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BASCONGADA.

ZIRI-BIURSAK1
(Antonio Arzác nere adiskide maiteari donkituak)
AZALKAYA

Euskal zalea-izanda izango
ta aldetana nik pozik emango.

¡Au planta!
Soñeko berriyekiñ
dama sar Sotera
maja, maja janzita
joan zan bazkaltzera,
bañan irauli zuben
neskachak platera,
ta zopa bota ziyon
soñeko gañera.
Erriyetan asi zan
aserre betian
dam’ achua ikusirik
koipia soñian,
neskachak esan ziyon
kalmatu nayian:
—Bego, zopa geyago
bada sukaldian.

Gizon argiya
—Erakutsi dizkitzut
jikara guztiyak
eta zuretzat dute
denak aitzakiyak.
—Orra? badaki jauna?
da nik nainukena
ez orla, beste aldera
kirtena dubena.

Jira bira
—¿Zeri beiratzen diyok?
or dijuan orri,
balantzaz noiz edo noiz
ankaz gora erori.

(1) Colección de epigramas premiada con accésit en los Juegos florales celebrados en esta ciudad en 1894.
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Eta konturatzen nak
nire igandian
etorriko naizela
orrenchen antzian.

Maisuari
—Jauna, guk nai genduke
naiz nekazariak
izanik ikastia
letretan semiak.
¿Zenbat dira?
—Ogei ta bost.
—Guretzat geiegi,
sei edo zazpirekiñ
izango ditu aski.

Antzekuak
—¿Goierriarra zera?
—Bai jauna, orain ta len.
—¿Eta zenbat denbora
daramazu emen?
—Amar urte batzuek.
—Ta goierriarrak
kontuzkoak izanda
diru zaill samarrak
¿ez dezu poltsik egiñ?
—¡A jauna! ¿nolatan?
nere nagusiyare
¡goierriarra izan!

Amarra
—¿Errezatzen dek asko?
—Bai, bai, Jose Mari,
t'ezkondu nitzanetik
maizago nak ari.
—Ta ¿zer eskatzen diok
gure Jaungoikoari?
—Mutill, pazienziya,
pazienziya ugari.

¡Zeiñ ote zan!
—Gaizki niok, bai gaizki,
ikusten nak iltzen,
ta esantzak lapurreta
¿zeñek egiñ zuben?
Ez izan beldurrikan,
iya ilnak, letibailen
esan zak.
—Bai ta gero
¿baldiñ ez bada iltzen?

Arrazoizko eranzuera
—Aizak i ¿zer daramak
orren tapatuba?
—Ori bai dala galde
mangrino-chachuba.
Au zer dan jakitia
baldiñ nai banikek
ez onela, ageriyan
eramango nikek.

MARZELINO SOROA LASA-K.
(Aurrandetuko da)
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ZIRI-BIURSAK
(AURRANDEA)
Zerbait badiozu
—¿Partiduen bat oteda?
hada dator gogoz
jendea alde ontara
beterik animoz.
Gizon oiek guztiak
norapait badijoz
duben ichuraz, edo
nunbaitetik datoz.
Kontuzkoa
Tira, guazemak beste
chiki bat eranik.
—Danik chikiyenare
aundiya nikek nik.
Echez aldatu gaituk
ta ez diat oraindik
tamañan ezagunen
an dan eskallerik.
Alperrikako ura
Donostian artian
izan gabe bat len,
ikusirik kaliak

udaran freskatzen;
—¿Emen ura?—arriturik
asi zan esaten:
¡A zer astakeria!
landatu badute
arri tarte abetan
¿zer espero dute?
¡Noizkua ote zan!
—Aizazu ustela dago
langost’au.
—¿Ustela?
—Eziñ eta geiago,
progatu Mikela.
—Bañan Donostiyatik
gaur bertan goiz goizez
etorri da.
—Etorriko,
zan orduban oñez.
¡Perrekiñ!
Bañan nere manduen
perrak? noizko mutill
egongo dituk?
—Bada,
ayekinchen nabill.
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Pello-ren eranzuera
Kosmek famatu nairik
zekarren ardua,
esan ziyon Pellori
arturik garbua.
—Botilla ardua onechek
ogei urte ditu.
—Bada ogei urterentzat
¡ez dek asko aunditu!
Goibeltz
—Bañan jauna, bedorri
ez alda ikaratzen
dagon egualdiyekiñ
kalera ateratzen?
—Ara bada, andre Klara,
nire klarua naiz,
eta ala esango diyot
ateratzen banaiz
dala, nai detalako
geiago eudi loya
emen t'ez emaztien
echeko turmoya.
Gosiak
Gizon oso zur batek
nolapait beñepiñ,
bazkaltzeko bazuben
lagun bat berekiñ.

Gosiak gelditurik
bazkari arrekiñ
alkarrekiñ zituzten
itz abechek egiñ:
—Barkatu bearnazu
gaurkuen gatikan,
ez badizut diñako
bazkari bat eman.
Bañan beste batian
izango ez da ezertan
utsik, ¿noiz naiko dezu
berriz?
—Oraiñ bertan.
Emakume lodiya
—¿Laister goratuko da
Maria? esan Mauro.
—Bai bai, bedorri sartzen
dan beziñ aguro.
Gaitz erdi
—Esaten dubenian
zerbait astakeri
nere semiak, pozez
gelditutzen naiz ni.
Zergatik pensatzen det
urasen bezela
mandokeri aundi bat
esan lezakela.

MARZELINO SOROA LASA-K.
(Aurrandetuko da)
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ZIRI-BIURSAK
(BUKAERA)
¿Asmatu aldek?
—Barkub’ori barrena
ziatok, bestela
kanpora ziak.
—¡Mutill!
¡ez aiz i motela!
Batera edo bestera
¿asmatuko ote dek?
—¡Oi! ez dek orren errez,
or gelditu leikek.

Mandatuba
Itsasoan jasotzen
sare bat zeudela
iduriturik pisu
aundiya zubela
kristaben bat otezan
larriturikan, bat
jarri zuten kontuban
alkatiarentzat.
Eta zijoanian
alkatiengana
ikusirikan zer zan
an agertu zana,
deitu t’esan ziyoten:

—Aizak, ez dek ala,
esan alkatiari....
—¿Zer?
—Acto bat dala.

Ibilkariya
—Mutill, ibildu nak ni
Amerika aldian,
Afrikan eta beste
mundu muturrian.
Orla gelditu gabe
bai ogei urtian,
ta pusilla nubela
beti bizkarrian.
¿Zer iduritzen zaik, e?
—Bada, lagun zarra,
nekatuba irukiko
dekala bizkarra.

Barberochuari
—Zerbait erremediyo
bear det nik jauna,
zergatik motel samar
daukat osasuna
katarrua danian....
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—¿Zer, andre Krispula?
—Bada ¿zer egiten da?
—¿Zer egiñ? eztula.

¡Zer alibiyua!
Dama bat zegoala
ikaraz ikusten
sube aundiya, zijon,
kozk egingo zuben.
—Ez du kozkik egingo,
(eranzunik batek)
Ameriketakuak
dira sube abek.
Ez deriyela izan
or ren beldurtiya,
abek osorik dute
tragatzen jakiya.

¡A zer erostuna!
Zumarragan Batista
zebillen ferian

asto bat edo beste
erosi nayian.
Jardunian asirik
zer ta nolaz, egiñ
zituben itz batzubek
tratalariekiñ.
—Ez bada merkiago
ez gera konpontzen.
—Bañan gizona ¿ez dezu
aurrian ikusten?
Asto mandua añako
galanta ta azkarra,
ibilkaria eta
ez batere zarra.
Gaberdiz aterata
Amezketarako
sartuko zera onekiñ
bai iruretako.
—Etzait komeni bada;
goizeko iruretan
¡gizona! ¿zer egingo
det nik Amezketan?

MARZELINO SOROA LASA-K.

