
OTO ARGINTZAN

Metalurgian krisisa agertzen danean, ez dago lanik
sobrean iñungo bazterretan. Zorioneko krisisa azaldu da
eta, itxurazko lanik ezean, jo du Oto’k argintzara.

Ogeita lau bizitza-aldiko etxea egiten diardue. Lana
eskatu eta eman. Au zoriona!

Amairugarren solairuan ladrilluak errenkadan jartzen
ari zala, orra an beeran, bere txakur txiki narratxa katetik
daramala. Pototo pasieran...

Ttotto zistrin arreri Oto’k zion gorrotoa»

Ez zion ba bein txisa egin anketara zukaitza zala-
koan...!

– Bai, e...! Oraintxen ikusiko dek!

Artu zuen eskuan ladrillo zaar bat eta zapla! Goitik
beera txakurraren burura.

Burua lertu zion.

Pototo’ren aserrea...! Guardia
Zibillak artu eta or dijoa eskillere-
tan gora Oto’ren billa.

– Au izan da  nere txakurra ie
daua gizona.

– Ni?

– Bai, zu! Betik ikusi zaitut!

– Bueno... bai ba...

– Zergatik egin dozu ori? (Guar-
dia Zibillak Oto’ri)

– Ara, jauna, txakur gaizto orrek
aginka egin nai zidan da...!

GALGA INDARTSUAK

Pototo aberatsak moto aundi bat
eroisi dau. Sanglas galant bat. Zazpi
zaldi gutxienez. Eta, frenoak
berri...!

– Aizak i, Oto, eman nai al dok
bueltatxo bat?

– Motorra probatzeko, ala...?

– Ba, moto onek baño freno oberik ez zeukak beste
iñork!

– Ain onak baldin-ba-dira...

– Oraintxen ikusiko dok!

Biok eldu diote motoari eta an dijoaz tximistak artuta
bidean zear:

– An, kamiño erdian, farol aundi ura ikusten al dok,
Oto?

– Bai, ikusten diat.

– Larogei kilometro orduko goaz une onetan eta baitz
bost metrora gelditu motorra!

– Ezetz...!

Potoko’k esan bezela, neurriak artuta, bost metrora,
motoa geldi.
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– Freno arrigarriak!

– Ori ez deek ezer... Oberik ikusiko dok.

– Bai, ote...?

– Bai, orixe!

– Ez dot uste.

– Orain 100 kilometro orduko goaz... An bastartxo
artan arbola ikusten al dok...? Iru metrora geldi baietz?

Bost kilometro inguruan entzungo eben frenoek ezin
zuten intziria... Baña, Pototo’k arrazoi: arbola-ipurditik
iru metrora... motorra seko?

Badoiaz, berriz be, bidean aurrera... Bide luze-luzea,
zuzen-zuzena... Motorra aidean... 120 kilometro orduko.

– Ikusten al dek, Oto, an urrutiko paper txuri ura...?

– Bai, ikusten joat.

– Bi metrora gelditu baietz...!

– Ezetz...!

Bi metro juxtu-juxtu paperera.

Segi bideari...

140 kilometro orduko...

Trenbidea bistan. Trenbide pasoan barrerarik ez...
Madril’go expresa txinparta dariola...

– Expresetik bi metrora gelditu baietz...!

Oto’k erantzuteko indarrik ez. Bere begien aurrean
Madril’go expresa... Geroz da aundiago... Geroz da ger-
tuago... Mustro ikaragarri baten antzera...

Estutasun aretan, begiak itxi ditu.

Bañan... arpegiko begiak istean... beste bat iriki.

– Ikusten dok, Oto. Metro bakar bat... Zer iruditzen zak?

– Freno onak ditula, baña goazen lenbailen lengo
paper txuri aren billa.

MOTO SIDEKARDUNA

Pototo ez zan atzean gelditzeko gizona.

Auzoko Praisku’k berea baño moto aundiagoa erosi
ba’zuan, berak moto sidekarduna erosi zuen naiz-eta
bigarren eskukoa izan.

Esan eta egin.

Harley motor adar aundiduna aukeratu zuen.

Berri-berria ez zan; baña sidekarra ba eban beintzat eta
orrek asko jazten dau motorra.

– Zer, ba? Gu ez al gera iñor, ala?

Arro ebillen gure mutila, gangorra zutunik, bere moto-
marruekin auzo guztia bere onetik ateratzen...

Arratsaldea zan... Illunabarrean...

Orra or nun dijoan, buelta bat emotera, gure zaldun
berri Pototo.

Ez zan zaldun makala! Zazpi zaldien gañean zijoan
gure zalduna.

– Oto, etorri nai al dok ibilalditxo bat emotera?

– Boo...

– Sartun sidekarrean. Estreñatzeko daukat.

Sartu da Oto sidekarrean; marru batzuen ondoren, asi
da motorra martxan. Kalerik kale doaz errian zear.

Arro doa Pototo, lepoa kurrilloek bezin luze, bere
aldamenean Oto, lepondoa gorri, leertu bearrean...

– Zer dok, Oto?

– Emen noala izardi-patsetan.

– Ez du ba bero aundirik egiten...

– Ez, bañan...

Kilometro bat egingo eben.

Oto leertzeko zorian... Begiak zerura begira, larri... ito
bearrean:

– Pototo, mesedez, gelditu eta laga ni ementxe bertan,
leertu baño leen.

– Leertu? Ez al zoaz ba eserita patxara ederrean?!

– Eserita...! Patxaran...!

– Bai, gizona, sidekarra eserita joatekoa dok; ori be ez
dakik ala?

– Eserita joateko...? Nik usten neban korrikalariak
entrenatzeko zala.

– Ni burutik? Bai, bai... Ez al dok ikusten sidekar au
azpitik utsik dagoela?

– Utsik?! Eneee... Ta?

– Zera... Korrika egin bear iri segitzeko.
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