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AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

ERANSKINA: El Terrible Patriarcudus

Ipuin kontalaria

Prest! Bai usain ona! Eta zein leuna!)
Tira, jantzia jantzi eta joan gaitezke.
Baina nork egiten du hainbeste zaunka? Pipix da gure txakurtxoa
Ateratzeko oihuka eskatzen diguna... ez da gauza guztietan atera.
Etxeko goizean, eta bere beharrak egin behar ditu. Zer
Egiten dugu? (Erantzuten dute: uhala jartzen diogu; ateratzen diogu
Paseatzea, hobe parke batera, txakurrei asko gustatzen zaizkie
Berdeguneak, lurrarekin jolastea eta tximeletak jazartzea;
Kaka egin du! Eta orain? Jaso egiten dugu, eta, horretarako,
Poltsatxo bat, eta zakarrontzira botako dugu).
Etxera itzul gaitezke eta Pipix utz dezakegu. Ai! Ia!
Patriarcudusek ahaztuta zeukan, eta hor jarraitzen du izua zabaltzen.
Neskatilak eta mutikoak dena batera! Laguntzera joan behar dugu!
Baina, hainbeste zereginekin, nekatu samar gaude,
Energiarik gabe bezala; izan ere, lau ordu dira
Gosaldu eta tripak kirrinka hasten zaizkigu, ez dituzue entzuten?
Nola egiten dute? Zer esaten digute gure tripek?
Jateko zerbait prestatu, ezta?
Ba al daki inork energia asko ematen digun zerbait prestatzen
Enpresa gogor honi ekin ahal izatea?
Ea, ea zer bururatzen zaizuen, elikagai guztien artean,
Orain behar dugun energia eman diezagun: dilistak,
Lekak, entsalada, arrautzak. Nola prestatuko dugu? Zer
Lehenik eta behin jarriko dut?
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Denok esango dugu ozen).
Oso ondo: superheroiak eta superheroiak garelako.
Sukaldean ere bai!
Eta orain jadanik bazkalduta
Orain bai: PATRIARCUDUS harrapatzera!
Patriarkuduek ezin dituzte haurrek jasan
Egin ditzagun gauza berdinak, berdinak izan gaitezen, beraz
Gure superbotere guztiak batuko ditugu, elkarrekin
Eta elkarrekin eman diezaiogun bere merezimendua. Denok batera
PATRIARCUDUS desagertu. (Bakoitzak ozenki botako du
Bere "superboterea", pare bat aldiz errepika dezakegu). Hor doa,
Ikusten? Korrika urrundu da, lortu dugu!
Hala bazan hala ez bazan, sar dadila kalabazan eta Patriarcudus joan dadila pikutara
Eta Berdintasuna iritsi da!
Baina adi eta adi egon, ez jaitsi guardia Patriarcudusera.
Noizean behin agertzea gustatzen zaio.
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