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Lana / La obra

Amonak ez daki zer diren dilistak, lentejak esaten
du; ilbeltza deitzen dio urtarrilari; ondo zegoenean,
eskribitu egiten zituen dendan erosi behar zituen
gauzak paper-mutur batean, eta ulertu ez baina
entenditu egiten zituen nire arazoak.
Amonarekin abestu ezin da egin, baina kantatzea
asko gustatzen zaio: batez ere, Bautista Basterretxe
delako tipo baten abesti bat. Eta gaixo ikusten ba-
nau, inoiz ez dit galdetzen sukarrik dudan. «Kalen-
turarik baduzu?», esaten dit. Eta baietz esaten ba-
diot, kalentura altua dudala, orduan esaten dit:
—Lasai, ume, ez apuratu!, egun guztiak ez dira-eta
berdinak.

Lana / La obra

Alkateak minez lehertu beharrean zeukan burua.
Bulegoko leihoa ireki eta bertako terrazara irten zen.
Alkateak ezin zuen sinetsi begien bistan zeukana: Al-
derdi Eder, hiriko parkerik ederrenetako bat, neurri,
mota eta piura guztietako elefantez beterik zegoen. 

Begiak igurtzi zituen. Ikusi berri zituenak elefanteak
ziren, ez zeukan inolako zalantzarik. Alkatea ez ze-
goen edanda, oso pertsona serioa zen, gutxitan
tronpatzen zen, osasun ona zeukan. Orduan? Zer
gertatzen ari zen bere kargu zeukan hiri maitean?
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