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Oharra: hautagaiak bi pertsonaiak (A eta B) egingo ditu

A 

E!  Hor  zagoze?,  aditzen  da?  Ondo,  dana  ondo.  Ederra  gela,  gero!  Hau

montajea! Zenbat kristal! Hori bai, bentanie asko baina bista gitxi. Baina

bardin deutso. Zeuek gura dozuena. Hau be ederto. Kontratu fijoa egin ahal

deustazue.  Neure  bizitza  osoan  lehenengoa  izango  litzateke,  baina  nik

esperientzia daukat honetan. Lagunek “El pastillas” esaten deustee, atara

kontuak! Nigaz gura beste bakuna probatu ahal dozue. Dana Barrure! Beste

bi señorito horreekaz, ostera, jai daukazue. 

(Ikusleei begira) Hor zagoze, ezta? Bai bista gitxi bai zuen itzalak ikusten

dodaz. Zenbat doktore! Eta ze dotore! Hau ohorea! Zientifiko mordoa neuri

begira!  (Emakume  bati  begi-keinua)  Hola,  guapa.  Apartekoa  zuen  lana.

Zuek barik ez zan egongo ez tripirik, ez perikarik, ez ezer. Zuek badakizue

jendea  zoriontsu  eiten  eta  ez  pailazo  puta  horreek.  Amaitzean  afaltzera

inbitauta zagoz. Tira, hamendik bizirik urteten badot, ze esperimentu hau ez

da parte onekoa izango, seguru, bestela ez zendukee dirutza hori pagauko.

Ostia, bostehun tronpo! 

B 

500  euro!  Diru  horregatik  ni  ez  naiz  etxetik  irten  ere  egiten.  (…)

Kurrikuluma  irakurri  duzue,  ezta?  Ekonomian  lizentziatua.  Master  bat

egiten ari naiz orain, ordu libreetan, lanetik ateratzen naizenean, “Enpresa

Management”.  (…)  Jakina,  zuek  zientzietakoak  zarete,  laborategiko



arratoiak, eta ez dakizue manager bat zer den. Ea nola azaltzen dudan. Bi

gehi bi  zenbat  den galdetzen badizuet,  zuek lau esango duzue:  heziketa

zientifikoa.  Manager  batek,  aldiz,  ateak  eta  leihoak  itxi  eta  belarrira

xuxurlatuko  dizue:  “Bi  gehi  bi?  Bueno,  hori  negoziatu  daiteke.  Zenbat

izatea nahi duzu zuk?” (…) Jakin nahiko duzue zer egiten duen ekonomista

lizentziatu  honek  kobayarena  egiten  500  euro  ziztrinen  truke.  Hara  ba,

altruismoagatik.  (Serio  jarri  baina segituan barrez  hasiko da)  Ez,  orain

benetan,  farmazeutiken  munduan  interesa  daukat,  jakinmina…

Etorkizuneko  negozioa  da,  ziur  naiz.  Manager  bat  behar  baduzue,  zuen

eskeintza aztertzeko prest nago. Eta? Esperimentu hau? Ziur goseak hiltzen

dagoen alproja mordo bat apuntatu dela, ez? Hori du ona krisialdiak, esku

lan  merkea  topatzea  erreza  dela.  Porzierto,  zelan  aukeratu  gaituzue  gu

hirurok?, ze nik bi hoiekin ez daukat zer ikusirik. Bueno, kuestionarioan

nik ere diruagatik natorrela esan nuen bi aukera besterik ez zeudelako, A:

diruagatik.  B:  Gizarte-Osasunak  kezkatzen  nauelako.  Gizarte-osasuna!

Norbaitek “B” erantzun badu, edo Iruñakoa da, edo hipokrita hutsa.


