Zozomikote

Patxi Zubizarreta
Ilustratzailea: Jokin Mitxelena

Kaldereroen errepika

Zozomikote egunak, tristeak eta ilunak.
-Esaera tradizionala-

Zozomikote nola iritsi zen Ordiziara

B

BAT, kaldereroak parrat.
BI, kaldereroak azti.
HIRU, ez jauregi ez diru.
LAU, ze musika klase da hau?
BOST, zorionari kosk.
SEI, zure zeruan esei.
ZAZPI, kapela det jantzi.
ZORTZI, lotsa erantzi.
BEDERATZI, Hungarian naiz etzi.
HAMAR, zoritxarrak mar-mar.
HAMAIKA, lapikoak kriskitinka.
HAMABI, mundua degu kabi.
HAMAHIRU, kaldereroak festa nahi du.
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eti ibilian, ibilian beti, biderik bide
zebilen batean, Zozomikotek antzara
bat lapurtu zuen Oiangu aldean, Aralar
atzean utzita, han, han, han. Baina hura
lumatu, sutan erre, eta jateko prest
zegoela, ez bat eta ez bi, hartza agertu ez
zitzaion ba!
Beldurrak airean,
Zozomikotek ziztuan
alde egin behar izan
zuen, baina bazter
batean gelditu zen gero.
Amorratzen ikusi zuen
hartza bere antzara jaten,
eta amorratzen geratu
zen, ai, oi, ei!, tripa hutsik
amorratzen egon zen, bai,
eta hartza madarikatzen.

—Tripazaku alaena! Kankailu baldarkotea! Zorrilarru lasakapotoa…!
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Zozomikote nola iritsi zen Ordiziara

Hala bada, zain egon zen, aurrena ordu
erdiz, hurrena beste ordu erdiz, eta,
poltsikoko erlojuan ikusi zuen bezala,
azkena hamahiru minutuz, hain zuzen
ere hartza, sabela beteta, geldi egonean lo
seko geratu zen arte.
Hasieran, amorrazioak ez zion
pentsatzen utzi, baina gero,
ixilka-mixilka hartzarengana hurbildu,
eta, kontuz-kontuz, piztia lo potzoloan
zegoela ziurtatuta, tak!, enborrari lotu
zion buztana. Ordiziara jaitsi zen gero,
eta oihuka eta zalapartaka hasi zen
bertan.
—Hartza! Hartza agertu da! Zuen azienda
eta animalia guztiak akabatuko ditu!

Tripazaku alaena! Kankailu baldarkotea! Zorrilarru lasakapotoa…!
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Hartu sardexkak eta aizkorak, jaso
makilak eta labanak, eta denak ere
hartzarengana joan ziren korrika batean.
Hartza noizbait ere konturatu zen, eta
ihes egin nahi izan zuen, baina ezin. Ai,
ai, eta miletan ai!
Eta ikusirik isatsa lotua zuela eta ez
zeukala alde egiterik, sekulako ahalegina
egin, eta libratu zen, bai, baina buztana
enborrean utzirik!
Ordiziarrek beren esker ona erakutsi
nahi izan zioten Zozomikoteri, hartza
orduan herriraino inguratzen baitzen, eta
txikizio handiak eragiten baitzituen. Baina
hark buztana besterik ez zien eskatu,
hartzaren buztana besterik ez. Hura
lepo bueltan txukun-txukun jantzi zuen,
eta tentepotente jaitsi zen herrira, eta
grauska-grauska jan zituen atera zizkioten
oilaskoak eta untxiak, gaztak eta mamiak.
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Zozomikote nola ibiltzen zen
Mariarats bazterrean

B

eti ibilian, ibilian beti, Zozomikotek
lamia eder bat ikusi zuen behin
Mariaratsen, erreka bazterrean. Lamiak,
orduan, bere ahate hankak ezkutatu
zituen, inondik ere Zozomikote gizon
galanta iruditu baitzitzaion, batez ere
hartz buztan iletsu harekin.
Zozomikotek kapela ondo egokitu, eta
apain eta dotore hurbildu zitzaion, bere
ibilera tentepotentearekin. Seguruenik
lamia xarmant eta apaina irudituko
zitzaion, baina batez ere haren urrezko
orraziak erakarri zuen, haren orraziaren
distira urrezkoak. Lamia, berriz,
txora-txora eginda geratu zen, ai, oi, ei!,
txora-txora eginda…
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Zozomikote nola ibiltzen zen Mariarats bazterrean

Erreka bazterrean beti ere, berriketan aritu
ziren, bai gau hartan, bai hurrengoan, baita
hurrenagokoetan ere. Eta Zozomikote
konturatu zen lamiek ume txikien antzera
hitz egiten dutela, eta haragiari ‘txitxi’
esaten diotela, ‘koko’ arrautzari, eta esneari
‘nene’. Eta, hain zuzen ere, esnearekin
mozkortzen direla.
Hala bada, elkarri amodioz begiratu zioten
hurrengo batean, Zozomikotek lamiari
esnea eman, hura txispatu, eta, orrazia
eskuetatik kenduta, adio esan zion, ai, oi,
ei!, adio esan zion. Lamia gajoa, berriz,
esneak txoratuta eta ezertaz konturatu
gabe, kantuan geratu zen:
Zozomikote Ordizin
Azti eta sorgin,
Gazta eta gatza,
Zozomikote ipurdi latza.
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Zozomikotek
nola lapurtu zuen denbora

B

eti ibilian, ibilian beti, Zozomikote
are tentepotenteago ikusten zuten
herrian, sekula lanik egin gabe. Zirenak
eta ez zirenak txoratzen zituen bere
buztan iletsuarekin eta urrezko orrazi
distiratsuarekin. Batez ere azoka edo
peria egunetan, bai, bere hitz jario eta
istorio-misterioekin.
Baina gautxoria izanda, eta barrabaskerien
zalea, gau batez, ixilka-mixilka, aurrena
udaletxeko teilatura igo zen, eta hurrena
elizako kanpandorrera. Eta denen
ezkutuan, atzekoz aurrera jarri zituen bi
erlojuetako orduen zenbakiak: 12, 11, 10…
Eta orduen orratzak ere atzeraka jarri
zituen.
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Zozomikotek nola lapurtu zuen denbora

Hala kontuak, kontuak hala, orduak
desordutu zituen, kanpaiak deskanpaitu
zituen eta herritarren oreka erabat
desorekatu zuen. Eta hurrengo egunean,
egunsentian, oilarrek ezin jakin kukurrukua
noiz jo, eta langileek ezin asmatu lanera
zein ordutan joan, ezta neska-mutikoak ere
noiz joan ikastera. Trenak ere aldrebestuta
ibili ziren, ez aurrera eta ez atzera, Iturriotz,
Munduate, Hidalgo eta Imaz erlojulariek
orratzak eta zenbakiak berriro egokitu
zituzten arte. Ai, oi, ei, ondo egokitu
zituzten arte!
Eta bien bitartean Zozomikotek, eskuluze
halakoak, lapurtu zuen Udaletxean
eta elizan, lapurtu zuen Barrenan eta
Sujetoenean, lapurtu zuen etxe eta
tabernetan, eta herritarrak esku hutsik
utzita alde egin zuen. Miletan eta miletan
madarikatu zuten parte txarreko filibustero
hura, kalamitateei atea zabaldu zielako.
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Zozomikotek nola lapurtu zuen denbora

Batzuen ustez herritik betiko alde
egin zuen, baina beste batzuek
diote bera dela lapurreta edo
albiste txarren eragilea, eta, zera,
harrapatuz gero, ene!, harrapatuz
gero, jipoi ederra emango diotela,
eta kanpoeder hori, ‘Erre,
errepuierre!’, derrepentean erre
behar dela. Hartzek eta lamiek ere
antzera pentsatzen omen dute. Eta
pentsatuko, sekula, sekulotan.
Urtean behin herrira etortzen
diren kaldereroek esan izan
dute, Hungariatik honuntza edo
Ordiziatik haruntza, ikusi dutela non
edo non, hemen edo han, han, han,
eta haiei ere urre koloreko lapiko,
pertz eta antoxinak lapurtu dizkiela.
Hortixe dator kaldereroren esana:
‘Lakilaliron, lakiron, izan dezagun
konpainia on eta Zozomikote bezalakoei
hor konpon!’.
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Zozomikoteren
kantua

Zozomikotek nola lapurtu zuen denbora

Lakilaliron, lakiron, izan dezagun konpainia on
eta Zozomikote bezalakoei hor konpon!
Zozomikote, Zozomikote, eskuxuria eta kanpoederra zera,
baina eskuluzea eta arimaz benetan arlote.
Zozomikote, Zozomikote, guri adarrik joko ote?
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Zozomikote! Zozomikote…
esaten diote!
Zozomikote badator Ordizira
Erre, errepuierre, badator Ordizira!
Lapurtu du buztana, lapurtu ordularia,
Erre, errepuierre, lapurtu ordularia!
Zozomikote! Zozomikote…
esaten diote!
Erreka bazterrean topatu du lamia
Erre, errepuierre, topatu du lamia!
Ai, gaztetxo, emaidazu orrazia,
Erre, errepuierre, emaidazu orrazia!
Zozomikote! Zozomikote…
esaten diote!
Emango nizuke, ez bazina arlote
Erre, errepuierre, ez bazina arlote.
Adio esanda, kendu dio orrazia,
Erre, errepuierre, kendu dio orrazia!
Zozomikote, erre derrepentean,
erre, errepuierre, erre derrepentean!
Zozomikote! Zozomikote…
esaten zioten!

Xabier Araña

