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Mikela-xokö, beste emakume-eta gizaseme, asko- 
ren antzera, iñon etxeak bereak baño Jan aundigoa 
ematen zion.

Itz baten: Mari-xukalde bat zan. Bere lagun aun- 
dia zan beste emdretxo bat, Mari-bixar deitzen ziote- 
na ta onen etxean zeukaten auzoko atso guziak cAte- 
neoas. Esan biarrik ez da cAteneo» artan batzarrak 
eiten zirala edozein garaitan; goizean, atzaldean ta 
gaubean eta-batzar oietan erriko zapi zikin guziak ate- 
ratzen zirala aizetara.

Cure Mikela ezkonduba zan, oregatik ezda iñor 
arrituko esaten badegu bere senar gaxuak egunik gei- 
enetan etzubela bazkaria agina billatzen età au gutxi 
ez izanik, bazKaltzea nai bazun, bere emazte maitea- 
ren bilia yuan biar izaten zubela. Baña gauza guziak 
neurria dute ta egun baten Martín-porruk, m ela deit-
zen zioten gizontxoari-esan zion bere emazte Mike- 
la‘ri :

-—Mikela: azpertu naiz zure bilia ibiltzen egunero 
ta azkenengo aldiz esaten dizut azpaldi ontan esaten 
dizutena; bazKaltzera natorrenean ez bazauda etxean, 
pregoia bota areziko det erri guzian ia iñork ekartzen 
zaitun etxera.

—Ori, ikusiko degu-crantzun zion Mikelak.

Bazkaltzera etorri zanean Martin - porru urrengo 
egunean, etzuben etxean billatu emazterik. Orduban 
yuan zan zuzen-zuzen pregolarian etxera ta esan zion:

—Nal aldituK bost peseta irabazi, pregoi bat exa- 
teagatik ?

—Bai mutili, ezdit naiko ba !
—Baña, ez dek nola-naiko pregoia gero.
—Begira, Martin, bost peseta gatik esango dit Erc- 

tore Jaunak igandetan esaten duben sermoia baño pre-
goi luzegoa.

—Ez dek ori, ez.

—Ze arrayo dek ba !
—Emaztea galdu zaidak età inork billatu etedun 

pregoia botatzea nai dit.
—Ori aldekguzia ! Zer esan biar dit ?
—Ara emen idatzita:

«Gaure goizean (¡aldii da atso kankallu, beltz 

età itxusi bat, bere izenez Mikela-xoko deit-

zen diotena. Inork billatu badu eraman deza 

la Martin porru'ren etxera ta ordainduko zaio 

bere baliyua: IRU SOS Sari augutxigi idu- 

ritzen bazaio billatu dubenari. berakin gelditu 

dedilla tan kito».

—Ondo ziok, 111111 esatea nai dek pregoi au ?
—Mari-bixar bizi dan etxe aurrean, an egongo da- 

lako nere Mikela.
Età beste geiago gate yuan zan pregolaria esan zio-

ten etxe aurrera ta asi zan: tran... traaaan... tran... 
tran...

« Gaur goizean galdu da atso kankallu. beltz 

età itxusi bat. bere izenez Mikela xoko deitzen 

diotena.

Inork billatu badu eraman dezala Martin po • 

rru ren etxera ta ordainduko zaio bere bali- 

yua: IRU...

etzuben bukatu. Zergatik ? Mikelak pregoia entzun 
zubenian, albuan zeukan lore-ontzia burura bota zio- 
lako esanaz:

—To, zerri zikina, eraman zak Porruren etxera 
ori ! ! !
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