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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

9. Merezi ote du?
A. Gustatuko ote zaio?
A.1. Talde txikitan komentatu
Nolako opariak gustatzen zaizkigu? Urtez urte errepikatzen diren opari batzuk aukeratu ditugu.
Gustuko al dituzu zuk honelako opariak? Inoiz jaso duzu horrelakorik?

Erlojua

Perfumea

Mukizapiak

Galtzerdiak

Liburua

Arropa

Barruko arropa

Belarritakoak

Ardoa

Eskularruak

Txanoa

Eskuko telefonoa

Bufanda

Aterkia

iPoda

➔

Niri ez zait batere gustatzen urtero antzeko gauzak oparitzea, nahiago ditut ustegabeko opariak.

➔

Gustatzen zait honelako opariak jasotzea, beti ezin da originala izan, ezta?

➔

Niri berdin zait nolakoak diren opariak, kontua da gogoratzea.

➔

Nahiago du zerbait desberdina, originala, baina egia da askotan honelakoak erosten ditudala ez dakidalako
zer oparitu.

A.2.- Bilatu egokitu zaizun txartelaren laguna, pertsona bakoitza opari egokiarekin lotuz.

B. Sorpresa Amaiarentzat
B.1.- Ikusi bideoa eta adierazi zein motatako erreserba egin
duen Anttonek:

Ohe bakarreko gela

Bi oheko gela

Bistak mendira begirakoak

Gelatik itsasoa ikusten da

Gosaria barne dauka

Gosari-zerbitzurik ez du

130 euro balio du asteburuak

130 euro balio du gauak

Ohe bakarreko gela

Ohe bakarreko gela

Gelatik itsasoa ikusten da
Gosari-zerbitzurik ez du
130 euro balio du asteburuak

https://labur.eus/3Tzlt

Itsasoa ikusten da gelatik
Gosaria barne du, baina ez afaria
130 euro balio du asteburuak

B.2 Binaka komentatu: Gustatuko ote zaio Amaiari Anttonen oparia?
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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

C. Opariak jasotzeko eta emateko unea
C.1. Zer gertatzen da opari bat emateko unean? Binaka jarrita, irakurri une hori deskribatzen
duten urratsak. Kokatu une egokian zerrendako beste esapide horiek.
1.- OPARIA EMATEKO UNEAN
Erregalua beste pertsonaren eskuetan jartzeko
momentuan, emaileak zera esango luke: Tori,

hau zuretzat da. Beharrezkoa balitz zoriondu
egingo luke, “zorionak” esanez.

2.- OPARIA JASOTZEAN
Eskertu egiten da: Mila esker, eskerrik asko.
Ez zela beharrezkoa gaineratzea ohikoa da:

A) “Hementxe duzu erosi
dudana, ea gustuko

Zergatik erosi didazu?

duzun!”

B) “Ez zenuen erosi behar
…”

3.- PAPERA KENTZEN HASTEAN
Edukiari buruzko galderak egingo ditu

C) “Bete-betean asmatu
duzu!”

oparia jasotzen duenak: Zer ote da?

Azpimarratu egingo du berriz ere ez
zela beharrezkoa ezer erostea.

D) “Ez dakit zer izango den...
Ene! Zer erosi ote
didazu?”

4.- PAPERA KENTZEKO UNEA ASKO LUZATUZ
GERO

Egiten ari den lanaren inguruko

komentarioren bat: zein ondo bilduta

dagoen!, zenbat paper jarri dioten! Ene!
Ederki bilduta dago, gero!

E) “Baneukan nik gogoa
horrelako bat izateko…”
F) “Ez dut berehalakoan
irekiko!”

G) “Baina, nola bururatu
zaizu? Esan nizun bada ez

5.- EDUKIA IKUSTEAN

nuela ezer behar…”

Modu positiboan baloratu eta eskertzea da

ohikoena: Ai ama! Ai ene! Bai polita! Ze ederki!

Asko gustatzen zait! Hauxe behar nuen nik! Nola
jakin duzu horrelako bat behar nuela?
Opari emailea garrantzia kentzen saiatuko da:

Benetan? Gustuko ez baduzu, alda dezakezu lasai
asko. Ez nekien zer erosi eta...
Oparia jaso duenak berriz ere eskertu egingo dio

emaileari egindako oparia: Mila esker, benetan, ez

dakizu zenbat gustatzen zaidan!
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D. Zer oparituko ote diegu ikaskideei?
E

K
I

N
T

D.1 Binaka, gure bi ikaskideri opariak egingo

dizkiegu. Pentsatu oparirik onenak, marraztu

OTE partikula zalantza adierazteko erabiltzen

norentzat den.

ez da erantzunik espero.

opariaren irudia papertxo batean eta idatzi

➔

Z

A

KONTUAN HARTU

➔

Nik uste dut Mireni erlojua oparituko
diodala, aurrekoan inbidiaz begiratzen
zion nire erlojuari.
Bada, nire ustez, ez da oso ideia ona, gaur
egun gazteek ez dute erlojurik erabiltzen.

da. Ez du itzulpenik eta galderetan erabili arren,
●

Nork oparitu ote dit hau?

●

Zer ote da marrazki hau?

●

Zer egin ote dut nik gaizki?

Aditz trinkoaren edo laguntzailearen ezkerrean
kokatzen da.

N
A

G
U
S
I

D.2 Oparia jasotzean komentatu talde handian:
●

Ea horrelakorik espero zenuten

●

Gustatu zaizkizuen ala ez eta zergatik

●

Nortzuk izan diren zuen ezkutuko
lagunak

A
➔

1/2

➔

➔

Ez nuen horrelakorik espero. Nortzuk izan ote dira?
Uste dut Amaia eta Mikel izan direla. Mikelek badaki
Spa batera joatea asko gustatzen zaidala…
Bada, nirekin ez dute asmatu. Maskotak ez zaizkit
batere gustatzen. Zergatik oparitu ote didate txakur
bat?
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E. Hotelean ostatu hartuko dugu
E. 1. Ostalaritzarekin lotutako ekintzak dituzu hemen. Ekintza hauek nork egiten ditu,
bezeroak ala ostalariak?

Bezeroak

Ostalariak

1) Doako aparkalekua eskaini
2) Erreklamazioa egin
3) Erreserba ezeztatu
4) Garbitegi-zerbitzua eskaini
G
E

5) Gosaria barne hartu/erreserbatu
6) Harrera egin
7) Igerileku-zerbitzua eskaini

L

8) Kobratu

A

10) Maletak kontsignan utzi

Z

9) Kontua eskatu
11) Ohe bakarreko/Bi oheko gela hartu/erreserbatu
12) Ordutegiaren berri eman
13) Ostatu eman
14) Ostatu hartu

K
A

E.2. Orain, goiko zerrenda kontuan izanda, segidan duzun bideoa ikusi eta esan: ekintza horietatik
zein gertatu dira bideoan? Idatzi esaldi osoak, beharrezkoak diren aldaketak eginez.

https://labur.eus/v5be5

N
P
O
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F. Opari bitxiak, hobeto
F.1 Irakurri testua eta idatzi zure iritzia foroan: zer iruditu zaizu berria? Ados zaude?

Maitasuna lortzeko, opari bitxiak dira
onenak
Londreseko Unibertsitateko ikertzaile-talde batek ondorio
hau atera du: maitasuna bultzatzeko onena opari bitxiak
egitea da.
"Garrantzitsuena da opariak salgarriak* ez izatea"
baieztatzen dute zientzialari hauek. Beraien ustez, gainera,
diamanteak, bitxiak eta larruzko jantziak ez dira oso opari
onak.
Alde batetk, opari garestak eman zizkieten aukeratzeko
ikerketan parte hartu zuten boluntarioei (diamanteak,
bitxiak edo birsalduz gero diru asko lortzeko modua
eskaintzen zuten erregaluek).
Bestetk, erregalu bitxiak jarri zituzten aukeran: modazko
jatetxe batean afaria, musika-emanaldi baterako sarrerak
edo ilargiaren argipean serenata bat entzutea, adibidez.
Opari hauen balioa esperientzia bizitzea da, besterik ez,
Ikerketaren arabera, erregalu bitxiek lortu zuten
puntuaziorik altuena, bai emakumezkoen bai gizonezkoen
artean.

G
E
L
A
Z

*SALGARRI.- Saltzeko modukoa, erraz saltzen dena.

K
A
N

G. Atzerrira, bai ala ez?
G.1. Bideoa ikusi bitartean, gertakariak ordenatu:
a) Sarak Londresera joatea merezi duela esango dio
Josuri.

P
O

b) Presaka dabilela esanez agurtuko du Sarak Josu.
c) Sarak kontatu dio enpresa aldatu duela eta
aldatzeko arrazoiak azaldu dizkio Sarak.

d) Josuk Londresera udaberrian joateko asmoa duela

https://labur.eus/9own7

adierazi du.
e) Josu sukaldean ari da, dilistak prestatzen.
f)

Esan diona pentsatuko duela agindu dio Josuk
Sarari.

g) Londresen dagoen lagun batek deitu dio Josuri

1.

e

6.

2.

7.

3.

8.

izena ematera animatuko du Josu.

4.

9.

i)

Sarak Londresera joateko esango dio Josuri.

5.

j)

Josuk lanaren gaineko interesa adierazi du, baina

Skype bidez.
h) Sarak lan baten gaineko azalpenak eman eta

ez du konpromisorik nahi.

h

d

10.
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H. Ez dakit merezi duen…

KONTUAN HARTU
“Merezi izan” + aditz-izena (joatea, ikustea,

H.1. Irakurri kostaldeko hotel honi buruz
bezero batzuek egindako balorazioak.

Merezi du horra joatea? Pentsatu bertara

joateko edo ez joateko arrazoiak. Ariketa
honek jarraipena izango du gelan.

egitea…) NOR erabiltzen da, ez NORK:

Egokia: joatea merezi du, ikastea merezi du, zerbait
egitea merezi du …

Gaztelaniaren eraginez “pena merezi du” esaten dute
askok, baina euskaraz, “merezi du” edota “ez du
merezi” erabiltzen da.

G

Hotel atsegina, itsasoaren ondoan eta

E

erdigunetik gertu. Arreta ona eskaintzen dute.

L

elikagai-intolerantzia batzuk dituzten

A
Z

Kafetegian era guztietako pintxoak eta
pertsonei egokitua. Oso gogokoa.

Langile oso atseginak, gosari ederrak
eta eguneko menua oso gomendagarria.

Hondartzaren ondoan eta erdigunetik 15
minutura.
Alfonbra (moketa) dute! Ez dut ulertzen.
Iruzkinetan bezeroek ez dute horri buruz ezer
esaten. Garbitasunean badute zer hobetu. Ez
da lau izarreko hotel bat, gehienez ere,

K
A
N
P

hirukoa da.

Gela zikin samarra, langile gehiegi, argi gutxi,
laugarren pisuan geunden eta gelara joateko sarbide
zaila. Ez dut ulertzen nola lortu dituen 4 izar hotel
honek.

Apaintzeko pixka bat modernizatu eta
alfonbra kendu behar duen hotel egokia da. Jende

alergikoa hartu beharko lukete kontuan. Aparkalekua
dago, baina autoa bertan uztea garestia da.
Harrerakoak ez zekien ingelesez, eta hori oztopo bat
izan da guretzat.

Oso ona eta oso ondo kokatuta dago.
Zerbitzua bikaina.
Oso hotel atsegina. Ondo kokatua eta erosoa.
Langileak oso jatorrak eta janaria oso ona. Pena da
aparkalekutik igogailurik ez egotea. Hala ere,
gomendagarria.
Zerbitzu egokiak ditu hotelak (janaria,
parkinga, gelak…), baina modernizatu egin behar
dute itxura. Altzariak zaharkituta daude.

O
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H. Ez dakit merezi duen…
H.2. Talde txikitan jarri eta adierazi hotelera joateko edo ez joateko arrazoiak zein diren. Talde
handian, zein arrazoi atera dira alde eta aurka? Zerrendatu. Oro har, merezi du joatea ala ez?
- Merezi duela uste dut erdigunetik gertu dagoelako.
- Bada, nire ustez ez du merezi oso txukuna ez delako.

I. Zein da egokiena?
I.1. Bartzelona edo inguruetara euskaltegiko taldearekin asteburua pasatzera joateko, hautatu
beheko hiru aukera hauetatik aproposena zein den, zure ustez.
1.- Casa Gracia

Nire
Casa Gracia aterpetxe modernoa da. Paseo
Graciaren goialdean kokatua dago, Gaudíren La

E

Pedreratik 300 metrora. Diagonal hiribidetik gertu

dago. 300 metrora du Diagonal metroaren geltokia,

K

eta horrek Sagrada Familiarekin egiten du lotura.

I

Inguruan jatetxe eta taberna ugari daude. Eraikin

modernista ederreko zonaldean dago. Gela guztiek

N
T
Z

aukera

aire girotua dute eta WiFia doan
2.- Granvia hotela
Eraikin ederreko hotela da Granvia, XIX. mendekoa.

A

Passeig de Graciatik 100 metrora dago. Luxuzko
hotel honek terraza dauka eta WiFia doan. Gosari
buffeta eskaintzen du, eta gela dotoreak ditu.

N

Catalunya plazatik eta Rambletatik 500 metrora

A

dago. Oso aukera egokia da arkitektura ikustera,
gastronomiaz gozatzera eta erosketak egitera

G

datozen bidaiarientzat.

U
S
I

A

3.- Masia Can Colomer
Masía Can Colomer etxeak 7 gela ditu, eta 16
laguneko taldeak har ditzake. Ur-jauziak dituen
igerilekua dauka eta zelai handiak inguruan. Etxe
ederra da, eta gelek komuna dute bertan. Billarra

2/2

dauka eta atseden hartzeko areto bat. Interneta
badu.
Masia hau Bartzelonatik 40 km-ra dago.
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I.2. Hirunaka jarri. Beheko alderdiak kontuan hartu eta jarraitu urratsok:

E

K

●

1. Aztertu aukera

Hirigunetik gertu egotea

●

Gela-motak

N

bakoitzaren alde onak eta

●

Hondartzetatik gertu egotea

T

kontuan hartuz

●

Ekintza desberdinak egiteko aukera

●

Jateko aukera

I

txarrak alderdi hauek

Z

A

•

•

N

Landa-turismoa da niretzat onena. Gertu dago toki guztietatik, gelak onak izaten dira normalean
eta ekintza asko daude inguruan. Bazkaltzen emango ote dute? Hori ez dakigu…
Nire ustez, hotelera joatea merezi du. Erdigunean dago, eta era gela-aukera handia izango dugu.
Gainera, buffeta dago! Ez dugu horrelako aukerarik izango…

A

G
U
S

2. Hiruron artean adostu aukera bakarra.
●

Nork etsi du?

●

Zergatik aldatu duzu iritzia? Zerk konbentzitu zaitu?

I

A
2/2

3. Eraman zuen proposamena talde handira. Ikusi zein izan den aukerarik gogokoena. Komentatu
arrazoiak. Adostu aukera bakarra.
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J. Ostatuaren informazioa osatu
J.1 Taldean adostu duzuen ostatuaren gaineko informazio gehiago lortu behar duzu.
Idatzi bertara mezua posta elektroniko bidez, gelan sortu zaizkizuen galderen erantzunak eskatuz.
Ez ahaztu puntu hauek aipatzea:

G
E
L
A

●

Nondik eta noren izenean idazten duzun.

●

Taldearen asmoa zein den (noiz joango zareten, zenbat lagun…)

●

Inguruan zer bisitatu/egin daitekeen galdetu.

●

Taldean joateagatik deskonturik badagoen…

K. OTE partkula
K.1 Esaldi batzuk galdera zuzena adierazten dute, besteek zalantza. Alda itzazu zalantza

adierazten dutenak galdera izateko eta alderantziz. Saia zaitez zure beste hizkuntzan alde hori
nola adierazten den gogoratzen, horretarako jarri bi esaldiak hizkuntza horretan.

Z

Norbaitek erantzutea espero da

Ez da erantzunik espero, zalantza

Badago jangela-zerbitzurik hotelean?
Kobratzen ote dute wifia hotelean? Espero

K
A

dut ezetz.
Eguraldi ona egingo du?

N
P

Ikaskide guztiak joango dira?

O
Ondo pasako dugu ikaskide horiekin?

............................................ Ikaskide
horiekin joanda. Harritzen naiz.
Ostatuarekin asmatuko ote dugu? Presaka
aukeratu genuen eta ez nago lasai.
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L.- Merezi izan
https://labur.eus/NB5qK

L.1 Entzun audioa eta osatu esaldiak
1) Eguna hobeto aprobetxatzeko merezi du ___________________________________________________
2) Atzo jatetxe horretan oso ondo bazkaldu genuen. Merezi du _________________________________
G

3) Prezioan ez dago alde handirik, beraz merezi du _____________________________________________

E

4) Frantziako muga hain hurbil izanda, merezi du ______________________________________________

L

5) Bilborako busa oso erosoa da. Ez du merezi _________________________________________________

A
Z

6) Baionako katedrala oso ederra omen da. Esan didate merezi duela ____________________________
7) Garestia da, baina askotan merezi du _______________________________________________________
8) Beti eztabaidan ari zarete! Merezi al du_____________________________________________________?

K
A
N
P

L.2 Egin gomendioa eta arrazoitu foroan
1.- Joatea merezi duen jatetxe bat
2.- Bisitatzea merezi duen herri txiki bat
3.- Entzutea merezi duen talde/bakarlari euskaldun bat
4.- Ikustea merezi duen antzezlan edo film bat

O
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Ebaluazioa
1.- Zer ikasi dut?
Hoteleko erreserba bat egiteko informazioa trukatzen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

Opariak ematean eta jasotzean emozioak adierazten
Gaizki ▢
G
E
L
A
Z

erdipurdi ▢

ondo ▢

Ostatu-motak baloratzen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

Toki batera joateko adostasunera iristen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

Toki batera joateko norbait konbentzitzen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

2.- Baliabide hauek erabili ditut:
Ostatuetako (hoteletako) hiztegia
Bai ▢

Ez ▢

Ote partikula
Bai ▢
K

Ez ▢

Merezi du/ ez du merezi esapideak
Bai ▢

Ez ▢

A
N
P
O
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Erantzunak
E. Hotelean ostatu hartuko dugu
Bezeroek
Gela bat hartu/erreserbatu
Erreserba ezeztatu
Maletak kontsignan utzi
Kontua eskatu
Ostatu hartu
Erreklamazioa egin
Gosaria barne hartu/erreserbatu
Ohe bakarreko/Bi oheko gela
hartu/erreserbatu

Jarduera hauek gertatu dira bideoan:
Ostalariak

●

Bezeroak gela bat hartu du

Harrera-lekuan egon

●

Bezeroak ostatu hartu du

Kobratu

●

Bezeroak ohe bakarreko gela hartu du (ez da bideoan
aipatzen, baina bakarrik dagoenez, hala dela

Igerileku-zerbitzua eskaini

ondoriozta dezakegu)

Doako parkinga eskaini
Garbitegi-zerbitzua eskaini

●

Harreragileak harrera-lekuan daude

Harrera egin

●

Harreragileak harrera egin dio bezeroari

Ordutegiaren berri eman

●

Harreragileak ostatu eman dio bezeroari

Ostatu eman

H. Ez dakit merezi duen …
G.- Atzerrira, bai ala ez?

Zergatik merezi duen

Josu sukaldean ari da, dilistak prestatzen.

●

Erdigunetik gertu dago

Londresen dagoen lagun batek deitu dio Josuri Skype

●

Hondartzaren ondoan dago

●

Langile atseginak, jatorrak dira

●

Elikagai-intolerantziak kontuan

bidez.
Sarak kontatu dio enpresa aldatu duela eta aldatzeko
arrazoiak azaldu dizkio Sarak.

hartzen dituzte

Sarak Londresera joateko esango dio Josuri.
Sarak lan baten gaineko azalpenak eman eta izena
ematera animatuko du Josu.
Josuk lanaren gaineko interesa adierazi du, baina ez du
konpromisorik nahi.

Josuk Londresera udaberrian joateko asmoa duela
adierazi du.

●

Zerbitzu onak eskaintzen ditu

●

Parkinga dauka

●

Menua gomendagarria da

Zergatik ez duen merezi

Sarak Londresera joatea merezi duela esango dio Josuri.

●

Alfonbra (moketa) dauka

Josuk esan diona pentsatuko duela agindu dio Sarari.

●

Jende alergikoa ez dute kontuan

Presaka dabilela esanez agurtuko du Sarak Josu.

hartzen
●

Altzari zaharkituak ditu

●

Sarbide zaila edo traketsa geletara

Ba ote dago jangela-zerbitzurik jatetxean?

●

Parkinga garestia da

Hotelean WiFia kobratzen dute?

●

Eguraldi ona egingo ote du?

Harrerakoak ez daki ingelesez

●

Garbitasunean badute zer hobetua

K. OTE partikula

Ikaskide guztak joango ote dira?
Ondo pasako ote dugu …
Ostatuarekin asmatuko dugu?
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9. Merezi ote du?
6. Bazen behin
20299813
21173028

Transkripzioak
Bagoaz B1-17 Sorpresa Amaiarentzat (02:48)
ANTTON.— “Leku bikaina! Itsasoa eta mendia, bata
bestearen ondoan. Sorpresa ederra izango da Amaiarentzat.
Hona etortzen garenean horrelako eguraldia egiten badu,
gustura egongo da hemen. Paradisua! Ea etxeko arduradunak
zer dioen. Gelaren bat libre egotea espero dut, bestela…”
AITZIBER.— Arratsalde on!
ANTTON.— Kaixo, arratsalde on, bai! Etxe zoragarria
daukazue. Itsasoa eta mendia batera!
AITZIBER.— Bai, leku ederrean dago, ezta?
ANTTON.— Ezin hobea! Eta Interneten ikusi nuenean,
pentsatu nuen: “zergatik ez zara andregaiarekin joaten,
asteburu pasa edo?”. Eta horixe, pentsatu eta egin.
AITZIBER.— Ba, horrexetarako gaude gu hemen.
ETENA
ANTTON.— Asteburu baterako egin nahi nuke erreserba;
ostiral gauean iritsi eta igande eguerdian atera.
AITZIBER.— Ados. Pentsatu duzu noiz?
ANTTON.— Ba guretzat, onena, hilaren 17 eta 18ko
asteburuan.
AITZIBER.— Mmm… Bai, bi gela ditugu libre. Bi lagunentzat,
noski.
ANTTON.— Noski, noski. Eta polita, eta bista ederrak
dituena…
AITZIBER.— Begira, bi gela horietatik itsasoa ikusten da. Bat
ohe bakarrekoa da, eta bestea bi ohekoa. Lehendabizikoa
jarriko dizuet?
ANTTON.— Ohe bakarrekoa, bai.
AITZIBER.— Ondo da, eman zure datuak, erreserba egiteko.
ANTTON.— Tori. Zer zerbitzu dituzue?
AITZIBER.— Ba, erreserba lotarako bakarrik da. Eta egongela
bat ere badugu, jendea elkartzeko. Baina ez dugu jatetxezerbitzurik, enkarguz ez bada. Inguru hauetan badira hainbat
jatetxe. Bertara oinez inguratu zaitezkete gosaltzera.
ANTTON.— Halaxe egingo dugu, mila esker.
AITZIBER.— Paraje hau zoragarria da mendi-buelta bat
egiteko ere.
ANTTON.— Bai, badakigu bai; itsasoaren pare doan pista
baten barrena ibili ginen.
AITZIBER.— Ba, etortzen zaretenean, nahi baduzue, beste
bat erakutsiko dizuet. Aldapatsua da, baina polita da.
ANTTON.— Aizu, eta zenbat balio du gelak bi gautarako?
AITZIBER.— Ba, itxoin pixka bat… Guztira 130 izango dira.
ANTTON.— Ez da merkea, baina merezi du! A, beharbada
oso berandu iritsiko gara, afaldu ostean.
AITZIBER.— Ez dio axola. Giltza atean utziko dizuet. Logela
ikusi nahi duzu?
ANTTON.— Bai! Hala, bi gelak ikusi eta erabakia hobeto
hartuko dugu.
AITZIBER.— Oso ondo.

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi
Bagoaz B1- 18 Atzerrira, bai ala ez? (03:25)
JOSU.— Kilo-erdi dilista lau lagunentzat nahikoa izango da.
JOSU.— Non sartu ote da neska hau?
JOSU.— Horrelako dilistak ez dituzte jan bizitza osoan! Eta orain,
omenaldi... Ai ba!
ETENA
JOSU.— Egun on!
LAGUNA.— Egun on, bai.
JOSU.— Zer moduz doakizu Londresen, Sara?
LAGUNA.— Oso ondo! Joan den hilean beste enpresa batera joan nintzen
eta orain askoz hobeto nago.
JOSU.— Zergatik aldatu zinen?
LAGUNA.— Londresera etorri nintzenetik enpresa batean egon naiz, ia-ia bi
urte. Lan asko egiten nuen, baina soldata ez zen oso handia. Orain soldata
ederra daukat eta ordutegia ere erosoagoa da.
JOSU.— Nolako zortea duzun!
LAGUNA.— Zortea? Norbaitek esan zidan zortea ez dela iristen, bilatu egin
behar zela. Eta nik horixe egin nuen.
JOSU.— Bai, arrakasta edukitzeko, arriskatu behar omen da, ezta? Aizu,
moldatu al zara Londresko bizimodura?
LAGUNA.— Bai, motel, hasiera-hasieratik, zer erremedio: metroa, jendea,
zarata... Baina orain oso gustura nago. Hiri hau zoragarria da!
JOSU.— Ba nik ez dakit zer egin. Erabat galduta nago.
LAGUNA.— Zatoz Londresera!
JOSU.— Ez da hain erraza. Komunikazioa ikasi dut eta horretan lanean
aritzeko errazagoa izango zait Madrilen edo Bartzelonan.
LAGUNA.— Ez. Horregatik hitz egin nahi nuen zurekin.
JOSU.— A bai?
LAGUNA.— Begira, Bilboko lagun bat...
JOSU.— Ai, barkatu, sukaldean ari naiz, eta…
LAGUNA.— Bilboko lagun bat komunikazio-enpresa bat jartzen ari da
hemen. Bezero handi batzuk lortu dituzte eta jendea behar dute sare
sozialak eramateko.
JOSU.— Sare sozialak? Horixe egin nahiko nuke nik.
LAGUNA.— Nire lagunaren bezeroak kanpaina handiak egiten ditu
Espainiari eta Portugali zuzenduak.
JOSU.— Ados, eta jendea behar dute sare sozialak bi herrialde horietara
bideratzeko, ezta?
LAGUNA.— Bai, hala da. Emango diot zure izena?
JOSU.— Sara, zu beti bezala: zuzen-zuzen.
LAGUNA.— Horrela egin behar dira gauzak! Baina, horretarako,
ezinbestekoa da ingelesa ondo menderatzea.
JOSU.— Bai, horretan nabil, a zer erremedio! Ba Sara, esandakoa: esan
zure lagunari interesatuta nagoela. Baina ez konprometitu.
LAGUNA.— Josu, zuk betiko lepotik burua. Lasai, zu aurkezten ez bazara,
beste norbaitek hartuko du zure lekua. Badakizu noiz etorriko zaren?
JOSU.— Ba oraindik ez da segurua; baina joatekotan, udaberrian.
LAGUNA.— Ezetz etorri, Josu! Animatu, motel, merezi du eta! Denbora
galtzen ari zara hor.
JOSU.— Pentsatuko dut. Mila esker zure aholkuengatik, Sara.
LAGUNA.— Bueno, presaka nabil; jarraituko dugu, ados?
JOSU.— Ados, laster arte.
LAGUNA.— Agur, bai.
14

