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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi
Gelaz kanpo

3. Lan bila

Ikasgelan
Azken ekintzak

●

Ikaskidearentzat lanbide egokia aukeratuko dugu

●

Lan-elkarrizketa bat antzeztuko dugu

A. Iragarkia
A.1. Iragarkia irakurri
eta iritzi eman

●

Denbora-baliabideak: bolada luze batean, geroztik…

●

Pertsonen gaitasunak adierazteko esamoldeak

C. Lan-ibilbidea
B. Langile bila

C.1. Irakurri artista baten

B.1. Bideoa ikusi eta

lan-ibilbidea

iragarkia osatu
B.2. Informazioa erantsi

C.2. Lanbideak aukeratu
C.3. Ordenatu
kronologikoki bizitzaren
urrats nagusiak

D. Munduko lanik xelebreenak
E. Alokairuarekin bueltaka
E.1. Gertaerak eta
pertsonaiak lotu

D.1. Irudia abiapuntu ze lanbide izan
ote daitekeen aurreikusi
D.2. Entzungaia entzun eta egin

E.2. Pertsona batzuen

lanbideen zerrenda

lehentasunen arabera

D.3. Aukeratu eta adostu ikaskide

iragarki egokia aukeratu

C.4. Testuko denbora
adierazleak atzeman
C.5. Norberaren lanibilbideari buruzko datu
batzuk idatzi

bakoitzarentzat lanbide xelebre bat
G. Nire curriculuma

F. Lan-mundua
F.1. Egoerak
ondorioztatu, “Lan”
hitzaren esamoldeak

G. Nire curriculuma
G.0. Nork bere
curriculumeko bi atal
idatzi

gakoak
J.1. Bideoa ikusi
ondoren, jaso
gomendio
nagusienak eta idatzi
foroan zerrenda eta
zure iritzia.

testigantzak irakurri eta lanbidea
ondorioztatu

G.2. Irakurri beste ikaskideen
curriculumak eta proposatu
lanbide bat

erabiliz

J. Arrakasta izateko

G.1. Langile batzuen

I. Lan-elkarrizketa
I.1. Aukeratu iragarkia eta
egin lan-elkarrizketa
I.2. Azaldu lanelkarrizketaren emaitza eta
arrazoitu

H. Halako lana, halako
ezaugarriak
H.1. Lanbideen araberako
gaitasunak adostu

H.2. Langile bat hartzeko
iragarki bat idatzi
H.3. Lan-elkarrizketa
baterako galdera-sorta idatzi

19472638

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

3. Lan bila
A. Iragarkia
A.1 Irakurri iragarki hau eta erantzun galderei:

Lan bila
89 urteko herritarra, Paignton zonaldean lan bila dabil,

astean 20 ordutarako. Oraindik gai da garbiketak egiteko,
lorezaintza-lan errazak egiteko, brikolajean eta bestelako
lanetan aritzeko.
Erreferentziak baditut, aireko armadan soldadu ibili nintzen
Lagundu ez aspertzen!

Zer iruditu zaizu iragarkia?
Arrunta, berezia, hunkigarria, erakargarria, interes gutxikoa…

https://labur.eus/TRZXD

B. Langile bila
B.1 Ikusi bideoa eta bikoteka osatu Anttonek eta Izarok idatzitako iragarkia:

LAGUNTZAILEA BEHAR DA

B.2 Erantzun galderari:

●

Langile bat behar dugu ZURA aroztegian

Zuek iragarkiari erantzun nahi badiozue, ze

●

Saiatua, _______________________, gaztea

informazio falta zaizue?

●

____________________________________

●

Soldata: adostutakoa, _________________.

2

3. egun
Lan bila
1. Lehen
hura!
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

C. Lan-ibilbidea
C.1 Lanbide berbera izan duzu beti? Irakurri artista nafar honen lan-ibilbidea

Juan Gorriti Goldazarena
Oderitzen (Nafarroa) jaio zen, 1942an. Bere aita
mendiko basozaina zen Aralarren eta txikitan
berarekin lan egin zuen Uharte-Arakilen,
baserriko lanetan. Idiekin batera eta bestera

joaten ziren aita-semeak eta bidea egiten zuten
bitartean, Juan Gorriti gurdiaren gainean joaten
zen beti, zeru urdinari begira.
Halako batean, Betelura joan zen familia. Garai
hartan, gaizki ibili zen eskolan Gorriti, beti
zigortuta. 1955ean, gaixotu egin zen eta

urdailetik odola galtzen zuela antzeman zioten.
Geroztik, beti izan ditu osasun-arazoak eta
ebakuntza bat baino gehiago egin diote.
Geroago, artzain izatea pentsatu zuen, baina ez
zuen lortu. Handik aurrera, lanbide asko izan

ditu Gorritik: eraikuntzan, zurgintzan, teilatuak

C.2 Binaka jarri eta erantzun.
Zein lanbide izan ditu Juan Gorritik?
Artista ▢

Itzaina ▢

Bolada bat Iparraldean pasa eta gero, Betelura

Baserritarra ▢

joan zen berriro. Bertan zaharberritze-lanetan

Kofratzailea ▢

Basozaina ▢

Margolaria ▢

Eskultorea ▢

Teilatu-

Idazlea ▢

konpontzailea ▢

Igeltseroa ▢

Zaharberritzailea ▢

Irakaslea

Zurgina ▢

konpontzen eta kofratze-lanetan ibili da…

aritu zen. Urte batzuetan Remigio Mendiburu eta
Jorge Oteiza artistekin harreman handia izan
zuen.
Egurra maite duenez, altzariak eta eskulturak
egiten ditu, baina margolan koloretsuak eta

ipuinak ere sortzen ditu artista nafarrak. Gaur
egun Arriben (Nafarroa) bizi da, eta bertan dauka
etxe-museoa.

C.3 Ordenatu denboran zehar Juan Gorritiren bizitzako momentu hauek:
1

Garaiko artistekin harremana izan

2

Zeruari begira bidaiatu

3

Mugaz bestaldera joan

4

Aitari baserriko-lanetan lagundu

3
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

C.4 Zein hitz daude testuan denbora adierazteko? Azpimarratu testuan bertan. Ondoren
erreparatu denbora adierazteko baliabide hauei:

Denbora-antolatzaileak:
●

Garai hartan gaizki ibili zen eskolan.

●

Bidea egiten zuten bitartean, gurdi gainean joaten zen zerura begira.

●

Geroago, artzain izatea pentsatu zuen, baina ez zuen lortu. Handik aurrera lanbide asko
izan ditu.

●

Bolada batean zaharberritze-lanetan aritu zen.

●

Gaur egun eskultorea da.
C.5 Zure lan-ibilbidearekin osatu ideia hauek:

●

Ikasketak bukatu eta...

●

Tarte luze batean...

●

Bolada motz batean...

●

Gaur egun...

D. Munduko lanik xelebreenak

D.1 Irudiko gizonaren lanbidea zein da?

D. 2 Entzun irratsaioa eta
apuntatu aipatzen diren
lanbide bitxiak.

D. 3 Zerrenda egin ondoren,

bateratu zure ikaskidearekin

https://labur.eus/veU2y

eta adostu ikaskide

bakoitzarentzat hauetako
lanbide bat.
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

E. Alokairuarekin bueltaka
E.1 Ikusi bideoa eta adierazi bideoko pertsonaia bakoitzari
zer dagokion. Egiaztatu bertan ea egoki erantzun duzun.

https://labur.eus/TRZXD

1) Ezkilatxoarekin arazoa du
JOSUk
IZAROk
AMAIAk

2) Instrukzioak eman ditu
3) Lehenengo aldiz ikusi dute elkar
4) Berehala alde egin du
5) Ezagutu berria gustukoa du
6) Berri txarra jaso dute

E.2. Josu eta Amaiari alokairua igo diete, baina alokairuaz aparte, izaten dira bestelako

buruhausteak ere pisu-kideen artean. Bakoitzaren lehentasuna kontuan izanik, lotu pertsona
bakoitza dagokion iragarkiarekin.
G
E

A-Pisua argitsua
izatea nahi dut

dago, berogailua du (duela gutxi jarritakoa) eta
trastelekua ere bai. Pisuak 4 logela ditu:

logeletako batek ohe handi bat du eta beste hiru
logelek bina ohe dituzte. Logela bakoitzak

L

ikasketa-mahaia du. Egongela handia du,
bainugela eta sukaldea ditu, beharrezko tresna

A
Z

1-Pisua alokatzen da Errenterian. Egoera onean

B-Ezinbestekoa da
Unibertsitatetik
gertu egotea

guztiekin.

2-Donostian pisu bat dut alokatzeko. Bi logela,
sukalde handia eta komuna. Altzariekin. Auzo

lasaia eta oso ondo kokatua. Unibertsitateetatik
bost minutura oinez.

K

C-Etxe zahar

A

sartuko

baten ez naiz

3-Bilbon pisua alokatzen da. Hiru logela ditu,
sala, sukaldea eta komuna. Oso argitsua da,
gela guztiek kanpora ematen dute. Bi balkoi
ditu: bat logeletako batean dago, eta beste

balkoira, berriz, sukaldetik eta salatik irten
N
P

daiteke. Oso lasaia da auzoa.
D-Hiri erdian egotea
da garrantzitsuena

4-Pisua alokatzen da Gasteizen. Hiri erdierdian dago, Dato kalean. Etxeak bi logela

ditu; egongela, sukaldea eta komuna. Balkoi

O

ederra ere badu udaran bertan bazkaldu eta
egoteko.
E-Bakoitzak gela
bat izateko etxe

handia behar dugu

5-Gasteizko Pedro Inazio Barrutia kalean
etxebizitza berria alokatzeko daukagu. Bi

logela ditu, eta egongela eta terraza ederrak.
Etxea guztiz jantzia dago, baita sukaldea ere.
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

F. Lan-munduan
F.1 Entzun bost egoera hauek eta hautatu aditz egokia elkarrizketan gertatzen dena deskribatzeko
(hiru sobera daude)

Lana eskaini, lana hartu, lana galdu, lanetik bota, lana utzi, lanak eman, lanera itzuli, lanez gainezka egon.

Enpresakoek __________________-ko dute.
Aurkezpena prestatzen ____________________ du.
__________________ du.
______________________ diote.
G
_________________ dizkio ganbara garbitzeak.

E
L
A
Z

G. Nire curriculuma
G.0 Idatzi zure curriculuma. Jarri arreta “lan-esperientzia” eta “bestelako gaitasun eta zaletasunak”
K
A
N
P
O

ataletan.

GOGOAN HARTU
Norberaren datuetan:
Jaiotze-data: urtea-hilabetea-eguna (euskaraz, beti ordena honetan)
Helbidea: kalearen izena (izena + kalea) eta zenbakia (bi datu hauen artean, beti koma idatzi).
Adibidez: Dato kalea, 5. solairua adierazteko, zenbakia eta puntu baten ondoren a bokala idatzi
behar da: 1.a, 2.a, 3.a, 6.a... etab.
Gainerako ataletan:
Datak argi adierazi: zenbakiaren atzetik atzizkia erantsi. 2005ean, 2012tik…
Noiztik noiz arte adierazteko: 2011tik 2015era (bitartean) edota 2011-2015;

1998-2002: Enpresa Zientzietan Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean
1996-1998: Batxilergoa Mungiako Institutuan.
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3. Lan bila
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

Curriculum vitae
Izen-abizenak:
Jaioterria:

Jaioteguna:

NAN:
Helbidea:
Telefonoa(k):

Ar
ga
zk
ia

DATU PERTSONALAK

Posta elektronikoa:
IKASKETAK

LAN-ESPERIENTZIA (enpresaren izena eta mota, lanpostua, ardura garrantzitsuenak)
G
E
L
A
Z

K

BESTELAKO GAITASUN ETA ZALETASUNAK

A
N
P
O
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

G. Nire curriculuma
G.1 Irakurri pertsona hauek beraiei buruz esan dutena eta asmatu zein lanbide duten.
Ni ________________ naiz

Ni _______________ naiz
lanbide

Pertsonekin lan egin eta haietaz arduratzea

Komunikatzaile ona naiz, erraz hitz egiten dut,

eta ospitalean bi hilabete eman nituen.

Orain

dela

bi

urte

hasi

honetan. Oso gustura nabil.

nintzen

maite dut. Txikitan gaixoaldi luzea izan nuen

Orduan ezagutu nuen bertako giroa eta

baita jende aurrean ere. Teknologiak ez dit

berehala

beldurrik ematen, txikitatik izan naiz trebea

erabaki

nuen

hau

zela

nire

etorkizuna. Ez nau larritzen ospitaletako

trasteak maneiatzen.

zalapartak,

Gainera, telebistako saraoak beti erakarri nau

lasaia

naiz.

Badakit

entzuten eta enpatia handikoa naiz.

eta nire burua mundu horretan irudikatu dut.

jendea

Bestalde, bakarrik eta etxetik lan egitea ere
eroso egiten zait.

G.2 Etxean idatzitako curriculumak partekatu ikaskidearekin eta esaiozu, idatzitako curriculumaren
arabera, zein lanbidetarako egokia den zure ustez.

H. Halako lana, halako ezaugarriak
H.1 Honako lanbideetan norbait kontratatzeko zer hartuko zenuke kontuan? Bikoteka adostu:
Gurasoen edo haurren zaintzaile izateko
●

Pazientzia izatea

●

●

(...)
Hizkuntzak jakitea

●

●

●

Atsegina izatea

●

Enpresa bateko komertziala izateko
●

Arropa-dendari izateko Donostian

●

(...)

(Beste lanbide bat)______________
●

●

(...)

H.2 Aukeratu landu duzuen horietako lanbide bat eta erredaktatu iragarkia langile bat hartzeko.
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

H.3 Prestatu pertsona egokia hautatzeko lan-elkarrizketa baterako galdera-sorta. Horretarako, kontuan
izan arlo hauek (gutxienez 5 galdera, eta gehienez 12):
●

Lan-ibilbidea

●

Izaera, nortasuna, zaletasunak

●

Etorkizuneko asmoak

●

...

I. Lan-elkarrizketa
I.1 Irakurri sortu diren iragarkiak eta erabaki zein lanpostutara aurkeztuko zaren. Ondoren, bikoteka,
egin lan-elkarrizketa txandaka bi rolak hartuta: hautagaiaren rola, galderei erantzunez, eta
kontratatzailearen rola (iragarkia prestatu duena), galderak eginez.

I.2 Esan talde osoari elkarrizketatu duzun horri lana emango diozun eta arrazoitu zergatik.

➔

Uste dut Jon ez dudala hartuko lan honetarako. Pailazoa eskatu dut eta pailazokeria
bat egiteko eskatzean, lotsaz gorritu egin da eta ez da ausartu ezer barregarria
egiten.
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

J. Arrakasta izateko gakoak
J.1 Ikusi lan-elkarrizketa batean arrakasta izateko gakoak zein diren azaltzen duen bideoa eta
ideia nagusiak jaso ondoren, idatzi foroan zure iritzia eta iruzkindu zure ikaskideen mezuak.

https://labur.eus/h1VMN

G
E
L
A
Z

Ebaluazioa
1.- Zer ikasi dut?
· Lanbide jakin batzuei buruzko iritzia ematen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

· Iragarki laburrak idazten
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

· Nire curriculuma idazten
K

Gaizki ▢
Gaizki ▢

N

Gaizki ▢

O

ondo ▢

· Lan-elkarrizketa baterako galderak prestatzen

A

P

erdipurdi ▢
erdipurdi ▢

ondo ▢

· Nire lan-ibilbidearen berri ahoz ematen
erdipurdi ▢

ondo ▢

2.- Baliabide hauek erabili ditut:
· “Lan” terminoarekin osatutako esapideak:
Bai ▢

Ez ▢

· Denbora-antolatzaileak:
Bai ▢

Ez ▢

· Lanbideen izenak:
Bai ▢

Ez ▢
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

Erantzunak

E. Alokairuarekin bueltaka
1) JOSUk ezkilatxoarekin arazoa du
2) IZAROk instrukzioak eman ditu
3) JOSUk eta IZAROk lehenengo aldiz
ikusi dute elkar
4) IZAROk berehala alde egin du
5) Ezagutu berria gustukoa du
6) AMAIAk eta JOSUk berri txarra jaso
dute
1-Pisua alokatzen da Errenterian. Egoera onean
A-Pisua argitsua
izatea nahi dut

dago, berogailua du (duela gutxi jarritakoa) eta
trastelekua ere bai. Pisuak 4 logela ditu:

logeletako batek ohe handi bat du eta beste hiru
logelek bina ohe dituzte. Logela bakoitzak
ikasketa-mahaia du. Egongela handia du,

bainugela eta sukaldea ditu, beharrezko tresna
B-Ezinbestekoa da
Unibertsitatetik
gertu egotea

guztiekin.
2-Donostian pisu bat dut alokatzeko. Bi logela,
sukalde handia eta komuna. Altzariekin. Auzo

lasaia eta oso ondo kokatua. Unibertsitateetatik
bost minutura oinez.

C-Etxe zahar

baten ez naiz
sartuko

3-Bilbon pisua alokatzen da. Hiru logela ditu,
sala, sukaldea eta komuna. Oso argitsua da,
gela guztiek kanpora ematen dute. Bi balkoi
ditu: bat logeletako batean dago, eta beste
balkoira, berriz, sukaldetik eta salatik irten
daiteke. Oso lasaia da auzoa.

D-Hiri erdian egotea
da garrantzitsuena

4-Pisua alokatzen da Gasteizen. Hiri erdierdian dago, Dato kalean. Etxeak bi logela
ditu; egongela, sukaldea eta komuna. Balkoi
ederra ere badu udaran bertan bazkaldu eta
egoteko.

E-Bakoitzak gela
bat izateko etxe

handia behar dugu

5-Gasteizko Pedro Inazio Barrutia kalean
etxebizitza berria alokatzeko daukagu. Bi

logela ditu, eta egongela eta terraza ederrak.
Etxea guztiz jantzia dago, baita sukaldea ere.

3. Lan bila
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Didaktikariak:
Didaktikariak: Esther
Esther Isasa,
Isasa, Aitziber
Aitziber Larramendi
Larramendi

Erantzunak
F. Lan-munduan
A) Enpresakoek (lanetik bota) dute.
B) Aurkezpena prestatzen (lana hartu) du.
C) (lana utzi) du.
D) (lana eskaini) diote.
E) (lanak eman) dizkio ganbara garbitzeak.

Transkripzioak
F. Lan-munduan
A) Oraintxe atera naiz zuzendariaren bulegotik , eta esan dit ez didala kontratua luzatuko .
Benetan? lanez gainezka gaude-eta. Zergatik esango zizun hori?
Ez dakit. Egia esan, ez dut ezer ulertzen…
B) Aurkezpena egiteko txostena amaitu dut!
Nik horrez gain, dokumentu batzuk prestatu ditut azalpena osatzeko: grafikoak eta irudiak.
C) Lantokian oso giro txarra dugu lankideen artean
A bai? eta konponbiderik badago?
Ez, horregatik erabaki dut hortik alde egitea .
D) Lehengo egunean lan-elkarrizketa bat izan nuen etxe ondoko enpresa baterako, eta atzo lanean
hasteko deitu zidaten.
Ze zorte ona!
E) Ganbara txukuntzen astebete eman dut, zerrikeria asko zegoen pilatuta.
Laguntza eskatu behar zenuen.
Egia da, gogor lan egin behar izan dut eta ez da erraza izan.

3. Lan bila
19472638
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Langile bila
ANTTON.— Ez dakit ba! Saiatua, esperientzia duena,
gaztea… Hori dena eskatuz gero, ez dira asko etorriko.
IZARO.— Arratsalde on!
ANTTON.— Mmmmmm.
IZARO.— Arratsalde on, zuri ere, Izaro. Mutil hau! Behi
batekin bizi naizela ematen du: mmmmm!
ANTTON.— Barkatu, Izaro, baina hemen nabil,
kontzentratuta.
IZARO.— Tira, kontaidazu eta lagunduko dizut.
ANTTON.— Aroztegian langile berria behar dugu, egun erdiz,
gero eta lan gehiago daukagulako. Eta hemen nabil, iragarkia
jarri nahian.
IZARO.— Utzidazu pixka bat. “Langile bat behar dugu Zura
Aroztegian. Saiatua, esperientzia duena…”. Ados. Egun
erdirako dela gehitu behar dugu. Soldatari buruz, zerbait jarri
nahi duzu?
ANTTON.— Ez dakit ba. Iaioa bada, gehiago ordainduko diot,
baina baldarra bada...
IZARO.— Baldarra bada, hobe lehenbailehen joatea.
ANTTON.— Kar-kar! Arrazoi duzu.
IZARO.— Orduan, jarriko dugu: “Soldata, adostutakoa,
balioaren arabera”.
ANTTON.— Ederki! A zer arreba azkarra dudan!
ETENA
IZARO.— Aizu, Antton. Amaia nire lankide berriaren
pisukidea, Josu, lanik ezin aurkitu dabil eta jota dago.
ANTTON.— Amaia, Amaia… Aurrekoan ezagutu nuen
neska?
IZARO.— Ez, Josu, Amaiaren pisukidea.
ANTTON.— Hori ba, hori ba! Primeran! Bere telefonoa
emadazu eta deituko diot.
IZARO.— Bai, horixe! Hitz egingo dut nik Amaiarekin, eta
berak aipatuko dio Josuri. Interesatzen bazaio, deituko dizu.
ANTTON.— Ez didazu lagundu nahi, ezta?
IZARO.— Amaiarekin?
ANTTON.— Ez, norekin ba?
IZARO.— Antton, Amaia lankidea da eta laguna.
ANTTON.— Eta ni zure neba, eta etxekoei lagundu behar
zaie.
IZARO.— Lagundu? Amaiarekin zerbait nahi baduzu,
aurrera; baina kontuz ibili, ez dut arazorik nahi.
ANTTON.— Ez, amatxo.
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Alokairuarekin bueltaka
JOSU.— Bat, zero, zortzi… kaixo! Kaixo!
JOSU.—Ezer ez. Bat, zero, zortzi!
JOSU.— Kaka! Aber, 108, bat, zero, zortzi!
JOSU.— Bat, zero, zortzi!
IZARO.— Kaixo, kaixo, lagunduko dizut?
JOSU.— Baa bai, mila esker. Ee nire lagun batek hemen egiten du lan,
108. bulegoan; eta bat, zero, zortzi markatu dut, baina ez dute irekitzen,
eta ez da ezer entzuten.
IZARO.— Aaa, ez da harritzekoa. Zenbakiak sakatu eta gero, ezkilatxoa
duen tekla sakatu behar duzu. Bat, zero, zortzi, eta ezkilatxoa. Ikusten?
Baina tira, atea irekita utzi dizut.
JOSU.— Bai, bai… baina nire kabuz ikasi nahi dut.
IZARO.— Aizu, 1-0-8 gure bulegoa da. Nor ikusi nahi duzu?
JOSU.— Bueno, ba, Amai…
JOSU.— Hara!
AMAIA.— Kaixo, elkar ezagutzen duzue?
JOSU.— Ezagutu? Ez…
IZARO.— Ez, hemen egin dugu topo.
AMAIA.— Kar, kar, kar. Ez duzue elkar ezagutzen, baina hizketan ari
zarete. Kar, kar, kar! Josu, hau Izaro da, argazkilaria, esan nizun, bai?
Eta Izaro, hau Josu da, nire pisukidea eta aspaldiko laguna.
IZARO.— Ai!
JOSU.— Hau kasualitatea!
IZARO.— Ezin dut sinetsi!
AMAIA.— Eta, zertaz ari zineten?
IZARO.— Eee kontu luzea da; beste baterako utziko dugu!
JOSU.— Hobe izango da, bai.
AMAIA.— Zertara etorri zara?
JOSU.— Telefonoz deitu dizut, eta ez zenuenez hartzen, hona etorri
naiz; etxeko nagusiak deitu dit…
IZARO.— Aizue, axola ez bazaizue, presaka nabil, lehenbailehen joan
nahi dut amarengana.
AMAIA.— Ondo da, bihar kontatuko didazu ea zer moduz dagoen.
IZARO.— Aio. Hurrengora arte, Josu!
JOSU.— Bai! Gero arte!
ETENA
JOSU.- Lankide jatorra duzu.
AMAIA.— Esan nizun, aurreko batean berari buruz hitz egin genuen.
Gogoratzen zara? Bere neba Antton da.
JOSU.— A, bai Ba… gustatu zait.
AMAIA.— Josu, zuri den-denak gustatzen zaizkizu.
JOSU.— Bueno, kontua da nagusiak alokairua igo nahi digula, eta
horregatik etorri naiz hona.
AMAIA.— A, bai? Noiz?
JOSU.— Ba oraintxe, joango gara?
AMAIA.— Bai, bai, noski! Zer uste dut horrek, aberatsak garela?

3. Lan bila
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Munduko lanik xelebreenak
ESATARI NESKA. Badakizue sarean rankingak e … mota guztietakoak
daudela, eta guk aurkitu dugun honek atentzio eman digu, ze dira
munduko edo inoizko lanik arraroenenen…
ESATARI MUTILA. Hamarreko zerrenda bat
ESATARI NESKA. Top hamarren horrekin hasiko gara*. Eta lehendabiziko
ofizio arraro bezala agertzen zaiguna….
ESATARI MUTILA. Bai.
ESATARI NESKA. Niri ez zait hain arraro egin, ikurriña-astintzailea. Klaro
zortzi orduz ikurriña bat edo bandera bat astintzen egotea, ostras hori
bada ja ….
ESATARI MUTILA. Osea, hori lan bezala…
ESATARI NESKA. Lan bezala, klaro, klaro.
ESATARI MUTILA. Ofizio bat izango litzateke ikurriña…, Ikurrina gure
ikurrina?
ESATARI NESKA. Gure ikurriña gure kasuan, baina beste batzuenak ba
banderak izango dira, e?
ESATARI MUTILA. E, bale.
ESATARI NESKA. Hau, ostras, e … usain-probatzailea, usain
testeatzailea bezala izendatu dugu.
ESATARI MUTILA. Usainzalea.
ESATARI NESKA. Zalea nik uste dut ezetz, ze inori ez zaio gustatuko,
inoren gustukoa ezin daiteke izan, inoren besapeak usaintzea.
ESATARI MUTILA. Mmm. Rexona for men egiteko behar da, osea pauso
hori eman beharra dago.
ESATARI NESKA. Hori esan behar nuen. Guk desodoranteak erabili ahal
izateko, baten batek lehendabizi bakiratsa darien besapeak usaindu behar
izan ditu …
ESATARI MUTILA. Eta badarigu, e?, kiratsa.
ESATARI NESKA. Badarigu, klaro, klaro, klaro. Udan aizu naturala da, ez?
Bueno ba e … hori ere lanbide bat da, eta badaude tipoak ba besapeak
usaintzen ibiltzen direnak zortzi orduz.
ESATARI MUTILA. Ez zait gustatu, txarra hau ere. Beste bat.
ESATARI NESKA. Beste bat ufologoa. Bueno, ufologoa ez da ufaka ari
den tipoa, e, zortzi orduz, ez. Ovni-ak aztertzen dituena.
ESATARI MUTILA. E!
ESATARI NESKA. Eta hau arraroa? Ba nik ez dakit...
ESATARI MUTILA. Eta lan bat da hori, e?
ESATARI NESKA. Ba lan bat da, bai, bai, bai. Batez ere Estatu Batuetan
omen daude ufologo pilo bat.
ESATARI MUTILA. Beste ofizio bat.
ESATARI NESKA. Ahateen paseatzailea, ahateak paseatzen dituen
gizona edo andrea, badaude, badaude.
ESATARI MUTILA. Ofizio bezala!
ESATARI NESKA. Bai, Memphisen, Memphiseko hotel batean e … postu
hori sortu zuten eta orain dela 50 urte. Egunean bi aldiz ateratzen dituzte
ahateak lakutik paseatzera, eta honetarako bi lagun kontratatuta dituzte.
ESATARI MUTILA. E, beste bat!
ESATARI NESKA. Ur azpiko golf-piloten jasotzailea.
ESATARI MUTILA. Kar-kar.
ESATARI NESKA. Bai, ere bai.
ESATARI MUTILA. Hau golfista txarrak dauden zelaietarako, ezta?
ESATARI NESKA. E … bueno...
ESATARI MUTILA. Ur azpira joaten baldin bada pilota, zu bila atzetik.
ESATARI NESKA. Bai, bueno… Hau Floridan, Floridan gertatzen da.
Normalean, zuloan sartzen ez direnak uretara sartzen dira, eta urtean
pentsa zenbat golfista joaten diren. Bueno ba gehienak ez dira hain onak,
antza denez, ze zulo honetan gehienak huts egiten dute. Urtean 120.000
bola atera behar dituzte ur azpiko pilota-jasotzaile hauek. Ba Mary
Poppinsen mutil-laguna zer zen?
ESATARI MUTILA. A, tximinia-garbitzailea!
ESATARI NESKA. Ba tximinia-garbitzailea ere lanbide arraroen artean
sartu dute, ez dakit zergatik.
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ESATARI MUTILA. Bueno!
ESATARI NESKA. Bueno, orain bai..
ESATARI MUTILA. Ni behintzat deseatzen nago zein diren munduko
top hiru ogibiderik edo ofiziorik e… punteroenak.
ESATARI NESKA. … Adibidez, badakizu existitzen dela dadoen
balantzeatzailea?
ESATARI MUTILA. Mmm!!
ESATARI NESKA. Bai, hau klaro Las Vegasen dago, ogibide hau,
Estatu Batuetan, hori da, bertako kasinoetan postu hau sortu zuten
ba ikusteko, hain zuzen ere, jokoetako erabiltzen diren dadoak,
benetan ondo… balantzeatuta deitu diogu –zerbait, moduren batera
esatearren.
ESATARI MUTILA. Mmm, bai, bai hori da.
ESATARI NESKA. Ez dagoela tranparik, eta bueno izkina guztiak
ondo dituztela, itxura aldatu gabe daukatela… Orduan, badaude
gizon edo emakume batzuk egun guztia pasatzen dutenak dadoak
kontrolatzen. Kirol bateko maskota profesionala izatea, mmm bai.
ESATARI MUTILA. Hau egia?
ESATARI NESKA. Oso frikia da baina oso kotizatuta dago hau ere
Estatu Batuetan. Dirutza kobratzen dute hauek ere! Bueno dirutza,
en fin, maskota baten barruan egotea.
ESATARI MUTILA. Dirua behintzat.
ESATARI NESKA. Gogorra izan daiteke? Ba, igual, bai, ezta? Beroa
pasatzen delako, eridikulua egiten duzulako; baina urtean, adibidez,
batzuek 25.000 dolar kobratzen dituzte.
ESATARI MUTILA. Toma!
ESATARI NESKA. Ez da gehiegi, baina …
ESATARI MUTILA. Baina bada zerbait.
ESATARI NESKA. Baina bada zerbait.
ESATARI MUTILA. Eta gainera, kontutan izanda modu anonimoan
egiten den zerbait dela, ez?
ESATARI NESKA. Hori da eta asteburuetan bakarrik jokatzen
dituztela partiduak, ba ez dago txarto, ez?
ESATARI MUTILA. Zein da lehendabizikoa, Artetxe?
ESATARI NESKA. Izena dauka, ogibideak izena dauka
patoekologista; eta patoekologista deitzen zaio animalien gorotzetan
bila ibiltzen denari.
ESATARI MUTILA. Prrr
ESATARI NESKA. Bila ez, ezeren bila ez, baizik eta laginak hartzen
ibiltzen den horri deitzen zaio.
ESATARI MUTILA. Muestrak.
ESATARI NESKA. Bai, muestrak. Patoekologista, eta hau oso, oso,
oso kotizatuta dago.
ESATARI MUTILA. Aber!
ESATARI NESKA. Adibide moduan Jurassic Park-en badago
personaje bat, e …
ESATARI MUTILA. Honetan aritzen dena.
ESATARI NESKA. Ni ez naiz gogoratzen, baina, antza denez,
badago personaje bat honetan aritzen dena, bai.

* Hamar lanbide izango direla esaten badute ere, irratsaioan
bederatzi bakarrik aipatzen dira

