Uste eban odol guztia emon bearko eutsola 

bere arrebatxuari.Eta alan da be ez eban atzera egin.

EMOIOZU DOZUN GUZTIA, MAITE DOZUNARI

*MAITATU EGIZU IÑOZKORIK GEIEN.

*EZ  EIZU  GALDU  ADIZKIDEAREN 

ADIZKIDETASUNA.

*BIZI ZAITEZ EGUNERO FEDEAZ,BAKEAZ TA 

MAITASUNEZ  BETETA.

* LAN EGIZU DIRU FALTARIK EZBAZENDU LEZ.

* DANTZAN EGIZU IÑORI BEGITU BARIK.

3-OROITU EIZUZ SERBITZEN ZAITUZTENAK.

Izozkiak gaur baño askoz merkeago ziran egunetan, amar urteko mutiko bat 

dendan sartu ta mai ondoko ezarlekuan jarri zan. Emakume mai-sebitzariak 

urez betetako edontzia ipini eutson aurrean. “ ¿Ze balio dau almendradun 

txokolate izoztuak? itandu eutson mutikoak.-”Berrogeita amar  euneko”e-

rantzun eutson mai-serbitzari emakumeak. Mutikoak poltsikotik atarata-

ko txanponak kontatzen asi zan. -”¿ Ta zenbat kostatzen da izozkia,beste 

barik? itandu eutson barriro.

Artean, mai baten zain egozan lagun batzuk.Emakume serbitzaria  urduri 

egoan:-” Irurogeita amabost “ erantzun eban ,zakarrrez. “Ba, izozkia beste 

barik, gure dot” esan eutson mutikoak. Emakumeak izozkia ekarri eutson ta 

kosta zanaren orritxua mai ganean itxi ta alde egin eban.

Mutikoak amaitu eban izozkia, ordaindu eban kutxan ta joan egin zan.

Emakume mai-serbitzaria itzuli zan eta maia garbitzen asi zanean, ezin sinistu 

eban bere begiak ikusten ebena: antxe ustutako azpiltxu ondoan, txanpon batzuk 

egozan,eraz batuta, ain zuzen be  25 euneko...saritzat utzitakoa.

EZ EPAITU IÑOZ BE,ETA  IÑOR, ARINEGI.
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(Klaudio Barroetak euskeratua)


