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ITZ-AURREA
Larzabal apaiz jaunaren te,atro.lanak emen
ateratzea, aspaldian erabakiJ gendun. Bañan
nola atera, ort,an izan deg11., nai baño b11.ru-auste geyago.
Izan ere, j,ayotako euskeraz, a11. da L'aburdiko. e11.skeraz, atera ezkero, Auspoa·ren artzallerik geyenak ezin konprenditwko z11.ten"
ta alde ontako teatro-tafldeak ere etz11.ten prQbetx11. a11.ndirik izango.
Gipuzkoako e11.skeraz atera ezkero ordea,
artzalleak ko.nprendit11. bai, bañan pena zan,
berezko.,a alde be#. 11.tzilta, itz11.lpena ateratzea
a11.rrena'
Zalantzan, ko.rapillo. a11. noZa azkat11. ezin
asmat11.rik, denbora lUzea joan zaig11..
Bein bate4n o.rdea,· ala esan zig11.n euskaltzale jaun prest11. baf)ek:
-Ta, zergatik ez dez11.te bitara ateratun?
-No. la bitara?
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-Bai, bitara: orrt.-alde Mt angó euskeraz,
ta aldamenelroa pmengoaz. la onela noizbait
ere eskualdunatk eta euskaldunak alkarren
mintzah"a ta izkera ezagutzen ast,en geran ...
Etzitzaigun gauza okerra iduritu. Batí ea
besteari galdetu ta danai oso ondo iduritu. Ta
alaxe egin degu.
Batek ordea zera bat ipiñi zigun:
-Bitara ateratzen badezute, biren tókian
bat bakarra sartuk'O dezute.
Ala izan ez dedin, letra tzikiagoa erabüli
degu.
Bañan €iSkuara ta euskera alkarren parean
ikustean, kezka bat sartu zaigu barrena: Era
ontaz, gure utsegiñak ageri agerian gelditzen
dira, beste itzulpenetan baño a8lkozaz ere nabarmenago. Eta nork ez du utsegiñik izaten?
Euskaldunak, izketan piska bat be.rotu geranean, ez degu esaera batesan gabe ~ten:
"(Jaizki esanak barkatu", onekin mingañaren
okerrak bat batean zuzenduko balira bezela.
Nik ere ori bera esango nuke: "gaizki itzuliak barkatu", ori esateak ezert:co konpo'nduko ez badu ere.
. Beste buruauste bat ere izan degu:
go euskeraz jartzeko, bi bide zeuden ezker ta
eskubi: edo asko aldatu, ta oti berezko itxura
galdu-araztea litzake, edo gutxi aldatu, ta or·
duan emengo belarrientzat esaera gordín asko
geldituko lirake. Erditik jo degu, ez bll~ eta ez
beste, onela bearbada iñori gusto osorik emangD ez badiogu ere.
Komeni zan, ta Larzabal jaunaz argitasun
labur bat jarri degu aurre,an. Or,i ez degu
emengo eusk,eraz ipiñi. Bialdu zigutenbe~ela
utziJ degu.
Orra ba esan zein jOkabidez sayatu (Jeran,
"Bordaxuri" au argira ateratzeko.

emen·
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PIERRE LARZABAL (1)
< Adi3:kide ona:
Ga'ldatz,en ditutzu xehetasun zonbait Larzabal ja'Únaz: agian ez da beranduegi izanen
zUme be.harrentzat. Hori sortua da (jaiJoa),
1915'an Azkaine herrian, Donibane Lohizune·
tik (San Juan de Luz'tik) 6 kilometrotan,
apeztua 1939'an, bere eskolak e'ginik Uzta~
tzen semenarw ttikia eta B'aionan semenario
haundia. Apeztu z,elatik eman zuten bikario
('coadjuror) H azparne herrian eta han egon
bika'ritY 12' urtez. Artetik izan un gerla,ger·
la egin du eta presonier ibili Alemanian, bainan handik Ubratu zuten gerla bukatu bainó
lehen <eta Hazparnerat etorri zen.
. '.
Teatro anitz egiten zuen hanoo gaztekin,
b<eti kasik komediak berak asmCtiuz. Berak
ere ez daki xuxen zonbat duen eginik, ez baitu
bat ere at:J;ikitzen. Behin bi igandez segidan
eman beharra zuten ikusg.arri·jostagailu bat:
éta oharturik jostagailu. haren part,e batek
(1) Kakoea arteko oar ta guz!, Larzabal jauaa ondo ezaButzea daea laúD batea elkutitzetik artua.
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etzuela arrakastá haundia, aste bat.ezberriz
eginik, berm ikas-arazi zioten bere gazteri eta
bigarren igandean lehenean bainon anitz hobeki emano
Larzabal apezak asko izkribatzen du: dela
"Hema" astekarian, dela "Gure Herria" ilabetekarian, dela antzerki, dela kondaira, dela
Zehengo orhoitzapen edo paper zaharretako
ik·ertze. Eskual-Herrianalde huntan bOOe14rik zerbait besta, guziz gazteriak ematen
dituen libertimenduetan, "EskuaZdun Gazteria" deitzen den Action KatoUkoaren beste~
tan, denetarik Larzabalerf, dei egiMn diote eta
denentzat zerb.ait asmatzen du bere talendu
ederrarekin.
Apeztu-ta 12 urteren buruan, Hazparnetik
eman zut·en Zokóan. Zokoan etzen erretorik:
Zokoa zen Urruñako eta Ziburuko bi hemen
hegal bato DO'Í-doria zonbait urte hetan bazaukan kapilla ttikiJ bat eta han Urruñako
bikario batek ematen zuen meza igandeta'f/,.
Larzabal izan da han eman duten lehen erretora, eliza egin behar, apez-et:r:·ea egin behar,
eta bertzalde arimetan asko lan egiteko: horka jendea baita Twnpotik etorria, nun-nahitik,
arrantzaleak, Frantzia behereko Bretaniatik,
bai-ta. ere Espaini aZdetik.
. . Orái eliza eder bat bada egina, Larzabal
beraren dsmutik, ez arras bertzeak iduria, bainan badu asko egin beharrik bukatzeko. Apez..
-et:r:e pollit bat badu ondoan egina. MilakO bat
jende bada han eta beU emendatzen ari, anitz
mdite duten beren erre tora elizan ibiltzen ez
direnek ere, denekilakoa baita, guziz ona da
behardunekin, eriekirlj, soldado Algerian. direntzat. Hango jendea gehiena arrantzalea
baita, Larzabal arras arrantzalen apeza da:
badazki heien Zane.ko mo,ldeak, lan horien eta
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arraín mota berezíen eskuai izenak; ma'rÍrte- 1
len omonier bi.garrena da San Juan de Luz"
ekQ portuan. Egiten dugu h,emen, Larzabal
eta omonierra gidari, mariñelen agerkari bat
Dakarreko armntza~entZ1a.t, noizbenka agertzen
dena, gehiena erdaraz denek ulertzeko gisan.
. Horra hor zonbait xehetasun Larzabal jau-·
naz. Orai hameka urte eginen du Zokoan·
dela.
Aski duzu hor emanekin nahi duzun bezala baliatzea zure AUSPOA'rentzat ...
Goraintzi milaka eta izan ongi.

E. L.
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ÉOlLEAREN AINTZIN..soLASA

antzerki MU, agertua izan da leHazparnen, 1952-garren urthean.
Lcrrzabal jaun apheza egon baita 12 urthez
bik,ari herri hartan, artoskiJ argiturik Bordaxuriren gertakariez, lotu zen lan huni.
Razparnen, nor·nahik kantatzen ditu Bor·
daxuriren kantuak ... Delako Bordaxuri bizi
izan da hemeretzigarren mendean.
Etxe,en izenak, gertakarien mamia, asko
xehetasun gertatu ziren, antzerkiak erakuste·
rat ematen duen bezala ...
Ahatik osaba amerikanoa, ez zen "amerika.
noa", bainan aphez beneditano bat, Bordaxuri
zaharraren anaia, bere hilobaren kontra ager·
tu zena. Ez q,hal zen agertu "amerikanoa" be·
zain idor.
Larz·abal jaunak maíz bere saila derama
jende xehe, herresta, hobendunak dituela ~
ritzen eta goratzen.
Hemen ere, hortarik ari da.
BORDAXURI
he~ aldikotz

P. Larzabal
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JOKAlJARIAK
BORDAXURI:

50 urthe, eskualdun taboraria,

bQrtitza.
AMERIKANOA: 45 urthe, muthil zahar, Ameriketarik sosdun jina, Bordaxuriren anaia.
GANIX: 75 urth,e eskualdun laborari zaharra,
lehengo bien aita. .
TEREXA: 23 urthe, neska g,aztea, Bordaxuriren alaba.
KATXO: 50 urthe, erdi buhamia, Bordaxúriren etsaia.
KLOTILDA: 25 urthe, Katxoren alaba.
ERRETORA: 70 urthe, herriko apheza, tttipia
ta bere gisakoa.
PAXKAL: 45 urthe, z,einu joilea, parregarria.
MAYI: 50 urthe, auzoko emazte bato
BERONIKA.{ 20 ta 25 urthe arteko nesk,a gazLUIXA:
teak, Mayiren alabak.
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JOKALARIAK
. BORDAXURI:

50 urte, euskal n:ekazaria, za.

karra.
AMERIKANOA: 45 urte, Ameriketatik etoril'i·
tako murtilzarra, Bordaxuri!'en ooaya.
GANIX: 75 U!1te, euskal nekazari zarra, len·
go. bien aita.
TEREXA: 23 urte, Bordaxuriren a1aba.
KATXO : 50 urte, erdi ijitoa, Bordaxurlren
etsaya.
KLOTILDA: 25 u~t:e, Katxoren alaba.
ERRETOREA: 70 urte, erriko lapaiza, t:ldlcia
ta bere gisakoa.
PAXKAL: 45 urte,kapai-jotza:Uea, pa,rregarda.
MAYI: 50 urte, auzoko emazte bato
BERONIKA : { 20 ta 25 urteko n8ska gazteak,
LUIXA:
MayÍ'lIen alabak.
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LEHEN GERTALDIA
JOKA-TOKIA.-Ezkaratz muthur bato Bi athe,
bat sukhaldekoa, bertzea ezkaratzetik kanporatek()a.
GANIX (Su-pala gider batez, artho bihitzen
ari da ... bihotzetik minez dago).-Nago, bar-

neko oren zahar hau, ez othe zautan laster
geldituko. Ha, hatsa... hatsa... funt~ian, ez
da estonatzeko nere barn'e huntan z,erbait zapartaturik ere, nik jasaiteko dituztanekin ...
BORDAXURI (Sar1;zen da, a'r:raZlteÍilu batí hor·
tzenemaiten ari).-Aita, bihotza hola erí eta,
zure tokia ohian da ez eta hemen.
GANlx.-Ohean ez nauk1ek, hemen gertha,.
tzen denarekin.
BORDAXURI (Bizi·btzia).-Bethí musika bera
beraz! !! Preso dena ez da zurea, ene semea

da .
. GANlx.-Hire semea ba ... bainan ene semearen haurra, eta ene semetx·ia ... eta hiru egunen buruan haren jujamendua Paben... eta
nehor ez heme n mugitzen haren salbatz,era.t ....
Ahurrean erhi b,ezenbat gizon lekuk() haren
galtzeko ... etxekoak aintzinean eta nehor ez
haren salbatzeko!

IB

LENENGO GERTALDIA
JOKA-TOKIA.-Ezkaratz baten bazterra. Bi
ate, bata sukaldekoa, bestea ezka,ratzet-ik kanporakoa.

GANIX (Su-pala baten kirtenarekin arto zu·
ritzen ari da,... biotzetik gaxo dago).-Bildurnaiz, baJITengo ,erlojuzar au ez ote zaidan
laister geldituko. Ai, arnasa! ... amasa! ... Izan
ere ez da arritz,eko nere barren ontan zerbait
zartaturik egotea ere, nikeraman bear dedanar,ekin ...
BORDAXURI (Sartzen da, 'eskubare batí ortzak jartzen ari zayola).-.Aita, biotza ola gaXQ ta, zur,e tolda oyean da, ez emen_
GANlx.-Oyean ezin egon nauk, emen ger-'
tatzen danarekin_
BORDAXURI (Bizi-bizi).-Beti musika beTa,
beraz! !! P:reso dagona ez da -zurea, nere semea da.
GANlx.-Ire semea, baL .. ibañan nere semea-ven aurra, eta nere besoetakoa ... -eta i'ru egunen buruan aren juiúoa Paben (Pau'en) ... eta
iñor ez eltnen mugÍ't~en ura sa1batzeko ... Gizon
pranko ma galtz,elw rtestiguak ... etX!ekoak aurr,etik ... eta iñOT ez ura sailibatreko!
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BORDAXURI (GaJixtoIki).-Hanbat gawto harentzat, erein duen hazitik, biltz·en badu.
GANIX.-Hanbat gaixto guretzat ...
BORDAXURI.-Guretzat?
GANIX.-Piarres, gure odoletik duk, ... Bordaxuritarra, hi eta ni bezala ... Haren ohm'ea
galtzen baduk,' hirea eta gurea ere itzaliko
duk.
BORDAXURI.-Ene semearen ohorean .ez dut
nik sartzerik ... erre ka zikinduaz ez dire gain-u¡r garbiak hobendun.·
GANIX.-Odol erreketan ez duk ez gainik ez
. behererik.-.. Odol bereko, putzu berelwa ... Borda:r:uri batí adola galtzen badiok, Borda:r:uratar guziak desohoratuko dituk.
BORDAXURI.-Us tela onetik berextiak, ez du
ona galtzen bainan ona usteletik begiratzen.
GANlx.-Ustel puska ttipi bat baUnbada
onean, onak ura jasan eta irets dezala... Onak
ez dezala bere burua zauri ustel puska kenduz.
BORDAXURI (Kexu, botza altxatuz).-On hunek ba ahal du aski ustelkari jasan eta íretsirik ... Aski eta sobera ... Galerek on bezate,
gure egin ahal guziek onthu ez dutena ... (Athe-

ratzen da).
GANIX (Bakarrik).-Ha, ene bihotzaren banpakoak ... badut uste heriotzea athean dutan ...
las ter ethor bedi... zeren bizi huntan, ez da
gehiago enetzat zorionik. Bisem,e ukan di·
tut... Ikusi duzue zaharrena. Hiru haurren aita da: bi seme eta alaba bat ... Gazterik alhargun gelditua, nihaur gelditu nintzen bezala ...
Emaztea hil zaiolarik, Kadet gure lehen kusiak, harek haurrik ez zuela eta bat hartu
dauku, eri bat gaixoa, deusetako on ez dena ...
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BORDAXURI (Zitalki).--Ainbat gaizkiago be·
retzat, erein duen· azitdk b:Htze:o. Ibadu.
GANlx.-Ainbat gatzkiago gurertzat ...
BORDAXURI.-Guretzat?
GANIX.-Piarres gure odolekoa dek, ... Bordaxuritarra, i eta ni bezela ... Aren onra galtzen badek, irea eta gurea ere itzaliko dek.
BORDAXURI.~N er,e sernearen onran ·ez det
nik ~ertan sarturik... erreka zikindu bada, ez
(jira goiko ur garbiak errudulIL
GANlx.-Ddol-erreketan ez dek ez goikorlk
ez bekorik... Odol berekoa, putzu berekoa ...
Bordaxuri bati odola .ga'ltzen badiok, Bordaxllritar guziak desonratuko dirtuk.
BORDAXURI.-Ustela onetik apartatzeak, ez
du oua galtwn, rba:izikan ona ustJeletik libratzen.
GANlx.-Ustel puska txi.ki bat baldin bada
onean, onak suflritu ta irentsi dezala ... Onak
ez dezala bere burua zauritu, uSltel puska kenduz.
BORDAXURI (Asarre, boza altxatuz).-Dn
onek badu naiko mtelkeri sufritu ta irentsi.
Naikoa tá geyegí... Kartzelak ondu beza, gure egiñ,al guziak ondu ez dutena... (Ateratzen
da).
GANIX (Bakarrik,).-Ai, nere biotzaren prunpakoak... Uste det eriotza ánean dertala ...
Laister etorri bedí... Bizi ontan ez baidago
neretzat zorionik. Bi ~eme izan ditut... 1kusi
dezute Z'aJITena. 1ru aurren atta da: bi Slem€
eta alaba bat... Gaztlmik alargun gelditua, neroni gelditu nintzan rbezela ... Emaztea hl zayonrean, Kadet guve lengusua¡k¡, berak aurrik
etzuela ta bat artu ddgu... gaixo bat gizajoa,
21

eta Plumagainean, ene seme hau g,elditu zeri,
Piarres etq, T,erexa bere bi haurrekin... Ene
bigarren semea Ameriketarik sosdun jina da;
hor bizi da, muthil zahar ostatu batean ganbe..
ra bat harturik ... Ha, hatsa, hatsa ... , bi haur,
bai... bainan bietarik kontsolamendu guti ...
biak bihotz idorrak ... Ameriketan nola ibiUa othe da hoin laster aberasteko?.. eta hemen, zer bizi dabilka?.. Muthil zahar, alter
eta ase dagona, maiz debru tzar ... Etxeko hunek berriz semea preso dauka... ene semeatxi
Piarres... Piarres ene semetxiak auzoko alaba ,
batekin nahi zuen ezkondu. Aitak ezetz ... Piarresek aitari tiro bat eman dio ... airerat ba
naski ... Bethi, hau da geroztik preso ... horra
gure etxeko berriak ...
TEREXA

(KanpotJi.k oiJhuz}.-Aitatxi ...

GANIX.~To ...

gure Terexa ... Zer da?

(Agertuz).-Ha, hemen zinen, ero ...
Ganbararat so egin,. barrokirat so egin, nin·
dagon nun othe zinen ...
GANlx.-Zer nahi zinuen?
TEREXA.-:-Ithurrirat jOhan bainiz,ixtant ba,
tentzat, ero auzoko Mayik errana baitaut, jinen
4el{z ,es,ku kolpe baten emaiterat, érrozu, ni
berr.itz gibelerat jin artian, zaku huntako
tlharrak berex ditzan... baitira hainitz bipiatuak ...
TEREXA

GANlx.-Ontsa da ...
zu, bihotza hola eri-eta, lan
hortan? Izitzen nuzu ... Ohean egoiteko orde ...
Zerbait nahi duzuia hartu?
GANIX.-Ez, ez... ontsa naiz hola hola. Milesker... Zoazi gostuan ithurrirat... Mayiri
erranen diot zer egin ...
TEREXA.-Oas •••
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ezertarako gauza ez dana... eta Plumagañean nere seme augelditu zan, Pia:tTes. eta
T,erexa here hi aUITekin ... rNere ¡bigarren semea Arnerik;etatikaberats etorria da; OT bizi '
da, mutil zar, orstatu batean ge.la bat artuta...
Al, amasa, arnasa, ... bi aur, baL .. bañan bienga.ndik ere poz gutxi ... bdaJk biotz legorrak ...
Ameriketan nola ibilli ote da ain laster aberasteko? ... eta emen, z:er bizimodu darabil? ...
Mutil zar, alper eta ase dagona, maíz deabru
txar ... Etxeko onek, berri:z, semea preso dau_
ka ... nere binaba Piarres ... ,Piarres nere billobak auzoko alaba batekin ezkondu na:! ¡z;uen.
Aitak ezoetz... Piarresek, aitari tiro bat bota
dio... au-era noski... Geroztik preso dago ...
Orra gure etxe}{jo berri3Jk ...
TEREXA (Kanpotik ojuz).-Aitona ...
GANIx.-Ara ... gu¡re Terexa ... Zer da?
TEREXA (AiJertuz).-A,emen zman ta ...
Gelan begiratu, ukulluan begiratu, nun ote
ziñan negon ...
GANIx.-Zer nai zenuen?
TEREXA.-Iturrlra noa: pixka baterako ;auzoko MaY!k esan dit etorriko dala laguI'ltza
a,pur bat egitera, ta esayozu, ni orstera etorri
a1"terun, zaku ont3Jko babarrunak aparta ditza·
la ... asko baidaude arrak joak ...
GANIx.-Ondo da ...
TEREXA.-Ta ... ZU, biotza ola gaixo ta lan
ortan? Izutzen nazu ... Oyean egon bearrean ...
Zerbait artu nro al dezu?
GANIX.-Ez, ez, ... ondo nago ola. Milla esker ... Zoaz lasa! 1turrira ... Mayiri esaJIlgo dioj;
zer egin.

TEREXA.-N ere

beharretandenak, oihu bat

egin beza.
GANIX. Baietz, baietz, haurra...
(T,erexa
atheratzen da, Ganix bakaI'lrilk). Ha, Terexa, .. ,
Haur on bat zen ttipian ... Bainan jitea ari
zaio idortzen ... Ez da estonatzeko ... bethi hemen, gizon pean, eta gure arteko molde borthitz,ekiJn ... Emazterik gabeko etxean ez laiteke haurrik altxatu behar .. .
MAYI

(Kampotik).-Hela .. .

GANIX.-ZU zirea, Ma,yi? Aintzina, aintzi·
na ...
MAYI.-Ari

zirea, Ganix ...

GANlx.-Zerbaitetan denbora pasatu beharrez... Ori, doi-doia Terexak erraiten zautala
ithurrirat jo han zela, eta, heldu bazinen, ilhar
horiek garbituko diozkatzun, hura berriz gibelerat jin artean. '
MAYI.-Ontsa da... eta bihotz hori, zertan
duzu?... Uste nuen ohean zinela..
GANlx.-Jeikia niz... ez sendoagonaizela,
kotz, ez ... , Bainan gorphutzari lana emanez,
izpiritua behar bada poxi bat pausatuko zautalakoan.
MAYI;--ZU, bethi zure s,emetxia gogoan'l
GANlx.-Ba, Mayie, ba ... Hiru egunen buruan omen da tribunaleko harat-hunata ... Ene
seme horiek ez dira hartaz ene aintzinean
mintzatu nahi ere ... Kontzientzia mak,urrek,
argUzalerik ez maite ... Etxe huntarat ez da
geihiago nehor agertzen ere ... Marka txarra _
hori ... Etxe zuzenak adixkidedun baitire ...
MAYI.-Diotenaz, hainitz lekuko omen du
kontr.a eta gutti alde.
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TEREXA.-N ere beaT'l'ean dagoanak. oju bat
egin dezala.
GANlx.-Bayetz. ba[Vetz. aurra.... (Terex.a
ateratzen da. G.anix bakarrik) A. Terexa•...
Aur on bart zan txikHalIl ... bañan j,enioa zakartzen a'ri zsqo ... Ez da arritz'eko ... beti emen.
gizon tartean.eta gure arteko moduzaklél'rrekJn... Emakumerik g¡arbeko etxeanez Utzake
aurrlJk azi bear ...
MAYI (Kanpotik).-Egun on ...
GANIX.-ZU al zera. Mayi? Aurrera. aurrera.,.
MAYI.-Ari al zera. Ganix? ...
GANlx.-Zerbaltetan denbora pasa bea'r ...
Oraintxen bertan esatenzidan Terexak iturrira zijoala ta.zu etortzen baziñan. babaT'J:'un
oyek ga'I'bituko ote di:zkiozun. bera ostera eoorri artean.

MAYI.-Ondo da ... eta biotz orl. zertan de·
zu? ... Oyean ziñala uste :!luen.
GANIX.-J eikita nago... ez obeto nagolako.
ez... Bañan gorputzari laina emahaz. anim.a
beaTlbada piska bat sosegatuko zaidalakoan.
MAYI.-Zuk beti zure billaba gogoan?
GANlx.-Bai. Mayi. bai... Iru egunen buruan
amen da tribunalelm a,razoa. N e!le seme oyek
ez dute .aTtaz nere aurrean itzegin nai ere ...
Kontzientzia okerrak ez du argj,tzallerik maite ... Etxe on,tarra ez da iñor ere agertzen ...
Señale txarra da ori... Etxe zuzenak adiskidedun baitira ...
MAYI.-Diotenez. testigu asko omen du kon-

tra eta gutxi alde..

GANIx.-Bainan, z·er? Zertaz dute hoinber·
tze belzten?
MAYI.-Lehe1'lJik, aitari tiro eman dio la, be·
re etxe phartea, ezkont;zeko ezin ardietsi zue·
lakoan aitaren ganik.
GANIX
(Bizi"bizia).-Bainan, tiro aireari
eman du ... Aitari izialdura bat bakarrik eman
nahi zion ... Hil izan nahi ukan balu, uste duo
zuia hoin hurbil danik huts eginen zuela?
Horrek nun du kanorea?
MAYI.-Akusatzen o·men dute ere aitaren
omena zikindu duela ...
GANtx.-Aitaren omena zi;kindu? N olaz?
MAYI.-Aitak ez amen du ezkontzerat utzi
nahi Katxoteiko Klo tildare kin .. . Badakizu zer·
tako?
GANlx.-Zertako?
MAYI.-Aitak berak, bere emaztetzat Klo·
tilda nahi omen dueZako ...
GANlx.-Baditekea holakorik? Zer?.. Gure
seme horrek, adin hortan, berriz ezkontzea
v.hentsatzen ere duela?
. TEREXA.-Nik, dazkitanak, erosi bezala sal·
tzen daitzut ...
. GANlx.-Uste duzuia Klotildak nahi ere lukela adin hortako gizon bat?
.. MAYI.-Ho ... badakizu orai.:ko neslwto (Jaz·
teale nolakoak diren? Nik ere badítut biga ...
Etc: bertzenetaz nahia,go dut ixilik egon... ez
baitakit nihaurrek eneki,n zer behar dut..an
ikusi ...
GANIX. Bainan, bainan, ezkontza harrek
ez luke kanorerik ere ...
MAYI. - Bizkitartean, diotenaz, aita-semek
hortan amen zu~en bere makurraren zimen·

GANIx.-Bañan, zer? Z,ergati.k beZltutzen dute

o~nbeste?

MAYI.-Lenbizi, aitari tima bota dicla, beezkonweko, aitarengandik ezin
eskuratu zuerako.
GANITX (Bizi-bizi).-Bañan, tima a~era bota du ... .A:i:taI'IÍ izu~a,ldi ibat 'ernan 111ai zion baka~ik ___ I~ nai izan ibalru, uste al dezu ain gertutik uts eglngo zuenik? Orrek Uxura nun
du?
MAYI.-Akusatzen omen dute gañera aitaren izenazikindu duela ...
GANlx.-Aitaren izena zikindu? Nola?
MAVI.-Aitak ez amen dio ezkontzen utzi
nai Katxoteiko Kloti1darekin ... Ba ;:tI dakizu
zerg,atik?
GANlx.-Zergatik?
MAYI.-Aitak berak bere emaztetzalt Klotilda na! omen duelako ...
" GANlx.-lzan al diteke olakorik? Zer? .. Gure serne' orr€lk., adin ortan, berriz ezkontz.ea
pentsatzen duela?
MAYI.-Nik, dakiz'kitanak, eroai bezela sal;
tren dizkizut...
.
GANlx.-Úste ail dezu KlotL1dak ere a,difl" or,
tako gizon bat naiko lukenik?
"
MAYI.-O ... ba al dakizu oraingo neska gazteak 11101akoak diran? Nik ere badiltut bi... Eta
besteengatik nayago det ixiliJkegon ... ez baitakit neronek n,eree~tn-zer ikusi bea'l" detan ...
GANlx..:.-..B,a,ñan," bañ.an, ezkontza orrek ez
luke itxuTarik ere izango...
.
MAYI.-Ez, bañan, diotenez, aita-sernea:k octan izan omen zuten beren sesioaI"en ast'era.
,J'ieetx~art,ea,

dua. Kartiereko gazteria denetaz ontsa jakin·
tsun bctita, aitari tutak jo behar diozka1el!l,
muntatzen ari omen dire ...
GANlx.-Zer, tutak? Galarrotsak Plumagaineko. nagusiari? klontseiluko g·izonari? elizako
pabillunketariari?.. Bordaxuritarren errespetua hortaratua?
MAYI.-Ez zaite la asalda .... Ni, aspaldian
zuen etxekotua bainaiz, zuekin ais·e mintzo
niz ... Denak diren b.ezala erraiten dauzkitzut ...
Hobe baita jakinaren argüe, ezin jakinaren
errabia baino ...
GANIX (Xagrindua).-Ho, ho, Plumagainea
hoin behera ... Hemen hola eta hura han preso ...
MAYI.-Ez duzuia preso denaren ganik deus
komixionerik ukan?
GANIX. Ez, zer komixione?
MAYI.-Otsa hedatua da, Piarresek zure lekukotasuna haren alde galdatu dautzula:
GANIX.-Ez dut nik hola/lo.o galderik ukan ...
MAYI.-Nik ez dakit ... Fama da Klotilda bereaitarekin izan direla har.en ikusten,- eta
heiekin zure semetxiak galdea igorri dautzula
haren alde mintzatzeko tribunalean ... Ez dautzuia Katxo hetnen izan?
GANIX.-Ez, aspaldi du ez dutala ikusi hemen nehor Katxoteikoetarik, ...
MAy!.-Ha ... Ilharraren garbitzea fini dut ...
Ikusi behar dut zer lan duen Terexak sukalde hortan... (Atiheratzen da sukalderat sa·rtze-

ko).
GANIX (Bakarrik, ocdi nigarrez).-Piarres ...
ene semetxia ... egia othe da? .. Ene odola huntaratuko zela... Sekulan ez nuen erranen, se-

Erriko gazteria danetaz jakiñaren gañeall1 da·
go ta, aitari tutak jo Ibealr díozkatel'a ta ;preso
tatzen ari omen dÍ'ra ...
GANlx.-Zer, tutak? Zintza-rri·otsak Pluma·
gañeko nagusiari? kontrejuko gjzonari.? eliza·
ko palio-.eramalle bati? ... BordaxUTitarren
erréSpetua ortarra?
MAYI.-E'z zailte~ela asaldatu... Ni, aspaL
dían zuen etxekoa bez'e1a ba'Ínaiz, zuekin kupira gabe mintzart:zen naiz ... Gauza danak di·
ran bezela esaten d1zkizut... Obe baita jakiña·
ren arg'Ía, ezin jakiñaren ermbia baño ...
GANIX (Naigabetua).- 0, o, Plumagañea
ain beera ... Emen ola, eta ura an preso ...
MAYI.-Ez al dezu preso dagonarengal11dik
mandaturik izan?
GANIX.-Ez, zer mandatu?
MAYI.-ütsa zabaldu da, PiaTTesek: zure tes·
tiguantza eskatu diziUla bell'e alde.
. GANIX.-EZ det nik olako eskerik izan ...
MAYI.-Nik ,ez dakit ... Fama da, KlotUda bere aitarek,in izan dirala ura ikusten, eta ayekin zure billobak eskea bialdu dizula bere al·"
de trlbuna1earn Hzegitelro... E'z al dezu Katxo
emen izan?
GANIX.-Ez, alSpaldi da ez detala emen iku·
si Katxoteiko iñor ere ...
MAYI.-Ara... Babal"I'un garbitzea bukatu
det... Ikusi bear det zer Jan duen Terexak
sukalde ortan ... (Ateratzen da sukaldera sar·
tzeko).

GANIX (Bakarrik, erdi negarrez).-Piarres ...
nere biUoba ... egia ote da? .. Nere odola ontara etorriko Zlala ... sekulan ez nuen esango,

kulan... Bertze xahartasun bat idurikatuz
bizia nintzen." (IxiUk ixtant bat Illigar egiten

du).
AMERIKANOA.-Hep! (Sartzen da). Jainkoak
dc:tutzula egun on, aita. N ola duzu bihotz hori? Johan de a? ...
GANIX

(Bihotza hunkituz mintzo dela).-

Errak, seme, errak egia, zertan duzue auzia?
AMERIKANOA.-Ez zaitela kexa, aita, ... Jujek
oro hatzean ezarriko dituzt,e.
GANlx.-Errak.... ez ahal duzue Harres galo
duko?, Aita ez bada, famüia bederen alde iza·
nen ahal dik?
AMERIKANoA.-Yes, aita,... Zoin grignatua
zit'en muthiko piltzar hortaz?
GANIX (Izig:aI'lI'li penatua).-Ha, horra ... hi ere
haren kontra!... ez nian bertz,e beldurrik ...
Nungo odola duzue zainetan, gisa hortan familiako haur bati hola bihurtzeko? Ez duzueia
ikhasi familiak sustengatuz behar dutela xu·
ritu ez eta auzitegietan? (Amerikanoa harat-hunaka dabila, hixtuz kasurik 'egin gabe bezala) , Harres duk Plumagaineko pr-emua ...
Piarresek behar dik hemen segitu Bordaxuriren deitura ... Hori duk gure geroa ... Familia guzian horren azkartzeari artzeko eginbidea diuk. Eta horren ahultzeari, errekaratzeari
ari zir,ezte ... Ez diat konprenditzen ... ez diat
konprendi'tzen ... ha, ene bihotza, ...
~MERIKANOA.-Ez zitela 'hola asalda, aita.
Utz-azu gure geroa gure gain... Terexa ere
hor da gero! Plumagainia horren eskuetan
hobeki izanen da Piarresenetan baino ...
GANlx.-Horrek ez dik gure izena beiratuko ... Eta uste duka k,ondenatu baten arreba

sekulan ... Béstezartzaro baten ustean bizitu
naiz. (Ixilik momentu bat, negar egiten du)'
·AMERIKANOA.-EUrp! (Sartzen da) Jaungolkoak egun on dizula, aita. Nola dezu blotz
orl?
GANIX (Biotza kupituz itzegiten du).-Esan,
seme, esan eg1Ja, zeman dezute auzia?
AMERlKANOA.-Ez ikJezkaT-ik izan, aita... Juezak zera danak hear bezela jarriko dituzte.
GANlx.---<Esan ... ez al dezute Piarres galduko? Aita ez bada, familia beintzat alde izan·
go al dik?
.
AMERIKANoA.-Bañan, aita, ... o1'i kezkaz betea zaUdena mutiko pardel orrengatik!
GANIX (Izugarri naigabetuq).-Qrra, ... i ere
aren kontra! ... ez nian beste bildurrik ... Nungo odola dezute zañetan, gisa ortan famntallro
aur baten kontra 'sayatzeko? El: al dezwte ikasf,
familia k aIka,rri lagunduz, ,err.a ez auzitegian,
kbnpondu bear dirakl.? (Amerikanoa ara ta
onera dabil, txistuka, kasorik egin gabe bezela). Piarres dek Plumagañeko mayorazkua ...

Piarresek segitu be,al' dik emen Bordaxuriren
izena ... 01'1 dek gure geroa ... Arl laguntzea
di,agu famili guziaren egintbidea. Eta ura auL
tzen eta er1'ekara botatzen ari zerate ... Ez diat
konprenditzen ... ez diat konprenditzen ... Al,
nere biotza, ...
AMERIKANOA.-Ez zait'ezela ola asaldatu, alta. Utzi zazu gure geroa gure kontu ... Terexa
ere 01' dago g'ero! Plumagañea obeto egongo
da orren eskuetan, Piarrenesetan baño ...
GANlx.-Qrrek ez dik gure izena gordeko ...
Eta uste al deketxa1deko seme on b:a.tek konde-
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etxeko seme on bat,ek nah~ko duela? (Xutitz,en
da bihotza thorratuz).
AMERIKANOA (Trufaz bezala).-Diruduna, aita, denek nahi dute ... Diruak, itzal guziak tapatzen ditu ... Badakit hori ene gostuz ... Ameriketarik itzuliz geroz, etxeko jaun handi guziak, beren alabak eSkainka, ondotik ditut.
GANlx.-Hobe huke hik ene, denén eskaintza
baino, baten segurtasuna bahu ... (JaUtzen da).
AMERIKANOA (Balmrrik).-Yes, hauxe dira xaharren arrengurak ... Ni ezkiondu? Ez ... Ezkontzen dena, lephotik kordarekin duk ... Nahiago diat libro eta biziaz ontsa baliatu ... Gero
ere, ene diruaren gostuz bederen izanen ahal
díat arthazale.
BORDAXURI (Sartzen da).-To... hor hiza?
Eta ... zerberri ekartzen duk?
AMERIKANoA.-Ago gostuan, hunekin (rumaroo 'k,einua erhiz egiten du) denak biltzen dituk ... Kurritu ditia:t Pabeko handi horiek denak ... eta behar den lekuan mintzatu nuk ...
eta, ba, ba, jujamendua segura duk: hogoi urtheren galeretarik bederen ez dik eskapurik.
BORDAXURI.-Dohala bethikotz bixtaUk!
AMERIKANoA.-Errak, gure xa;harra ctrrunt
kexu diuk, muthiko zirtzil horren alde.
BORDAXURI.-Ba ... xaharra to ... eta hura bere semetxia... eta gerthakari guziak ez ditik
bethidanik haren begíetarik b,aizik ikhusi!
AMERIKANOA.-Nik bethi, Plumagainearen
segida nahia,go díat Terexaren eskuetan ikusi, ezinez eta muthiko tzar horren etan. Hire
zahartasunarentzat Terexa hobe PlumagG!l·
nean, nunbaiteko errena baino ... Nik ere, ez
zekw.t, hezur zahartuark ez dlitudan hemen
ondarra higatu nahiko. Eta enetzClÍ e.re, Te-

natu baten ru-rebarik naiko duela? (Zutitzén
da biotza igurtziz).

AMERIKANOA (Isekaz bezela).---Diruduna, al·
ta, danak nai dute... Di:ruak itzal guztak estaltz'en ditu ... Badaikit ori n,ere lepotik ... Ameriketatik .itzuli ezk'ero, et~eko jaun aundi guziak, beren alabak ,eskeinka, ondotik ditut.
GANlx.-Obe u:ke ik ere, danen esk€intza
baño batJen segurantza bau. (Irteten da).
AMERIKANOA (Bakarrik).-Orra, auek dira
zar1'en arrenkurak ... Ni ezkondu? Ez ... Ezkontzen danak soka l,epoan d.iJk ... Nayago diat
libre eta bizitzaz ondo baliatu ... Gero ere, ne1'e diruarengatik beintzart izam.,g¡odiat nork
kontu egiña.
BORDAXURI (Sartzen da).-To ... or al aiz?
Eta ... zer berri ekarri dek?
AMERIKANOA.-Ago 1asai; onekin (diruaren
keñ'ua beatzekin egiten du) danak biltzen di·
tuk... Kormtudizkiart Pabeko aundiki oyek
danak ... eta bear dan lekuan itzegin diat...
eta hai, bai, sen:tentzia iSeguruta dek: oged urteko' kartzelatik beintmtez dik iges egiterik.
BORDAXURI.-Dijoala betiko bistatik!
AMERIKANOA.-Aizak, gure 'zarra guztiz kezketan zegok mutiko zirtzil IOII'ren alde.
BORDAXURI.-Bai... za,rra... eta urra bere bi·
lloba... eta gertaera guziak ez dizk1k betida·
nik aren be,giz baizik ikusi!
AMERIKANOA.-Nik beti, Plumagañearen geroa nayago diat ikusi Ter~ren eskuetan,
mutiko tzar orrenetan baño. Ilt1e zartzarorako
Terexa obe Plumagaiñean,or nuntbaiteko errañ,a baño... Nik e1'e ,ez zektat ezur zartuak ez
ote ditudan ,emen a,zkenerako gastatu naiko.

33

re:z:a nahiago nikek bertze edozoin kan,poko,
baino, eta bereziki Kat:z:oteiko arraza hortarik
baino!! !
BORDAXURI.-Izpiritu zuzenak ez zezakek
bertzela ikus... Etxeari behar dik behatu ...
(Jure zirtzil ura ez duk on etxe hunen segitze·
ko ... Seme ez deus baino, suhi on bat hobe,
ba etx,earentzat, ba etxekoentzat.
AMERIKANOA.-Eni ere hola iduritzen.
BORDAXuRI.-BerlZelako ikus~ bideak, bihot-z
ahulenak eta s,entimendu nahasitik dituk ...
Biziak bide xuxena nahi dik... Bide xu·
xenik ez zukek, traban direnak tolcitik kendu
gabe.
AMERIKANOA.-Ago deskantsuan, Tribunalak
(Jure traba kenduko cJ,ik eta itzalian ezarriko,
bere pretenzioneak ixilduko baizaizk,ok. (Za·
kurra ihausika €Iutzuten da). To, badakika nor
heldu zaukun?
BORDAXURI.-Nor? Klotilda bederen?
AMERIKANOA.-Ez, haren aita ... Katxo bera ...
BORDAXuRI.-Zertarat heldu da hori hunat?
Bere alabak gure muthiko hura bilduz geroz,
errana zioat ba ez dezan gehiago za'f/4lorm
sar hemen, ez berak ez eta ere Katxoteiko ber·
tze nehork ... Auzo izanik ere urrun naM duo
tala horietarik bizi ...
AM¡¡:RIKANOA.-To, akoma hadi berarekin ...
Nik uzten ziuztet, gordetzen nuk ...

(Athea joiten dute).
BORDAXURI.-Aintzina!
KATxo.-Jainkoak dautzula egun on, B,orda·
xuri.
BORDAXURI

(Gain behera mintzatuz, hotz.

hotza).-Zer da? Hainbertzetako beharrak jo
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Eta neretza1. ere, Terexa naY'ago nikek beste
kanpoko edozein baño, eta batez ere Ka~o
teiko kasta ortakoa baño!!!
BORDAXURI.-Buru zuz:enak ez lezakek bestela ikUlSd... Etxea.ri begiratu bear zayok ...
gure zimzil ura ez dek Olla etxe au aUttera
eramat.eko ... Seme iñozo bat baño sui on bat
abe, bal etxearenltzat, bai etxekoentzat.
AMERIKANOA.-N eri ere ola iduritzen.
BORDAxuRI.-Bestelako ikusbideak biotz au·
lenak eta senti'lllentu nastuetatik sortuak dituk ... Bizitzak bide zuz'ena nai dik ... Bide zuzenik ez uke iZaJIlgo, traban diranak tokitik
kendu gabe.
AMERIKANOA.-AgO lasai; tribunalak gure
traba kendu ta itzalean jarriko dik; ixilduko
zaizkioki orduan bere am,etsak (Zakurra zaunkaka entzuten da). 1, ha al dakik nor ootOl'l'en?
BORDAXURI.-Nor? Klotilda edo? ...
AMERIKANOA.-Ez, a!'en aita ... Katxo bera ...
BORDAXURI.-Z'ertara dator ori Ollera? Bere
aJabak gure mutiko ura bi1du zuen ezkero,
esarna zioat, ba, ez dezala oñik emen sartu ez
berak, eta ez KatxoteLko beste iñork ere...
Auzo izanik ere, oyengandik UITUti b~ nai
detala ...
AMERlKANOA.-I, konpondu..adi berarekin ...
N,tk uzten zaituet, izkurtatzera n!,tJooak...
(Atea jotzen dute).

BORDAXURI.-AUI'T'era!
KATxo.-Jaungoikoak egun oll dizula, Bordaxuri.
BORDAXURI (Goitik beera itzegiñaz, oso otz).
-Zer da? Bearrak aillJbesteraño jo al du Ka-
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du Katxo, nun ez baitzitaken egon. PlurrutQainerat jin gabe?
KATXO.-N ehork ez daki noren beharretan
izan diteken.
BORDAXURI.-Holako sarkidekin, berriz ere
Plumagaineko ezkaratza, jats ukaldi baten beharretan izanen da.
KATXO (Koleran abiatua).-Kasu emazu, jatsaren lastoa enetzat balinbada, haren makila
ez dadien zuretzat izan.
BORDAXURI.-Zer habila hemen, ene semea
hartu ondoan, haren, ontasun phartea bildu
beharrez?
KATxo.-Zure seme,a ez dut nik bildu, ohetik kendu eta kanporat eman duzularik baizik.
KATXO.-Gizona den gizonak, auzoko kabata errebelatua ez dik etxean sartzen, bainan
etxe ondotik haizatzen.
KATXO.-Gizona
den gizonak, beharretan
den jendea du laguntzen.
BORDAXURI.-Zer nahi huen? Plumagaineko
nagusiari hire miga sakatu?
KATXo.-Plumagaineak izan dezake etxeko
andere makurrag.orik.
DORDAXURI.--Jakintzak, Plumagainean sartuko denak, izendun famiUatik beharko duela.
KATxo.-Zer diozu? Katxoteikoek ez dugula izenik?
BORDAXuRI.-Zer izen duzue zuek? Hala
ahantzia duk zer motetarik haizen? Pakanta
seme, hainitz bordetako seme, jakintzak etxedun izaiteak emaiten duela izena. Etxeka dabilana, etxe bezenbat izenetako gizon duk.
Etxedun gizona duk bakarrik izen batetako
g·izona.

txo,Plumag,añera etorri gabe ezin egoteko?
KATxo.-Iñork ez daki zeñen beatrean izan
ditekan.
BORDAXT.1RI. - Ola;ko bixitakin, berriz ere
Plumagaiñ'eko ezkaratza erratza dantzíatu beal'rean izangó da.
KATXO (Asarretzen asia)-Kontu egizu, erratz:a~ lastoa neretzalt baldin bada, aroo makiHa zuretzart izan ez dedill1.
BORDAXURI.-Z·er? ne:re Se'll1l€a artu ondoren,
aren ondasun-pa·rtea bildu ll1ayean al a:bil?
KATxo.-Zure lSemea ez dert nik bildu, oyetik atel'a ta kanpora bota dezunean baizik.
BORDAXURI. - Gizóna dan gizooak ez dik
etxean sal'tzen auzoko abererik, etxe ondotik
uxatzen baizik.
"
KATXo.-Gizona dan gizonak, beauean dagon j'endeari lagun egiten dio.
BORDAXURI.-Zer naoi uen? Plumagañeko nagusiari ire biga sartu?
KATxo.-Izan dezake Plumagañeak etxeko
andlre aJJdrebesagorik.
BORDAXURI.-J akin zak, Plumagañean sartuko danak, izena dun famhllakoa izan bearko
duela.
KATxo.-Zer diozu? Katxoteikoak izentk ez
degula?
BORDAXURI.-Zer izan dezute zuek? Ala aztu al dek zer kastakoa aizoo? Motxal.een se·
mea, borda 'Ilskotako s.em.ea, jakíin z:ak ertxaldekoa izat.eak ematen duela lÍzena. Etxez etxe
dabiHena etXl€ ainbat iz'enetako gizona dek.
Etxailideko gizona, ura ,bakaI'lrik dek iZ€n bateko gizona.
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KATxo.-Zer ditutzu pretenzione zoro
riek? Ala zer uste duzu? Ontasun jab,e
har dela izan, gizontasun jabe izaiteko?
dela ontasundunetan yizon zuzenik baiz~k,
ontasun yabetan yizon makurrik ba"izik?

hQ.
be·
Ez
eta

BORDAXÚRI.-Jakintzak zerb,aitetarat heldua
denak, bere balioaren froyak emanak dituela... Herrestan dabilanak, nun ditu froyak
zerbeitetak.o on dela?

KATxo.-Zer ditutzu espantu horiek? Dituzun yehienak ondoriotasunez izanak ditutzu ...
Gu bezala pakante borda txar batean sortu
izan bazine, uste duzuia yu baino yehiayo
izanen zinela oraiko orenean? Zerbeit diren
yizon yehienak bertzez dire zerbait ez eta berez ...
BORDAXuRI.-Zer dav-zkak? Ez deusak? Odol
on baten haur izaitea? Ont.asun baten segitzek.o gei izaitea? Zertako habüa beraz, yure ontasun eta semearen .ondotik?

KATxo.-Ditutzun ontasunak, zuk ere bertzetarik ukanak ditutzu. Bertzetarik ukanak,
bertzetarat hedatzek.o dira... Ez ahal duzu larreUk atheratu nahiz ari den jendea baztertuko?
BORDAXURI.-Zer pretenitzen duk? Zertarat
helduyo haiz?
KATxo.-Ene onez bezenbat, zure onez jina
niz.
BORDAXuRI.-Ene onaren yidari utziko nuk
nihaur.
KATxo.-Zure semea salbatu nahiz nabiZa.
BORDAXuRI.-Ene s,emeak ez l~kek kasurik
hire ganik, ez bahint~ suhi baten Qndotik ibi~
ki.

IUTXO.-Zer dituzu arrokeri ZOTO oyek?
Ala zer uste dezu? Ondasun jabe izan bear
dala, gizontasun j1abe .tzateko? Ez dala aberatsetan gizon zU21enik baizik, eta pobreetan
gizcm okeÍ"rik baizik?
BORDAXURI.-JakilIl zak zerbait izatera eldua
danak, bere balioaren progak emanak dituela ... Arrastaka dabillenak, nun ditu rerbaiterako gauza dalako progak?
KATXO.-Zer dituzu arronka oyek? Dituzun
geyenak aurrekoengandik izanaK dituzu! .. Gu
bezela borda arlote txar batean sortu izan
baziña,uste al dezu gu báño geyago izango
ziñala, gaurko égunean? Zerbait dirangizon
geyenak, besteéngatik dira 2lerbait, ez berengatik ...
BORDAXuRI.-Zer? Ezeretzat al daukak 0001
on baten aur izatea? ondasun bat segitzeko
gai jzatea? Zergatik ab1:l, beraz, gure ondasun eta seméaren atzetik?
KATXO.-Zuk ere,. dituzun ondasunak bestéengandlik lzanak dituzu. Besteehgandik izanak, besteéngana bmatzeko dirá... Ez al dezu
baztertuko zokotik ate1'a nairlk ar! dan jendeá!

BORDAXuRI.-Zer :r'lai dek? Zertara
aiz?
•

etorn

KATXO.-Nere onean ainbatt, zure onean etcrri naaz.

BORDAXuRI.-Nere onaren gidari neronl utziko nauk.
KATXO.-Zure semea salbatu nayean nabil.
BORDAXuRI.-Nere semea ez likek fregandlJk kasorik izango, ez baintz sul baten a.tzetik
ibl11iko.
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KATXO.-Etzi da Pabeko jujamendu han·
dia ... Haren harat-hunata zuen eskuetan da.
Badakit lekukoketa zabiltzala haren gcrrrazki
kondenarazteko.
BORDAXURI.-Lekukoak, dituenak agertzen
ditik.
KATxo.-Diruz, bethi lekukoak izan ditazke.
BORDAXURI
(Koleran).-Diruz ... ? Diruz ... ?
zoin dirurekin?
KATxo.-Diruz, ba diruz. Badakit zer diotan ... Zurea ez bada, zure anea turko horren
gostuz bederen.
BORDAXURI (Oihiuz).-Ene etxean eta ene kidekoez bertzela mintzatuko haiz. Zorrilik atheratu batenganik ez baitut hemen mesprezio
hartzerik.
KATXO (Orroaz).-Zoin gira zorritsuenak ...
zuek ala gu? Gure etxean ez da semerik aitari tiro bat eman dionik, ez eta ere aitari;k jeloskeriaz bere semea kondenatu nahiz ari deni"k.
BORDAXURI (Orroaz).-Kanporat, hail kanporctt! Zer ari haiz? Ez dukala hiaurek ohorerik galtzeko eta bertzerena galdu beharrez?
Hail eta hanbat gaixto zangor~k hemen sartzen baduk! Te ... te ... huia. huia ...

(Ka-ixo jalitzen da... Zakur ihausiak aditzen dtra ... Oihuetarat heldu dire Amerikanoa
eta Mayi. Hunek, ikusiz zeI'lbait makur bide
badela, berriz sukalderat itzultzen da).
AMERIKANoA.-Zertarat jina zen?.. Bazterrak nahasi beharrez?
BORDAXURI.-Kopetadun eta buhamien gisako behctr dik egiazko, hola bertzen etxerat
afruntu emaiterat joaiteko.

KATXO.-Etzi da Pabeko jui'zio aoodia ... An·
dik aterako dana zueneskuetan dago. Bada·
kit <testigu billa zabiltzatela, ura g,arr-razki kon·
dena·arazteko.
.
BORDAXURI.-Testiguak, dituenak ager.tzen
dizkik.
KATXO.-Diruz, beti iz.an ditezke testiguak.
BORDAXURI (Asarre).-Diruz? .. Diruz ... Ze1n
dIrurekin?
KATxo.-Diruz, bai, diruz. Badakitrer dio·
tan ... Zurea ez bada, zure anai ijitu orren sakelatik beintzat.
BORDAXURI (Ojuz).-Nere etxean eta nere
kidekoez beste1a itz.egiJngo dek. Zorrltik sortutako batengandik ez ba,itet emen despreziorik artuko.
KATXO (Orroka).-Zeiln gera zorritsuenak ...
zuek ala gú? GUl'ean ez da aitari tiroa bota
dion semerik, 'ez ta ere inbiriaz bere semea
kondenatu nayean ari dan aitarik_
BORDAXURI (Orroka).-Kanpooa, oa kanpora! Zer? Erorrek onrarik ez dekala ga1tzeko
ta besterena galdu nairik al abil? Oa eta ainbat gaizkiago oñik berrlz emen sartzan badek! Ospa... Ospa ...
(Katxo irteten da ... Zakur zaunkak aditzen
dira ... Ojuetara Amerikanoa ta Mayi eldu díra ... Au, oker-biderik badaTn, ikusírík sukaldera itzultzen da).

AMERIKANOA. - Zertara etorri da? ... Bazte·
rrak nastutzera?
BORDAXURI.-,-'Lotsagabeaeta ijituen antze·
koa izan bear dik alajaña, besteen etx€17a
iraiñ egUera joateko.

41

AMERIKANOA.-Ez dak-i'ka zoin motetarik díren? Ez hiza orhoiJt horren aitatxo buhamietarik
zela? ... Saski egitetik bi.zi ... eta kartiereko xara guziak saski gai keta larrutzen zituela? ..
Eta Katxo bera zer izana duk?.. Eta zer duk
oraino ere? Alimale biziotu bato
BORDAXURl.-Ene semeaz dik grigna... ene
semea behar dela librarazi ... (Aitatxi Ganix.

sukaldeko athean agertzen da ... Amerikanoak
keinu egUen dio bere ana.ia.rí lxil dadien. baiuan berantegi). Zertaz okupatua, ,ene semea

naM bere alaba, neska tzar horrentzat?

GANlx.-Ha, ene semea,... ez hadila hola
mintza. Bihotzean pena egiten dautak. Zer uste duk, hire semea galeretan sartuz ohore gehiago ukanen dukala, Katxoteiko alabarekin
ezkonduz baino?
BORDAXURI (Kol'eran).-Aita ... , zu aise mintzo zira... Zer erranen zinctutan nik e,gun batez tiro bat eman bazinautzudan?
GANlx.-Aireari dik tiro eman, hi izaraztekO; ez eta hihauri... '
BORDAxulu.-Aireari? Ez, aita, ez... Nihauri em,an daut tiro ... Eta ez banintz aski {}O<Íz
konkortu, ez nintzen gehiago mundu huntan
izanen ... Nik hori badakit, zuk eta bertze guziek baino hobeki ... Eta gero, bere burua gar·
bitzeko zer fama lvedatti du? Ni, Katxoteiko
neska txar harekin adixkide nintzala... Eta,
jeloskeriaz, berak beharra nik nahiz, n/llizela
hoin borthitza harentzat... Kartiereko {}azteak
ere, tuta joiterat ene kontra muntatu ditu ...
Horiek guziak nik zuri egin banintu, zer erra.
nen zinuen hen? ...
GANlx.-Piarres hire semea duk... Orhoitu
behar duk, gaizoa, amarik gabe, hazia izana

AMERlXANOA.-Ez al daktk zein kastakoak
diran? E'z al ajz oroitzen orren aitona ijltukumea zala? ... saski egitez bizi ta erriko txara guziak saski-gayen bma lanutzen zituela?... Eta Katxo bera zer izana dek? ... Eta
zer dek orain ,ere? Bizioz puztutako zomorro
bato
BORDAXURI.-Nere semeaz kezketan regok....
nere semea libra.arazi bear dala... ( Aitona
Ganix sukaldeko atean agertzen da ... Amen.
kanoak keñu egiten dio bere anayari ixildu
dedin, bañan beranduegi). Zertako? Nere se-

mea bere alaba neska txar orrentzat nai duelako.
. GANIX.-A, ll1ere sanea, ... ez adUla ola mintza. Biotzean pena ematen didak.-Zer? ire semea kartzelan sartuta, Katxoteiko alabarekin
ezkonduta baño onra geyago iza¡ngo dekala,
uste al dek?
'
BORDAXURI (Asarre).-Aita ... zuk elT'eX itze.
gUen dezu... Zer esango zenidan nik egun batean tiroa bota izan banizu?
GANlx.-Airera bota diJk tiroa, i lzutzekó eta
ez ata ez i jotzeko ...
BORDAxuRI.-Airera,? 'Éz, alta, ez... N eron~
bota dit tiroa .. ,. Eta ez banintz aguro makur·
tu, ez nintzan gaur mUllldu OIlltan !zango .. ;
Nlk orl badakit zuk eta beste guziak bañon
obeto... Eta gero, bere bUTUa garbitzeko, zer
fam,azabaldu du? Ni, Katxoteiko neska txar
orrekin adisk:.ide ninitza:la ... eta, inhiriaz, berak bear zuena nik nai, ta orregatik naizela
aLn gogorra beral'ekin. . . Erriko gazteak er-e,
turutak nell'e kontra jotzeko prestatu <Mitu ...
Oyek guziak nik zuri' egin izan banizkizu,
zer esango z,enuen?
GANlx.-Piarres ire semea dek ... Oro:1tu bear
dek. giza30a amarik gabe az1a izan dala. gure

dela, gure artian, frango bortizki eta penatuki ... Ez duk estonatzeko bere bidean kausitu
duen lehen emaztearen goxoak beretu eta engana tu balinbadu ere.
'
BORDAXURI.-Aski zuen bertze bati lotzea ez
eta neska horri.
GANIX.-Bihotzeko legetan ez dik adimenduak manatzen. Frango ezkontza sahetsetik
musikaturik ikusi ditiat, ondotik ontsa eman
baitute, elgar maite die ... Biek gazte eta libro
dituk. Beharrena hortan duk ... Gaineratikoan,
biziak heziko diUk.
BORDAXURI (Kexu).-Malerus da ba, aita, zu
hola mintzatzea... Ikusten duzu zuk, neska
tzar hori, hemen etxeko andere? Zeren premutasunaz, Plumagainea Piarresi heldu z·aio ...
Ez duzuia ikusten zer den neska hori? Bethi
jo arat eta jo hunat. Laneko funtsik ez, gizon
guzien ondotik... Ez ditutzuia ezagutzen Katxoteikoak,? Zorrak ezin pag,atuz, gobernurik
ez, elizako t¡,rhatsak erdizka... Ikusten nuzuia ni, Plumagain, herr·ian kontseaari, elizan
pabillunketari, eta etxean holako errena baten jabe? Bainan, aita, ez dezaket kompreni,
zuk nola esku eman dezozun hortan Piarresi.

GANIX.-N ahi dena ezin egin delarik hay,..
rrekin, seme, ahal dena egiten duk. Bide handiz ez badezakek semea ibil araz, ez duk arr(f¡.
zoin bat haren erreka behera igortzeko ... Xendraz ibiligo badu, utzak xendraz, bide zabalerat jinen delako esperantzan ... Bainan ez zakala erreka behera aurdiki, handik ez baituk
sekulan jaliko ...
BORDAXURI
(pikatuz koleran).-Zuk hola
ikusten duzu? Nik bertzela ... Zure bizia aintzinatua da, aita, eneak badi~uzke oraino ur-
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artean, naiko modu triste ta zakarrez ... Ez
da arrltzekoa bere bidean arkitu duen lenen·
go emakumea'ren goxotaJsunak bildu ta enga·
ñatu badu ere.
BORDAXURI.-Nai:koa zuen beste batekLn así
eta ez neska txar orrekin.
GANIX.-B1JOitz,eko .Legetan ez dik buruak
agintzen. Makiña bat ezkontza ikusi izan diz·
kiat aldameneti:k, burlaka ta gero ondo kon·
pondu diranak, alkar maite izan dutenak ...
Biak gazt,e eta libre dituk. Bearrena ortan zegok ... Gañerakoan bizitzak eztko dizkik.
BORDAXURI (Asarre).-Zoritxarrekoa da, ba,
alta, zu ola mintzatzea ... Ikusten dezu zuk
neska txar ori, emen etxeko andr,e? Mayoraz·
kuaz, Pl:umagañea Plan,esi baidagokio... Ez
al dezu ikusten z'er dan neska ori? Betl jo ara
eta jo OIll,era, lanerako griñaI1ik ez, gizon guzten ondotik ... Ez al dituzu Katxoteikoak eza·
gutzen? Zorrak ,ezin pag.atuz, gobernurik ez,
elizako pausoak erdizka ... Ikusten al nazu ni,
Plumagain, errian kontzejukoa, elizan palio·
-etamaUe, eta etxean olako erraña baten jabe?
Bañan, aita, ez dezaket konprenditu, zuk nola
esku ema'ten diozun ortoo FtarresL
GANlx.-Aurrekin' nai dana ezin egin da·
nean, al dana egUen dek. Bide zaJbalez ez badezakek semea ibilli·arazi, ez daukak ura pu·
tzuan beera botatzeko arra'wirik... Bide xio_
rr,ez baldin ha,dijoa, utzi zak bLdexiorrez, bide
zabalera etorriko dalako ustean ... Bañan ez
zak putzuan beera bota, andik ez baitek seku·
1an aterako ...
BORDAXURI (Asarrez morebak.iz).-Zuk ola
,ikUtsten al dezu? Nik bestela... Zure bizitza
aurreI1atua dago,aita, oner,eak badu oraindik
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the ... Ez naiz seme gaixto baten gatik hura
ezin jasanez gelditzen zauzkidan urtheak bizi
nahi. (Aitari zerbeit jin zaio... Amerikanoak
keinu egiten dio ixil dadien). Zuzenetik dabiltzanak ez ditazke pozoinda makur dabiltzanek ...
GANIX (Nekez mintzo).-Ha, semea, bertze·
la uste nian Bordaxuntar arrazak s·egitu bear
zuela. Hire s,emeari, hamalau urthe zitualank, nik erak.utsi nioian lur iraulen... Lehen
ildoak athera zitian makur ... Baina gero ika·
si zian tresnaren erabiUzen, eta ildoak eremait·en zitian nik bezain xuxen ... Hori ikus·eta loría batek hartu nitian ... Gogotik egoiten
nithuan Piarresen lehen ildo xuxenari beha ...
Engoitik, nioian ene buruarekin, deskantsatzen ahalko nauk ... Ene semea11en semea hasía duk ildoa xuxen jalitzen ... Bainan .orai,
ene ametsa fini ikusten diat... (NigaxTez 10tzen da) fini... ha, bizi hau gehiiJJgo fitsik ez
zautak ... jitsik... Hil nauzue bien artean ...
Seme, hU nauzue... (Erortzera doha... btek

atxikitzen dute).
AMERIKANoA.-Bainan... adta... zertako egi·
ten duzu holako odol gaixtoa? Yes, atxikak ...
Mayi, zato hunat! (Mayi a,gertz·en da). Aita·
n zerbeit jin zaio. Ba, ez du, ez dudarik gabe
fitsik ... Ixtant bat ezarriko dU(Ju ohean ... Ho·
n, bilzkitzu artho hauk.
MAYI (Bakarrik).-Ha ... :r;ahar hau joaiterat
heldu bada, etxe huntan ez dute aise ordain·
duko ... Hon gizon bíhotz dun bat izana da
egundainotik... Hainitzak lagundu ditu eta
urgulurik b,atere oabe ... Ba{ familiakoak, bai
et.a ere auzoko zonbait ... Bertze xq,hartasunik
merezi zuen segurki... Hon (Jizon bat izana
da.

urtenk ... Seme galmo batengatik, ez .ditltit bi·
zi nal ge1ditzen Zaizkidan urteak ura emn eramanez. (Aitari zerbait e(Jin zayo ... Amerikr
noák keñu e(Jiten dio ixildu dedin). Oker di
biflenak ez demLa ZUZ:en dabillena pozoitu.
J

GANIX (Nekez itze(Jiñez).-A, seme, bestela
usre noian Bordaxurüar a:I'Tazak segitu bear
zuela. rIle semeari, arnalau urte ziJtuela, ndk
erakutsi n~kan goldean... Lenengo golde,a,skak ok~ altera ziz,ld'an ... Bañan gero ikasi zian tresna eralbiltzen, eta nik ~ zuzen erama,ten zizkian go1de-laskak .. _ Orl ikusi ta poztasun Ibatek alrtu nindukan ... Gustora
egoten nindukan Piarr,esen J!enengo golde-,as.
.IDa zuzenall'i begira... "GauT gero, nere buruarl niokian, atseden artzen al dia<t... Nere
semearen semea asd dak gIOlde-as,ka' zuzoo eg:i.
ten" ... Bañan orain, ner,e ametsa akabo ikus-'
ten diat ... (Ne(Jarrez asten da) akabo ... Ai, bizitza au etza1dak batere ajo1ik ... batere ez ...
Il nazute bien amean ... Seme, il nazute."
(Erortzea dijo.a... biak eusten diote).
AMERIKANOA.~Bañan ... aita ... zergatik egl·
ten dezu olako odol ga,iztoa? .. Ea, eutsiyok ...
Mayi, atoz onera! (Mayi agertzen da) Altan
zerbait egin zayo. Baña, ez du, dudarlk gabe,
ezer ... Biska batean O(Yean jarrlko degu... Tira,
bildu ltzazu arto auek.

MAYI (Bakarrik).-A! ... Zarra joaten bada,
ordañ'a ez dute aim jarrlko etxe ontan... on,
biotz oneko gizona izana da betidanik .. ; Batere arrokeririk galbe eta mak1ña lba:ti ¡lagun
eg1tn diona, bal famHiakl()ari, Ibalta auzoko askon ere ... Bestezalrtzarorilk merezi zuen noski ... Ori, gizon ibat izana da ...

(Terexa itu:rr1tik sartzen da).
TERExA.-Yes, aitatxi nUn da?
MAYI.-Ba ez da ez urrun ... Ahulezia ttipí
batek hm-turik, ixtant bat oherat juana dute ...
TEREXA.-Ho ... ez du segur lehen aldia ...
AMERIKANOA (Agertzen da presatuki).-Mayi... Terexa ... jite, jite, mugi zitezte ... apeza,
medikua ...
TERExA.-Zer da?
AMERIKANOA.-Badut beldurra azken hatsetan den ...

OIHALA

(Terexa iturritik sartzen da).
TEREXA.-Ta, aitona nUll da?
MAYI.-Ba, ez da urruti, ez ... Aldd-txaT txiki bat izan du ,ta O'yerr-a eraman dute ...
TEREXA.---O.. . ez du noslcl Ienengo alddz ...
AMERIKANOA (Presaka agertzen da).-Mayi...
Terexa ... azkar, azkar, mugi zaite~te ... apaiza,
medikua .. .
TEREXA.-Zer da?
AMERIKANOA.-Bi1dur nadz azken arnasetan
ote dagon ...

OYALA
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BIGARREN GERTALDlA
JOKA-LEKUA.-Kanpo bat, bizpahiru lastozko
erJ.e kofoiekin;... eLhur lama bart:zu ari drtu.
JOKOLARIAK.-Katxo eta Bordaxurl.
KATXO (Azkarki grignatua, eskun eta ezker
dabila).-Zoin hotz den ... Hemen naiz, goizean
{Joizik, P1lumaQaineko e1"'le hotarat jina ...
Usaiaz gure etxetan, nagusi xaharra hützcn
delarik, nagusi gaztea, hil biharamunean, goizean goizik, erleri agur bat egiterat badoa ...
Atzo, Plumagain xaharra, bet-betan hil izan
baita, ixtant,ean Bordaxuri, Plumagaineko na·
{Jusi berria, usaia xaharreko urhatsak bethe
beharrez, erle hotarat jinen da... Eta hemen
nago haren beha ... Bere etxean zangorik sartzerat haizu ez naizenaz gainean, hemen bederen mintzatzen ahalko dutala:
Jakíten ahal duzue ez nizala bihotza ale·
gerarik, ez eta ere nahiz, bainan bai beharrez
nízela huntaratua ... Ez ene gat,ik, bainan pre·
so' den haren gatik. Gaizo mutikoa... Ikusi
nuen herenegun.... jujannendua etzi du ... Ni-
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BIGARREN GERTALDIA
JOKA-LEKUA.-Ze.lai bat, bi edo iru bat
launtzekin; ... elur-malo· batzUk ariditu.
JOKALARIAK.-Katxo eta Bordaxuri.

ero

KATXO (Oso durduri, eskui ta ezker dabillela).-Zein otz dagon.. . Emen naiz, goizean

goizik, Plumagañeko erle oetara etorria ...
Usarioaz gure etxeetan, nagusi zarra iltzen
danean, nagusi gaztea, 11 da biararrnonean, gol·
zean goizik, erleai agUJr ibat egitera joan oí
$... (1). Atzo, PJumagain zarra bat batean il
zan, da aUJrki Bordaxuri, Plumagañeko nag.usi
berria, usarlo zaTlI'eko pausoak bete bearrez,
erle oetara etorriko da... Eta emen rrago airen
zad... Ar,en etxean oñLk lSartz'erik ez dedan
em:,ero, emenbemtzat, drtzegingo al diot.
Ez naiz,noski, biotz alayez ontaratu, ez ta
neronek .al,a naita er·e, alla healI'tuta baizik ...
Neregatik ez, bañan preso dagon arengatik.
Gizajoa mutilla ... Eranegun ikusi nuen ... etzi
(1) "Erleai, etxeko nagusia naiz andrea iIIez geroz, "nagusla)1 da" nafz "etxeko andre iI da" esaten zaiote. Orl elaten
ezpada, erleak i1tzen dirala uste dute ... " (R. M. Azkue: "Euskalerrlaren Yakintza", Tomo J, Madrid 1985).
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garrez zagon ... gaztigua igurikatzen duela; ..
Hainitz eta etxekoak aintzinean dituela konq,enatzale... Alde berriz guti... bizkitartean
ez zaiola iduritzen ha~ako krima izigarririk
egin duela ... nardatua haren erasi sam,inez,
airerat tiro eman duela, aitaren ixil-arazteko
bakarrik... haren hiltzeko demendren xederik gabe ...
"Zoazi, daut erran, aitatxí'ren ganat. Errozu, hura bederen urrikal dadin nitaz ... Bere
besoetan maíz tinkatu duen semetxiak, ni.garrez galdatzen dakola lekukotasuna (Ibera erdi nigarrez) mem.entoctn kadenaz dew tinkatua... Zoaz·i, errozu ttipian bezala dei egiten
dakotaw ... ".
Horiek xaharrari erran nahiz, bihotza daldaran, agían buruz-buru mintzatzen ahalko
nuela, atzo hurbildu nintz.en Plumagainerat ...
Bainan, xaharraren orde, semea nuen kausitu ... Gaixo xaharra ... Jainkoak duela b.ere lorian ... Eliza bidean lehen auzo gu baigira, eni
da bihar ehortzetako kurutzearen karreatzea.
Halere, kargua ez dautatet kendu ... Izigarri
izanen zen, alabainan, bertz,e bati kurutzea
karrearaztea ... Sekuwn egiten ez dena ... Au·
zoekin nahi bez.ein samur izana gatik ... Kurutzearen karreatz.ea, samurgoen gain.etik pasatzen da.
Horra zertan giren ... Ha, Bordaxuri, gi'zon
dorpea ... Ikaran nago, zer solasak ibilli behar
di.tugun ixtantean ... Deliberatua naiz, eztiki
arrazoínatuz, gizonki mintzatuko naiz.ela ... Ez
Bordaxuriren gatik, ez, bainan g.aizo preso den
mutiko hartaz orhoituz... Solastatze huntan
da behar bada haren biziaren harat-hunata.
H artaz pietate har-arazten balinba diot aitari,
semea salbu da ... Aita bere hartan tematzen

du juizioa ... Negarrez zegon ... kastiguaren zad

zegola ... Kondenatzalre aiSko ditula,· eta etxekoak aurretik ... Alde, berriz, gutxi ... bañan
etzayola iduritzen alakO' O'ker izugarl'irik egin
duenik... aren marmarazio samiñez nazka·
tuta . aw-era tiroa 'bota duela, aita ixil-erazte·
ko :ba/kJaJrrik... Ura Ll<tzeko iñungo asmorlik

gabe...

"ZO'az, esan dit, aitonarengana. Esayozu,
bera b~i:ntzat nitzaz erruki dedilla ... Bere be·
soetan ainbeste aldiz artu zuen billobak, negarrez testiguantz.a eskatzen diola (bera erdi
negarrez), kate<.il lotuta dagolarik ... ZO'az, esayozu txikitan bezela del egiten diota,la ... ".
Oyek zarrari esan nayean, biotza dardarka
nuela, a,gian alkarrekin itz1egingO' genduala·koan, atzO' joan düntz,an Plumagañera... Bañan zarral'en ordez SffiIl€a arkdtu nuen... Za·
rra gizajoa ... Jaungoikoak duela bere glO'rian ...
Eliza bidean auz,o urkO'en,ak gu g,era ta neri
dagokit biyar illeta.kogurutz.ea eramatea. Ala·
re, ez didate kargua k·endu... Izugarria izan·
gO' zan, izan ere, gurutzea beste batí eraman-araztea ... Sekulan egiten ez dana ... Auzoekin
nai bezin asanre egonaga1Jik ... Gurutz;ea eramatea, asarI"een gañetík izaten da.
Orra zertan geran ... A, BO'rdaxuri, gizon
zakarra ... Ikaraz nagO' zer izketa erabilli bear
degun aurki. .. AsmO'a artuta nagO', eztiki, arra·
wtbidez, gizonki mintz.altukO' naiz€la... Ez
Bordaxurirengatik, ez, baizikan preso dagoo
mutikO' gizajoartaz oroirtuz ... Izketaldi onetan
dagO', bear bada, aren ibizitz.ar·en ·etonki·zuna. Al·
ta artaz kupitu-arazten badet, sernea s'allbatua
aago ... Alta bere O'rlan tematzen oo,ldim. bada,
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baUnbada, etzi, Pabeko tribunalean, konde~
natu handi bat gehiago izan en da ... Ha, gorde
gaiten, huna Bordaxuri ...
BORDAXURI (Kapa hamdi bat gainetik, emeki hurbiltzen' da erletarat, eta bi aldiz, zintzoki, zeremoniaz bezela, mintzatuz).-Erle

maiMak,... Et:teko nagusi xaharra hil da ...
Ni na~'z zuen nagusi berria ...
KATXO (Eztiki).-Bordaxuri, .. .
BORDAXURI (Hamtua).-Hen ... Nor da?
KATxo.-Ni naiz,' Bordaxuri, .. .
BORDAXURI (Idorki).-Zer da, Katxo, lekenago aski behera ez delakoan, orai ihizi basen
pare sasietan abiatua?
KATxo.-Bordaxuri, mintza (Jaiten zu eta ni
lafíoki, gizonki ...
BORDAXURI.-G~zon

dena ez zukek bertze.la

mintza.
KATxo.-Joan den i(Jandean, (Jure jaun erretorak predikatu du ...
BORDAXURI.-To, aldi bat bederen elizan izan
haizelako marka ...
KATxo.-Pharisau eta Publikanoaren ebanjelioo aiphatu ditu... J.ende apaletarrik omen
zen publikanoa, eta handietarik pharisaua ...
Eta, biak sartu omen ziren temploan ...
BORDAXURI.-Zertarat heldu gO(JO duk elhe
tetele horiekin?
KATxo.-Jakin zazu, Bordaxur~, bihotza pisu jina nizala zure ikusterat ... Uste nuen (Jisa hortako elhek bertze estimurik izanen zutela elizako pabillunketariaren (Janik ...
BORDAXURI.-Errak zertarat heldu (Jogo dukan elhe horiekin ... · Nik, jaun erretoraren

etzi, p'abeko trihunaIea'll, kondenatu aundi bat
geyago izango da ... A, gorde gaitezen, ona
Bordaxuri...
BORDAXURI (K~a aundi bat gañetik duela,
poliki poliki erleetara urbiltzen da, bi aldiz,
zintzoki, zeremoniaz bezela, ~tzegiñaz). Eir'le
maireak, ... etxe~o na,gU\SIÍ zail'lra il da ... ni naiz

zuen nagusi herria •..
KATXO (Eztiki).-Bordaxuri, .. .
BORDAXURI (Arrituta).-E? ... Nor da? ...
KATXO.-Nd naiz, Bordaxuri, .. .
BORDAXURI (Zakar ).-Zer? Lenagoe:re Ka·
txo naiko beera eraria ez dagolrulroan, arain
balSa-pimien gisrun sas;i,etatik rusi al da?
KATXO.-BOO'daxuri, itz¡egin dezagun zuk eta
biok poldki, gizonki...
BORDAXURI.--Gt.ron danak ·ezln demkek hestela itzegin.
KATxo.-Joan dan igandean,' gure erretore
jaunak sermoyean esan du ...
BORDAXuRI.-Ara! ... bein beñepein elizan
izan aizelako señalea .. .
KATxo.-Fartiseo ta PUlblikanoaren ebanjelioa aitatu du ... Jende apa'letakoa omen z.an
publikrunoa, eta aundtétakoa farlseua... eta
biak sartu omen ziran temploan ...
BORDAXURI.-Nora joan nai dek itz rotel oye.
kin? ..
KATxo.-Jakin za'zu, BordaxuI'li, biotz astunez etorri naizeIa 'zu ikustera. Uste nuen, gi.
sa ortako itzak estirnazio oberik izango zutela elizako paldo-eramalle batengandik.•.
BORDAXuRI.-Esan zak nora eldu nai dekan
ttz oyekin ... Nik erretore jaunaren sermoya
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predikua, aldi ba~ entzutea aski diat... Ez diat
beretterren beharrik haren errepikatzeko.
KATxo.-H olaxet predikua bururatu du jaun
erretoreak,... Denak, handi ala ttipi, elgarren
aurride ginela eta Jainkoaren estimuan berdin gire la.
BORDAXURI.-Ez hiza oraino hola bizian?
KATXO (Kaxtsukiago mLntzo dela). -Huna
zer errango nauzun. Gure J ainkoak galdatzen
daukun karitatearen izenean, Bordaxuri., zure'
semearen partez eta harrentzat galdezka heldu naiz, egin duen hutsa barka dezozun ...
.Ohean duzun hilaren izenean ere, segur horrek barkatuko baizaion.
BORDAXURI
(Ixilik dago ,ixtant bat). - Zer
haiz? SendiJmenduker~ez ene enganatzerat jina? Jakintzak, Bordaxuri, ez dela jaz sorturikako xitoa... Sendimenduak onhartzen ditiat,
sendimentukeriak ez ...
KATxo.-Zure bur?J,a,Borda:curi, beti errespetatu eta ohoratu duzu... hortakotz kartiereko gizonek beren estimua erakutsi dauzute, herriko kontseilari hautatuz ... herriko'artzainak ere; elizan pabillunk,etari ezarriz. Uste dut estrimu gehiago bertzerik ez zinezakela
bU, zure adimendu zorrotz eta zuzena bihotz
nasail batekin uztartua dela frogatzen bazinu,
zure semea libraraziz.
BORDAXURI.-ZUZen biJdeak dautak dutan estimua mer,ezitu ... Nun nahi, nor zer zen kasu,
rik egin gabe, zuzen iduritu zautan hura bethi zaindu dutalakotz. Oraikoan ere semea bera duk makur bidean... Ez nuk ene biziko
sailetikbaztertuko, hura dela kasu. ]zaitekotz
ere, harentzat oraino bortitzago izanen nuk,
deneri erakusteko Bordaxuri ez dela gizon al-

bein entzutea (I]aikoa diat... Ez diat sakristua·
ven bearrik ura errepikatz.eko.
KATxo.-Olaxe bukatu du sennoya erretore
jaunak... Denak, naiz auneli naiz txiki, alka_
rren anayak giñala eta Jaungoikoaren aurrean
\ berdin gerala.
BORDAXURI.-Eiz al aiz oraindJik ola, bizitzan?
KATXO (Gartsuaga mintzatzen dala).-Orra
zer esan bear niZU1t1: gUl"e J.aungoikoak eskatzen digun karidadearen izenean, Bordaxuri,
zure semearen partez eta al1entz~t, eske'~
etorri naiz, egin duen utsa barka dezayozun ...
oyean dezun illa,ren izenean heintzat... arek,
noski, barkatuko baitzion ...
BORDAXURI (Ixilik daga une·bat).-Zer? Sentimentukeriz ni engañatzera etorri al aiz? Jakin zak, Bordaxuri ez dala i,gaz sortutakó txitOa ... Sentimentuak onartzen dizkiat, sent!mentuk,erIak' ez ...
KATxo.-Zure burua, BOl"daxuri, beti erres'petatu ta onratu dezu... Orregatik erriko gizonak beren estimazicta 'erakutsi dizute, emko kontzejurako autatuaz... Erriko Artzayak
ere, ellzan palio-eramalle' jarri. Uste det,estimado geyago ez.in zenezakeala baste iñundik
bildu, Z11T'e semea Ubratuca'l'aziz baizik, eta
zure buru zorrotzeta zuoona biotz zabal batekin uztartua dagola progatuko bazenu .baizik.
BORDAXURI.-Dedan· estimazioa zuzenrbideak
merezi izan zidak ... Nun nai, nor edo :z¡er zan
kasorrik ,egm gaibe, zu:z¡en tdUlritu zaidana be·
tizalitu detalako. Oramgoan, nel"e semea
bera zegok okeI1bidean ... Ez nauk llere biziko
bidetik baztertuko, ura da,lako. Izateko eré,
a'rekin are gogorragoa izango nauk" dana!
erakusteko, Bordaxuriez dailia giOOill allder-
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derdikaria bainan bethi berdin fermua... Ez
nuk ni haizek norat nahi erabiltzen dituzten
luma hetarik ...
KATXO.-Ez zirea beldur, zure
galtzeak zure omena ahul dezan?

semearen

BORDAXURI.-Ene omenaren jabe ni nuk, ez
eta ene semea.
KATXO. - Gure omena,
bertzetarik heldu
zauku ez eta guhaurretarik .. , Bertzeak dira
(Jure omenaren jabe ...

BORDAXURI.-Gure omenak, abiadura (Jure
baithan dik ... Ez die bertzek gure omena trire·
tik egiten, bainan (Jure baitarik ... Gizonaren
potreta duk haren omena ...
KATXO (Kartsuki).-O, Bordaxuri, othoi, (Jtbri zite... Zu eta ni, aitak baigira, fran(Jotan,
gure haur ttipiak nigarrez besoetan, entseatu
(Jira heien kontsolatzerat. Orai, nigarrez ari
den haurra, handitua duzu. Horren oraiko ni.
garrak, haurrekoak baino pisuago dire, et.a
errespetua zor zaiote... Ttipian haurrari hedatu bttsoak, ez ahal dazkotzu orain hetsiko ...
BORDAXURI (ldor).-Aski, Katxo,... DebGJldetan dituk hire fugnakeriak ene biltzeko ...
Ohartua nuk aspaldian, zuen mota urhezko
ahoen jabe zireztela ... Ez nuk estonatzen ho_
lako ahoekin hire alabak ene semea bildu badu ere... Ez zakala phentsa, aita hik bilduko
dukala ... Hire elhe legunak atxizkik emaztentzat. Berdin hei.etan irabazÍJak dituk hire biziko partidarik ederrenak ...

• KATxo.-Ene biziko harat-hunatetan ez dtbzu sudurraren sartzerik,oo. H ortaz lotzen bazira, banuke nik ere zutaz zer konda ...
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dikarla, beti iberdin ta zuzena :baizik... Ez
nauk ni aizeak noranai eramaten duen lum'l1
bat ...
KATXO.-EZ al zera bi1dur, zure semea galtzeak zure omena ere aJU1duko duanik?
BORDAXuRI.-Nere omenaren jabe ni nauk,
ez nere semea.
KATxo.-Cure OInenla bestell'gandik eldu zaigu, ez gerongandik ... Besteak dira gure omenaren jabe ...
BORDAXURI.-(}ure omenak asi,era gure gogoan dik ... Ez dute Ibesteak gure omena airetik egiten, gure gogotik baizik ... Gioor¡.aren
-ispillua berte omena dek ...
KATXO (Gartsuki).-O, Bordaxurl, bigundu
zaitez mesedez... Zu etabiok gurasoak gera
ta, frankotan, gure aur txikiak negarrez ari
zirala, sayatu ,izan gera lbesoetan M'tu ta .ayek
kontsolatzen. Ora1ln neg¡rurmez aJI"i dan aurra, aun·
dltua dezu. Orren oraingo negarrak txilcttakoak baño astunagoak: dira, ,e1a errespetua
zor zaie ... Txikitan aurrari mbaldutako besoak, ez al dizklozu orain ltxiko!. ..
BORDAXURI (Zakar ).----Naikoa da, Katxo, ...
. Alperrlkakoak dituk ire ni btltzeko txotxolokeriak... Aspa1dian oartUJta nago,zuen kaStakoak urrezko aoaren jabe zeratela ... Ez nauk
arritzen, o1ako aoakin ire alaJbak nere semea (
bildu izatea ... Ez zakala pentsa, atta ik bilduko dekanik ... Ire itz legunak .gorde itzak emakumeentzat. Bearbada ayen arteam. irabaziak
dituk ire biziko partidarik ederrenak ...
KATxo.-Nere biziko 'gauzetan ez dezu sugurrazer sartu ... Ortan asten bazera, izango
nuke nik ere zut.zaz zer kontatua ...

BORDAXURI.-Hire erranalo ala jazloo haizea,
berdin ditulo enetzat ... Axala loililoatzen zautaie, bainan ez ditulo mamian sartzen ...
KATxo.-Ontsa urgulu handiz daukazu zure
burua, eta Katxoteilooalo ontsa zangopean lehertu nahiz zaude. Ahantzia duzu nasloi, ez
hain aspaldi oraino, ene a~abari egiten ziniozkan adio pollit he~elo?
BORDAXURI (Koleran).-Zer derasalo? Ni hir
re awbaren ondotilo ibili naizela?
KATXO (Errabiatuki).-Ba, hori eta bera.
Zu, ba, zu... Plumagaineloo a]lKJstolu handia,
zure burua norbaitentzat dauloazuna, zu ibili
zira ene alabaren ondotik, ...
BORDAXURI (Oihuz).-Fuera hemendik, fuera, lehen bai lehen ... Zorritilo atheraia, buhami asto zikina ...
KATXO (Kanpotik orroaz).-Bai, zulo, bai ...
Denelo badaloite berdin zulo nahi zinuena zure
semealo b~ldu duen andre geia. Eta hortaloo
zira jazar zure semeari. Bertze ibilpide eta
'elhe guzialo, estalouru txar batzu bertzerilo ez
dituzu, zure jelosloeriaren eta ene alabak
errefusatzea. egin dautzunafruntuaren gordetzeko. (Urruntzen da).
BORDAxuRI.-Nun da zakurra?; .. te; te, te,
ustel ziloina! Xantza dulo ez baita ondo huntan ... et,a hanbat g.aixto zangorilo ere sartzen
badulo gehiago ene eremuetan ...
KATXO
(Urrunetik).-Asloi dautazu beraz,
bihar lourutzea loentzea, ez badut zure ontasunetan zangorilo sarthu behar...
BORDAXURI

(BetJbetan gogoetatua, bakarrik).

-Halla dulo ... :4rrazoina dilo ... hum... (Finki)
Zer uste dulo? Bordaxuri asloi gizon ttipia dela geruza sainduen prrofanatzeko? Bego kurtlr

60

BoRDAXURI.-Ire esanak ala igazko aizea,
berdin dituk neI'letzat... Axala kilikatzen ditek, bañan ez dituk mamian sartz,en ...
KATXO.--OSO aTrokerli:z puztuta daukazu zure búooa, eta Katxorteikoak ankapean oso
Iertu nayean zabiltza. Aztuta dauzkazu noski, ez ain aspaldi oraindik, nere alabari egi·
ten zeniozk,an ariyo polit ayek?
BORDAXURI (Amorruz).-Zer ddok? Ni ire
alaba1'enat2letik ibilli naizela?
KATXO (Errabiaz). - Bai, .01'i ta bera. Zu,
bai, zu... PIumagañeko apostolu aundia, zure
burua prestutzat daukazuna, zu ibilli zera nere alabaren atzetik ...
BORDAXURI (Ojuz).-A1de emendik, alde
lenbalLen! ... Zorritik sortua, ijitu asto zikiña ...
KATXO (Kanpotik orruaz).-Bai, zuk, bal. ..
Danak badakite zuk nai zerr1UeIa lZur€' s,errneak
bildu duen andregaya. Eta orregatik asarretu zera zure semea,rekin. Gañerako ibillera eta
itz guziak €'lZ dituzu aitzeki txar batzuk besterik, zune inbiri,a ta nene alaba k uko egiteaz
egin dizun kaiña gordetz.eko. (Urrutiratzen
da).

BORDAxuRI.-Nun da zakurra?... To, to ...
axa, axa ... ustel zikiña! Suerte ona dek inguru ontan ez egona ... eta ainbat gaizkiago
berriro oñik sartzen badek nerea dan Iurnean ...
KATXO (Urrutitik).-Naikoadezu, beraz, biyar gurutzea kentzea,.zure barrutian oñik
saI'ltu bear ez badeL..
BORDAXURI (Bat·bate.an gogoratuta, bakarrik).-Ala dek ... Arrazoi dik ... um! ... (Modu
fiñez) Zar uste.dek? Bordaxuri ain gizon txikia dala, gauza santuak 2likintreko? Bego gu-
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tzea bere bidean... N or oohi iz(tn, diten, Katxoteikoak dire Plumagaineko lehen auzoak
eta beraz zuzenez kurutzeketariak. Ez da Plumagain, lege zaharreri bihurtv.kQ den gizon
bat ... Nik ene eginbidea bethek,o dut ...· Bete
beraz Katxok berea ...
Zer gizonaren kopeta ... Holako gizonari,
zakurra gibeletik eta makila bizkarret.ik behera ...
Beharrik ene hortan tinki egon bainiz ...
Urrikarri dut holako bíligarro baten menean
erortzen den gizona. H.astapenean liUak eta
undarrean ziliportak ...
Gizon kakola ... Goazen bethi beretik ... Gune Jaínkoak ere ez du bertzerik! egiten ... Behar balu gizonen kapriza guzieri plegatu, ez
litalee Jainko, eta mundua laster erre kan lítake.
Jende nahasiek kaprizak egiten dituzte,
eta, saltsa aski mintzen zaiotelarik, jende zuzenetarat joaiten dire, othoizk,a ager diten
heien kaprizen tapagailu ...
Hola gertatzen zaio ene semeari ere ... Kaprizan, bereaz bertzerik ez entzun nahiz,aski
behera erori delarik, oraí, noizbeit, oihuka,
bere zilotik jaU dezagun.
Bere kaprizakeginez baizik ez bailzuen
bizi nahi, orai berak peka eta paga ditzala kapríza horien ondorioak.

(Berrlz eTe zeremonJaki €Il"leak agurtatzen
ditu).
Erle maiteak, ... Etxeka na,gusi xaharra hil
da ... Ni naiz zuen nagusi berria ...
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rutzea bere bidean... Nornai izanda ere, Ka·
txoteikoakdira PJumagañeko auzo urkoenak
eta, bernz, gurutze-erematlle izatea dagokie. Ez
da Plumagain Jege zarrik ukatuko duen gLzona." NJk nere egÍil1hidea beteko det... Bete
dezala, ba, Katxok ere berea ...
Ori gironaren ,kopeta!... Olako giwnak zakurra ipurditik eta makilla bizkarr'etdk beera
mereID dik ...
Zorionez, nere ontan sendo egondu naiz ...
Errukarri det olako birigarro baten mendean
erortzen dan gizona. Asieran loreak -eta azke·
nean lokatz-zipriztiñak ...
Gizon alua!... Goazen beti birle tbei'etik .. .
Gu~e Jaungoikoakere ez du besterik egiten .. .
Gizonen .txorakeri gu;dak aintzat a,rtu bear
bald:tu, ez ,litzake JaUtlllgoiko, eta' mundua
laste!' '1egoke Lur jota.
Kiristau tX'oroak txoraikieriak egit€m, dituzte,
etasalsa ,geitxo mindu zayenean, krlstau zuzenetal!'a joarten d1,ra, an-en da mesedez beren
txorak,erien ,estalgarri agertu ditéen eskean ...
Ola gertatzen zayo nere semeari ere... Arinkeriz, berea besterik entzun nai ezean naBro
beeraerori danean, oraiJIl, noizbait, ojuka bere .,zulotik atera dezagun.
Bere txorakeriak egiñez baizik bizl nru ez
bazuen, larrutik ¡paga ditzala orain txorakeri
oyen ondoreak.
(Berriz ere zeremoniaz erleak agurtzen di.
tu).
Erle maite,ak, ... Etxek:o nagusi zarra n da ...
Ni naiz zuen nagusi berrla ...
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HIRUGARREN GERTALDIA
JOKA-LEKUA.-GOl"plU!tz hU pausa takli. bat;
azita ur benedikatual'ekin.
JOKALARIAK.-Beronika, Luixa, May-i, Bordaxuri, Katxo, Tel'exa, Klotilda.
BERONIKA (Luixarekin ari da barnea:ren
aphainwen. Kadera baten gaJ.netik, err"iram u
hosto batzu oyhalaJni lot~en ditu ... Luixak eskilimak pasatzen diozka, bainan jostatuz. eskillma gibeletik :l(óixtaJtzlen du). ~ Ai, bakea
eman {Jero, Luixa. Ixtantean enterramendUr
ko jendeak hemen izan en ditu eta ez áun
gero jostetan artzeko tenorea ...

LUIXA (ErreSlposturik eman gabe, ixtuz,
dantza aire bat emaiten du, zango batez ponduak markatuz, berriz ere Beronika xi~tatzen
du).
BERONIKA (Koleran).-Ai, debru ergela, hi ...
Hmzen bezalako er{Jela ... Ama! Luixak ez nu
lanean artzerat utzi nam ...
MAYI (Agertzen da koleran).-Berriz ere ka-

IRUGARREN GERTALDIA
JOKA-LEKUA.-Gorputza egondako tokia. Ontzia ur bedeinkatuctrekin.
JOKALARIAK.-Beronika, Luixa, Mayi, Bordaxuri, Katxo, Terexa, Klotilda.
BERONIKA (Luixarekin gela antolatzen ari
da. Exer-leku baten gañetilo erramu.-ost.o batzuk oyalcrri lotzen dizkio... Luixak orra.
tzak p·asatzen diozka, bañan jostatuz orratzaz
atzetik xixtatzen du).-Al, pakea eman zan

g·ero, Luixa. Progulro j'endeak aurki emen izango ,ditun eta ez den gero jostatzen aritzeko
garaya ...
LUIXA (Erantzunik eman gabe, txistuz dantza aire bat jotzen du, oin batez puntuak mar~atuz,.. berriz ere Beronika xixtatzen dujo
'BERONIKA (Asarre).-Ai, deabru txoroa, 1...
Aizen bezelako ·txoroa ... Ama! Luixak ez nau
lanean uzten ...
MAYI (Asarre agertzen da).-Berriz ere se-

,

,

lapitan ... Nehork ez din erran en zuek bi ahizpak zireztela. Bat bertzea gabe ez duzue nihun onik eta elgarretaratu eta bethi kalapL
ta ...
LUIXA.-Ez zUela kexa, ama, ...
MAYI (Bethi kol€ran).-Hala dun eta ... Emozue horri dantza, dena dantza... HU tokian
bederen ago ixtant bat geldirik ...
LUlXA (MaUzul'lki).-Ekatzu potta, amatto,
eta ezti zaite ...
MAYI.-Erna jite ... Ixtantian ahokuko jen-'
deak hemen ditun... Bordaxuriri errana zionat: Utz-azu etxea ene gain, eta lan guziak
ere bao Jinen niz ene bi alabekin, eta tenoreko denak izanen dira.
LUlxA.-Baietz ba, ama, baietz.
MAYI.-Mugi hadi beraz hortik, mahainaren
erdia oraino emaitekoa duzue ...
LUlxA.-Baietz, ama, baietz... Zaude (Jostuan, denak eginen ditugu.

(Mayi jalitzen da).
BERONIKA.-Nagon hean Katxo eta haren
alaba Klotilda hemen geldituko direnetz bazkariteko ...
LUIxA.-Zertako ez? Kurutzeketari eta lehen auzo kapaduna bethi (Jomit ditun.
BERONIKA.-Ba, bainan hemengo gertakarien
ondotik....
LUIXA.-Bo, uste balinbadun apetitua hortakotz galdu dutela ...
BERONIKA (Kexu).-Hi, arrunt xoro.a tiz, ·hiretzat den gertakari larrienak phitsik ez ditun!
LUIXA (Trufaz).-Zendako ez dun nahi Katxo eta Klotilda ez diten jin (Jure bazkari onaren jastatzerat?
.
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s!oan ... Iñork ez din esango zuek aizpa,k, zeratenik. Bat bestea gabe ez dezute iñun onlÍk,
eta alkartu ta beti sesioan ...
LUIXA.-Ee: zaitezela asarretu, ama, ...
MAYI (Asarre oraindik ere).-Ala den eta ...
Emayozute OIni dantza, daJIJ.a dantza ... n 00kian beintl'at ago apur batean geldirik ...
LUIXA (Maltzurki).-Ekatzu muxu bat, amatxo, eta ezti zaiOOz ...
MAYI.-Mugi adi aguro... Aur.k.i proguko
j,endeak emen ditun ... Bordaxuriri ,esana zionat: "Utzi zazu etxea nere kontu, eta lan guziak ere baL .Etomriko naiz ni nere bi alalbakin
eta gauza danak ,gamiz [lil'est izango dira".
LUIxA.-Bayetz, ba, ama,' bayetz.
MAYI. Mugi adi, beraz, ortik; mayaren ero
dia oratndik jar.tz'eko dezute ...
LUIXA..-Bayetz, ama bayetz... Z.aude lasai,
d,anak egingo dirtugu.
(MaYi irteten da).

BERONIKA.-P,entsatzen ar,i nindunan la katxo ,eta aren alaba Klotilda emen geldituko ote
diran bazkaltzen.
LUlxA.-Zergatik ez? Gurut~e-eramallea ta
auzo kapadun urkoena, beti izaten dittun bazkaldar.
BERONIKA.-Bai, bañ,an emengo geI'itamunen ondoJ:1en ...
LUIXA.-Bo, uste baldin baden apetitua orregatik galdua izango dutela ...
BERONlKA (Asarre).-I zearo t:lOOrOO aiz; !retzat gertaerarJk larrienak ez ditun ezer!
LUIXA (Burlaz).-Zergatik ,ez den nai Katxo
tá Klotilda gUJ:1e bazkari ona jatera eoortzerik?

BEltONIKA.-Zertako? Zeren eta bihar Kat:co
eta Plumagain elgarren kontra agértuko baitira auzitegian ...
LUlXA.-Goiz huntan hasteko hemen zintunan Katxoteiko aita-alabak kutxaren zeinatzen ...
BERONIKA.-Hil zeinatzerat joaitea eta hil
bazkarirat joaitea biga ditun gero ...
MAYI (Presan sartz.en da).-Mugi,. mugi ...
ahok.ua athean dun ... Utz hemen denak diren
bezala ... FUe mahainaren emaiterat ... Zuen
xoxokeriekin azkenean beranta büdu diun.

(Laster lasterka baJI'ne undarr'ra ga'rbitzen
dute ,eta oro. jaHtzen dira ... IxiI eta s.erios, lau
bortzgizon kapadun sal'ltzen ,oi.ra; bakotxak h1:l
tokia z·einatzen du... Ezagut ditazke Kaotxo.,
AmerikanOla eta BOl'darx:W'Ii... Bildutasunean
ixtant bat egonik, Qrü jalitzen dtra sukaIdekü
atetik, sa1bu Katxo... Hau kanpokü atea,ri buruz abiatzen da ... )
BORDAXURl (Hotz,hotza, Katxo.ri buruz).Bazkaltiarren tokia b.ertze alderdian duk.
KATXO (Hotzki).-Gomitatuak direrwk han
izanen ahal dire ...
BORDAXURI. - K urutzeketaria
bethi komit
duk usaiaz.
KATxo.-Usaiaz bakarrik den gomituak estimu guti.
BORDAXURI.-Hiaurek ikus zer zaukan, nik
ene eginbidea bethea izanen díat.
KATXO.-Atzo er.abiliek, eni ere egungo
eginbidea 'erakusten dautate.
BORDAXURI.-U ste baduk ez jinez afruntu
bat emaiten dautakala, hire burua enganatzen duk ...
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BERONIKA.-Zergatik? Biyar Katxo 'ta PIu·
magain auziteglan alkarren kontra agertuklO
diralako.
LUIXA.-GOLz ontan estrañakoak itunan
emen Katxoteiko aita-alabak il-kutxari ur bedeinkatua ematen ...
BERONlKA.-Illari ur bedeinkatua ematea
eta il..bazkarira joatea bi gauza ditun gero ...
MAYl (Presaka sartzen da~a).-Mu~, mugi...
progua emen den ... Utzi emen denak dauden
bezela... Azkar maya jartzera... Zuen txorakeriekin azk'ene:an berallldu.
(Laster-Wsterka barrena garbitu ta danak
irteten dira ... Ixil eta serio, kapaz jctntzitako
lau edo bost bat gizon sartzen dira; bakoitzak
il-tokiari ur bedeinkatua ematen dio ... Ezagutu ditezke Katxo, Amerikanoa ta Bordaxuri., .. Une bat bilduta egon da suka~eko atetik
irteten dira Katxo ez beste danak, ... Au kanpoko áte aldera abiatzen da ... ).

BORDAXURI (Otz·otz, Katxori).-Bazkaldarren
tokia beste a1derdiaJll Z'egOIk.
KATXO (Otz).-Deituak izan diralllak aJIl
lzango dirá. ...
BORDAXuRI.-Gurutze..eramallea heti dek dei·
tua usarioz.
KATxo.-Usarioz bakarrik deitua danak estimazio gutxi.
BORDAXuRl.-Erorrek ikusi 2Jer bear dekan,
nik nere eglnbidea betea lzango diat.
KATXO.-Atzo erabilliak, llieri ere gaurko
eg1ntbidea erakusten didate.
BORDAXURI.-Uste badek ez etorriz iraiñ
egiten didakala, ire burua engañatzen dek ...
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KATXO.-Berdin bazauzu ez jitea, zendako
hola miatzen nuzu?
BORDAXURI.-Afrun.t.ua hiretz.at izanen duk ...
Hil etxe batean, ehortz egunean, aski gizon
ttipia izan hizala, ziminokerian artzeko. .
KATxo.-Gero ageriko jendek nola jujatuko
gituzten.

BORDAXURI.-Ez zakala pe1Hsa, Katxo, hire
talastek zikinduko dutela ene ohorea.
KATxO.-Arrazoina duzu... Ez dau.tzut nik
ohorerik galduko, ez baituzu gehiago 'galtze. korik.
.
BORDAXURI.-Bertzen xakurraz jelos denak,
hura zauritua ziok ... Ene ohoreaz jelos haiz
eta hura kolpatua diok.
KATXo.-Dukezun ondarrari enterramendua, biharko tribunalak obratuko duo '

(Ixiltzen dira ... Gizonen molde berean, sartzen dir,e emazte kapadunak. Heietan, Terexa
éta Klotilda. Bordaxuri jalitzen da sukaldeko
atetik, Katxo, xut, ixiUk bere xokoaJl1 dago).
TERExA.-(Denak zeinatu ondoan).-Zatozte
yero denak bazkariterat.
. KATXO.-Klotilda, gu goazen etxerat... (Bertzeéllk jaUtzen d1ra).
TEREXA (Bizi-bizia).-Egoiten ah al zirezte
ba zuek ere bertzeak bezala ...
. KATXO.-Ez zuen heinekoak izanan gatik,
gure hazteko doia bada gure etxean.
TEREXA. (Kexu).-Zer zirezte, pozoindatuko
ziuztegula beldur?
KATXo.-Etxekoen hilarazteko kapable denak, bietan hilaraziko ditu kanpokoak.
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KA,TXO.-Ez ·etol'tzea berdin bazaizu, zergatik ari zera ola?
BORDAXuRI.-Iraiña iretzat izango dek... Il·etxe batean iUetako ·egunean naiko giron txikia izan aizela, txi!llluk.eritan ariltz.eko.
KATxo.-Gero agerilro da jendeak no1a juzgatuko gaitun.
BORDAXURI.-E.z zakala pentsa, Katxo, ir·e zipriztiñak nere onra zikinduko dutenik.
KATxo.-Arrazoi dezu... Ez dizut nik onrarikga1dulm, ez baitezu zer ga·1durik.
BORDAXURI.-BestJeren zakurraz asarre dagona, al'ek ozka ,eginda zegok ... Nere onraz
inbiritan ago Ita, inbiriak ozkatua ago.
KATxo.-Daukazun onra,kondarrari biyarko
tribunalak 1ur emango dio.
(Ixiltzen dira ... Gizonen gisa berean, kapaz jantzitako emakume batzuk sar.tzen dira.
Ayen artean, Terexa tá Klotilda. Bordaxuri
sukaldeko atetik irteten da. Katxo, zutik eta
ixilik, bere txokoan dago).

TEREXA (Danak ur bedeinkatua eman ondoren).-Z.atozte gero danak bazkaltzera.
KATxo.-Kloti1da, gu goazen etxera ... (BesteaJc, irteten dira).

TEREXA (Bizi-bizi).-Gelditzen a 1 zeTate, ba,
zuek e~e rbesteak beze1a ...
KATXO.-Ez, zuen maUakoak €z izanarren,
gu mantentzeko láin hada gure etxean.
TEREXA (Asarre).-Z·er? pozoituko zaituegulako bildur al z'erate?
KATXO.-Etxekoak illerazteko gama danak
errexago illeraruo ditu kanpokoak.
l
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TEREXA.-Nork galdu du Piarres? Katxotetkorik izan ez balitz, etzen sekulan hortaratuko. Nork du gehienik sofritzen haren pe·
naz? Zuek ala nik? Ene anaia da gero!
KLOTILDA (SUiharkd).-O, Terexa hola balin..
bada, zuk ere Piarres maitle balinbaduzu, lagun nezazu haren libratzen ... eman zaite ene
alde!
TEREXA (Hunkitua).-Aita, aita bil.azu.
KLOTILDA (Erdi nigarrez, eskuak Terexari

hartuz).-Harek eta nik elgarren berri. badakigu. Ho, libra zazue Piarres, BZ dauzuet ber.
tze deus g.aldatzen ... libra zazue Piarres, utz
gaitzazue ezkontzerat ...
BORDAXURI (Sat1't2len da).-Zer gira? Sintsa·
kerietako aldian?
KLOTILDA (Suharki).-O, Bordaxuri, ... Piarresez mintzo ginen... Oraino barne huntan
hilaren gorphutza sendi da, hil horre k maite
zuen Piarres... Horren izenean galdatzen
dauzkitzut Piarresen librantza eta eskua...
BORDAXURI (Mesprexatuz).-Presondegia ez
da goxo ez eta eder ... Bainan Bordaxurik nahiago du haren odola han ikusi ezinez eta ixitilean.
KLOTILDA

(Bere samindura penatuki gor-

dez).-Ez dakit ene odoZa ixtiletik den, sortzez ukan oezalakoa dut.
BORDAXURI.-Ba, bordan sortutik, ez etxean
sortutik!
KLOTILDA.-Ez dut nik hautatu sor-tokia!
BORDAXURI.-Ontasunetik ez den odala, on
gutiko adola ...
KLOTILDA.-Odol onetik izan ditake, ontasun
ez izanik ere.

TEREXA.-Nork galdu du Piarres? Katxotei·
korik izan ez balitz, -etzait sekulan ortaratu·
100. Nork du geyenik sufrirtren aren penaz?
Zuek ala nik? Nere amaya da gero!
KLOTILDA (Rera).-O, T,erexa, ala baldJn bao
da, zuk ere Riarl'es malte baldin badezu, la·
gundu nazazu ura libratzen ... jarri zaitez neo
re alde!
TEREXA (Kupituta).-Atta, aLta bildu zazU.
KLOTILDA (Erdi negarrez Terexari eskuak
artuaz).-Arek eta biok bada~igu alikarren berr!. 0, libra ,za·zute Piarres, ez dizuet beste
erer es~tzen ... lihra zazute Piarres, utzi galo
tzazute ezkontz-en ...
BORDAXURI (Sartzen da). - zer? Koo:nerla
egLten así ail gera orain?
KLOTILDA (Rero).-O, BOl'daxuri! ... P>iail."l'e·
sez ari giñan ... Oraindik barren ontan illa·
ran ,goI1putza senti da, il orrek maite zuen
Piarres ... OT'I"el1 izenean Piarresen libertadea
t·a eskua '9Skatzen dizk1zut ...
BORDAXURI (Despreziatuz).---J>resondegia ez
da goxo, ez ta -eder ere... Bañan Bordaxurik
nayago du bere odola an ikUiSi, lo~tzealn bao
ño.
KLOTILDA (Rere samiña nekez garderik).Ez dakit nere odola JokaJtzetik ate dan, sor·
tzez izan bereIakoa det.
BORDAXURI.-Bai, bol'darn sortua, ez etxal·
dean SC1rtua!
KLOTILDA ....:....EZ det nik sor·lekua autatu!
BORDAxuRI.-Ondasunetik ,ez dan odola; on
gutxiko oOOla ...
KLOTILDA.-Od~ onekoa izan diteke, onda·
sun!ik ez izanik el'e.
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BORDAXURI.-Zure odoláren jabe ziren, gizon multxo batek frogatua dute.
KLOTILDA (Kontzetik j.a1itzen da).-Zer duzu zuk hola ene mespresatzeko? Ez, ez baituzu lehen aldia gisa hortan mintzo zirela nitaz ... Ez nizala etxeko alaba eta uste duzuia
ez nitak!ela onhesta izan?Zer zirezte zihaurek? Ezagutzen ziuztet, ezagutzen ... zu,ek, jende o-ho-ra,ga-rriak. Kanpo itxura eta grimasak eder ditutzwe ... Bainan barnez zer balio
duzue? ... Mcriz, gu bezenbat ere ez ... Badakit
ari izana zirela kondan, ni neska tzar bat
naizela ... Bainan nola tzartua eta galdua naiz,
galdua balinba naiz? Galda zazute f,amilia
o-ho-ra-garrietako semetze batzueri, zer proposamenduak egiten dauztaten?
BORDAXURI.-Bego zure lohia zure baitan!
KLOTILDA (Gero eta bortitzago).-Ba, zuek
kanpoz, baditutzue holako molde eaer legun
batzu, b,ainan zuen tapagi;a distirant izana gatik, zuen barneko usteldura gurea bezenbat
bada. Zu, ba, Bordaxuri eta zure iduriak ezagutzen zaituztet. (Zuen abusagailu ibili nauzue, müa elhe zuríz ase nauzue, gordeka eta
Quruz-buru). Komplimenduz hantu nauzue,
eta or.a.i jin baJitzaut zuetarik b:a:.e.kin ~ne
amentsaren obratzeko parada, orai ukatzen
eta mespresatzen nauzue ... Buruz-buru aipatu'en, orai denen aintzinean agertzeko ahalge
zirezté. Zuhaurek galdu nauzu, galdua balín
banaiz. Beha nezazu: naizen bezala, zuen obra
naiz ... Ni mespresatuz, zuen burua eta zuen
obra duzué menpresatzen.
(Betbetan sartz,en da Mayi. Denak ixHtzen

dira).
MAYI
(Bordaxuriri).-Nahi
rri, bazkaria prest presta da.
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duzuelarik

ja-

BORDAXURI.-Zure odolaren jabe zeran ala

ez., gizon-sail batek proha¡tu duo
KLOTILDA (1)ere onetik ateratzen daJ.-Zer
dezu zUk, ni ola despreziatz·eko? Ez, ez baltezu lenéngo aldia gisa ortan nitzaz mlntza
z'eralaoo. Ez naiz,ela etxaldeko alaba eta uste
al dezu ez naitekela iz-eu onekoa izan? Zerok
zer zerate ba? Ezagutzen zaituet, ezagutz-enoo.
zuek, jende on-ra-ga-rriak. Kanpoko itxura eta
lwlol'ea ederrak dituzUJt·eoo. Bañan barrenez
zer balio dezute?oo. Maiz, gu aLnbat azoo. Badakit gaizki esaka ari izan zerala, ni neska
txar bat naizelaoo. Bañan nola txartu eta galdu naiz, ga,ldu ba,ldin banaiz ere? Galde zayezute familia on-rra-garrietako SeIn-e batzu-ei
nolako eskeñiak egin dizkWa.tenoo.
BORDAXURI.-Bego zure loya <zuregan!
KLOTILDA (Gero eta gogorrago).-Bai, zuek
kanpotik badituzute ola·W modu eder legun
batzuek, bañan zuen es·taUda dizdizaJ:"ia izanagatik, zuen barrengo ustela gurea aña bada.
Zu, bai, Bordaxuri, eta zure an.tz-ekoak, eza·
gutzen zaituet. (Zuén ahusagarri ibilli nazute, milla Hz zuriz ase nazute, izkutuan eta
buruz-buru). Kunplimentuz ipuztu nazute, eta
arain, zuetako batekin nere ametsa egiz·ta.tze,.
ko aukera etorrizaj¡dan-ean, Ol'ain ukatzen eta
desprez1a:tzen nazuteoo. Alkarrekin áitatuak,
orain danen aurream. agertzeko bildurrak, zau·
dete. Zerorrek galdu nazu, galdu baldinba-,
naiz. Ikusi nazazu: naizen bezelakoa, zuen
obra naizoo. Ni desipr·eziatuz, zuen burua ata
zuen obra despréziatzen dezute.
. (Bat bat,ectn Mayi sartzen da. Danak ixützen dira).
MAYI (Bordaxuriri).-Nai dezute'!1ean exeri,

bazkaria prest prest dago_
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BORDAXURI.-Ontsa da. heldu gira.
MAYI.-Ha. gaixo xaharra•... ez diot onhets
ez dudala gehiago ikusiko. Zer hutsa hura he·
m'en gabe ...
BORDAXURI.-Ba... huts handía ...
KLOTILDA.-Ba. eta ez bakarrik hemengoen.
tzat.. . oertze hainitzentzat ere ...
(Denak ixiltz·en di'l"a. nehork ez jakin ze"er:ran).
IJORDAXURI.-Bon. heldu gira, b,eraz mahai.
nerat.

MAYI.-Ba. prest presta da... (JaUtzen da).
BóRDAXURI.-Zuek orm eginen duzue nahi
duzuena. Haatik hemen egoitekotz. hil etxe
hau errespetatuko duzue. (Klotildari) Eta zuk.
enganatzaileak ukan baditutzu. akusa zaitzu
hek eta zure burua. eta ... gur~ bakea emazu ...
KLOTILDA.-Ene engafUltzailetarik bat: zu!
BORDAXURI (Oldartqa).-He? ..
KLOTILDA.-ZU. ba. zu. Bordaxuri. pc.billunketari. herriko kontseüari. aita familiako ohoragarria.
BORDAXURI (Erhotua).-Zer zabiUza hemen.
paso bat bildu beharrez? Zoazi hemendik, kanporat eta zoazte hemendik begien bixtatik.
Katxoteiko buhamiak!
KLOTILDA (Bere a1taren ganat ihes egiten
du... Katxok iduri du kolpeka artzeko prest
dela).":"'Ez naiz hemendik jaliko errcmgo dudana erran gabe ... Ala ahantzia duzu igande
arrats hura. ene biderat jaU baitzinen? ...
BORDAXURI (Dudan' egonik. pa,so bat emanen
otlhe dion Klotildari).-Zato hunat. Terexa.
barne zikintzerat jinak balinbadire, zikin de-

BORDAXURI.-Ondo da, OOgoaQl.
MAYI.-Ai, aiton gizajoa ... ezin pentsatu det
geyago ikusilro ez dedan1lk. Zer utsa emen, ura
gabe ...
BORDAXURI.-Bai... uts aundia ...
KLOTILDA.-Bai, eta ez em.engoentzat balta·
rrik ... beste askorentzat ere bai...
(Danak ixiltzen dira, iñork ez daki zer
esan).

BORDAXURI.-Tira 00, ,ba'goaz beraz mayera.
MAYI.-Bai, prest rprest dago ... (Irteten da)
BORDAXURI.-Zuek OTain nai dezutena egiq·
. go dezute. Orratik, emen ge1ditz.ekotan, i:1-e1xea
errespetatuko dezute. (KlotiZdari) E,ta zuk, eqgañatzaHeak izan badituzu, akusa ~tzazuayek
eta zure burua, €Ita ... guri .pak!ea eman ...
KLOTILDA.-N ere engañatzaUetako bat: zu!
BORDAXURI (Amorruz).-E? ..
KLOTILDA.-ZU, bal, zu, Bordaxuri, pallo-eramaUe, eI"rliko kontzejukoa, famiUako atta onre·
garria.
BORDAXURI (Erotua).-Zer? belarrondoko
ba! bi1du nay;eanalzalb1ltza emen? Zoaz
emendik kanporaeta zoazte emendik begien
bistatik, Katxoteikü ijitua,k!
KLOTILDA (Bere a,itarengana iges egiten
du... Katxok kolpeka aritzeko prest dagoZa
ematen du).-Ez naiz emendik irtoogo, esango

dedana asan gabe... Aztua al dezu nere bidera irten ziñan ig,amde arrats ura?
BORDAXURI (Dudan egonik Klotildari beZa·
rrondoko bat emango ote dion).-Atoz Ollera,
Terexa; 'etxe barrena zikintzera etorri baldin
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zatela hemen(Jo murruak eta ez (JU... (Biak

jalitzen di'ra).
KLOTILDA.-Ba, e(Jiak dio min egin... Ha,
Bordaxuri, zer uste duk, ixtila egin et.a, ~.s
kuak garbirik jaliko hizala? Heldu zauk pagamenduaren tenorea. J ende guz~eri kondatuko diat hire ixtorioaeta asko harrabOis.
egin araziko diat hire etxearen itzuUan, mundu guziak jakinen baitu hire egitat.ea. Egunak
hiretako bainrm gauak enetako izanen dituk.
Goza zak gelditzen zaukan fama onaren ondarra ... Hurbiltzen ari zauk tenorea fama txar
eta dolutan jarriko baihmz. (Ixiltzen da ix-

tant bat, -eta betbetan niga:rrez hipaka hasten). Ho ... ho, ho, ho, ene Biarres, ... ene Píarres ...
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hadira, zikindu ditzaltela emen,go paretak, eta
ez gu ... (Biak irteten dira).
KLOTILDA.-Bai, egiak min €Il1lan dio ... A,
Bordaxuri, zer uste dek, loka.tza egin eta es·
kuak garbirik irtengo intzala? Eldu zaik oro
dañaren ordua. Jende guzia·ri lrontatuko zioat
il'e istoria, eta nailw ixlmnbillaegin·araziko diat
ire etxe inguruan, mundu guziak jakingo bai.
tu ikegindalroa. Egunak iretzako bañan gauak
neretzako iz.a:ngo dituk. Goza zak gelditzen
zai.k¡an fama o.naren kondarra ... Fama txarra
eta damutan i.zangoaizen ordua urreratzen
ari zaik. (Une bat ixilik eta bat batean negarrez zotinga asten da). O, ... 0,0,0., nere Piarres, ... nere Planes, ...
OY,ALA
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LAUGARREN GERTALDIA
JOKA-TOKIA.-Eskualdun sukalde bato
JOKOLARIAK.-Galarrotsak, Bordaxuri, Amerikam.oa, Terexa.
(Terexa supazter xokoam. dago... Amerika_
noa karta üra1lzen mahain muthurrean jaiTirik ... Bordaxuri ha,rat-hunat dabUa erhotua tu·
tak entzuten dituela ... Kanrpotik galarrotsak
ari dira, eskualde ba,tetik, be:rtzetik, hurbUdik, urrundik, edozoin sotnu motaz).
GALARROTSAK (Boz bat urrundik).
Ala zorigaitzeko premu izaitea,
harek eman baiteraut bethilvotz kaltea,
aitari galdeginik sortzeko pa,rtea,
galeretan eman nau, hauxe duk dotea.
(BoIL

berak i:rrintZ'in ba,team.).-Boraaxuri,

ai, ai... urde gorri, hi, hi, hi, ...

(Dernek errepostu).-Hu... u... u ...
(Bertze botz batek bertiLe nunbeirtik).
Aita qintzinean eta arreba ondoko,
osaba burjes hori diru fornitzeTw,
ez ordian enetzat bi sei liberako
galeretan beweren leher egUeko
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LAUGARREN GERTALDIA
JOKA-TOKIA.-Euskal sukalde bato
JOKALARIAK. - Txintxarri-otsak, Bordaxuri,
Amerikanoa, Terexa.
(Terexa su-buzterrean daga ... amerikanaa
kartak ateratzen mai-muturrean exerita ...
Bordaxuri ara ta oner(L dabil erotua, turutak ent~uten dituela ... Kanpotik txintxarri-otsak ari dira, alde batetik, bestetik, gertutik.
urrutitik, edozein soñu motaz).
TXINTXARRI-OTSAK (Bozbat urrutitik).-

Zoritxa1'T'eko mayorazgo izatea,
orrek e-man dit neri betiko kaltea;
aitari eskatur~k sortzeko partea,
giItzapean j.arri nau, auxe dek dotea!
(Boz berak, irrintzi batean).-Bordaxuri, al,
ai •... urde gorri i.i,i, ...
(Danak erantzuna).-U ... u ... u ...
(Beste boz batek beste nunbaitetik).-

Nere ,aita aUI"rean eta arreba ondolro,
osaba burges ori diru emateko;
ez ordea neretzat bi s,ei liberako, (1)
giltzapean beñepein nik ler egiteko.
(1) Iibera=franco.
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(Botz berak, Afrlk:ako apez mahometanoek
bezala oihu eginez).-Bordaxuri aker andia ...
(Denek aker botza eginez).-Meee .. .
(Botz herak).-Bordaxuri asto ziria .. .
(Denek astoaJ'leI1 orroa eginez).-Hi-han ...
M-han ...

(Hirugarren botza urrundik).Zuri mintzo nitzaitzu, oi aita zilarra,
ctrdura dudalarik begian nigarra,
zure ta ene arraza Bordaxuritarra,
(Ja~eretan naizeno ni bainaiz bakarra,
BORDAXURI (E'rhotua amerikanoari).-Ez di·
tuka aditzen? Zortzig.arren. (Jaua berdin dela.
Holakoak, hU behar Utazkek, hil, hil ... (Bethl

)mrri dabila).
AM~RIKANOA (Deskantsuatn).-Mutikoa, ez za,.
kotela kasue(Jin, zakur erhautsiari baino (Jehíago.
BORDAXURI.-Aise duk errcdtea. Ez haiz hi
saltsan barne ... ezagun duk ... aditzen dituk,
bainan senditzen ez ditukala .. .
AMERIKANOA. Utzkik... Konprenituko di,e
kaxketadunek zoinbáit beretuk,o dituztelarik.
BORDAXURI.-Kaxketadunak ba... Ez baititek ordian heien gazti(Juek saltsa hau ahantziko ... Ha, edaterat bederen pa(Jatu izan baniotekan ...
AMERIKANoA.-Zer haiz Itortan? Ez ahal duk
dOlun7c, piltzcrr horieri, ixilik e(Jon diten, arnoa ez diotakela eman eta ...
BORDAXURI.-Ez zakiak... ez zakiat, zer itanen zen hobe.

(Berriz ·ere galarrotsak entzuten dlra).

~

· (Boz berak, Afrikako apaiz mahometanoak
'bézela' oju egiñez).-Bol'daxuri aker aundia .. :
(Danak aker boza egiñez).-Meee .. .
(Boz berak);-Bordáxuri asto ziria .. .
(Danak astoaren orroa egiñez).-Ji-jan ... ji-

·Jan...

.

(Irugarren boza urrutitik).-

Zuri 1tzegiten' dizut, oi alta zillarra,
sarl'itan dedalarik begiannegarra,
zure ta nere arraza Bordaxuritarra,
kartzelan naiz'en arte ni bainaiz bakarra_
BORDAXURI (Erotua amerikanoari).-Ez al
dituk aditzen 7 Zortzigal'Ten gaua berdin dala.
Olakoak il bear ituke, n, n, ... (Beti batera ta
bestera dabil).

AMERIKANOA (Patxaran).-Motel, eZ .. zayekela zakur zaunkaI'iÍ baño kaso geya~ egiln.
BORDAxuRI;-Errexa dek esatea. Ez ago i
saltsa1'ffi1·barrenean... ezagun de!{¡ ... aditu 001,
bañan sentitzen ez di:tukala ...
AMERIKANOA. - Utzi... Konprendituko dute
guardiak oitako batzuk arrapatzen dituzte-

nean ....
'BORDAXuRI.-Guardiak bal ... Ez ditek ordea
oyen kastiguak saltsa au aztu-arazUoo... A,
edatekoa heintzat pagatu izan baniekan ...
AMEFíIKANoA.-Zer diok? Alproja oyei, ixilik
egon di:tezen, ardoa e:rnan ez diekala ta damu·
rik al dek?
BORDAXURI.-Ez zeMat ... ez zekiat, zar izango zan obe.
(Berriz ere txintxarn-ots,ak entzuten dira).

(tlO'tz batek urrundik~.. Ah-ea: Dios te sal
ve'ren kob1a:k).Bordaxuri, atzar ba,
zure semea preso da,
konplitua da zure desira,
KlotiLda orai libro da.
(Bert:z.e botz bat bertze nunbaitik).Gure etx,eko urdeak,
maite tutzue zuen umeak,
Bordaxur,i jaun nagusi handiak
kondenatzen tik bereak.

(Lehen botza berriz ere).Ni naiz ni Bordaxuri,
ni naiz zuen buruzagi,
ez jarraiki ene moUeri
bainan ene erraneri.

(Bigarren botza).Ale ale, Klotilda,
Bordaxuri hor heldu da,
semea preso ezarri du 'eta
senhcrr gaitzat horra aita.

(Gala'rrotsak denak betan).(Lehen botzak urrundik, a1pez mahome1:anoak bezala eginez).-Zer dela, zer dela?
(BigaI'lren botzak tonu berean).-Bordaxuri
gazt.etu dela ...

(Galarrotsak danak betan).:(Lehenbotzak).--Zer dela, zer dela?
(Bi,garren botzak).Semearen orde aita espos dela ...

(Galarrotsak denak betan).(Lehen botzak).-Zer de,la, zer dela?
(Biganen botzalk,).-Bataioa ere manatua
dela.

(Boz batek urrutitik ... Airea: Dios te salve'
ren koplak).-

Bordaxurl, pizkortu ba,
zure semea pl1eSO da,
kunplitua da ·zm-e naya ta
KIotilda orain libre da.
(Beste boz batek nunbaitetik).-

Gure etX'eko urdeak
maite dituzte umeak,
Bordaxu:r:i jaun nausi aundiak
Klotilda or:aln Ubre da.
(Lenengo boza berriz ere).-

Ni natz, hal, ni BOTdaxuri,
ni naiz zuen bUTuzagi,
ez jarraitu nere egIñari
baizikan nere €'Sanarl.
(Bigarren boza).la ha, la, Klotilda,

Bordaxuri or eldu da,
semea preso jarri du eta
senargaitzat orra aita.
(Txintxarri-otsak danak batean).(Lenengo bozak urrutitik, apaiz mahomet,anoak bezela egiñez).-Zer dala, zer ,dala?
(Bigarren bozak doñu b,erean).-BordaxUiri

gaztetu dalla ...
(Lenengo bozak).-Zer daJa, zer dala?
(Bigarren bozak)._Semearen or:dez aita

e'lkongai dala ...
(Txintxarri-otsak danak, batean).
(Lenengo bozak).-Zer d:ail.a, zer daJa?
(B'4¡arren bozak).-Batayoa ere ag1hdua

dala.
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(GalarrotSak denak betan).";:'"
BORDAXURI.-Nik ...

~~?

nikhau jasan behar du-

'

.

AMERIKA~OA.-Mespresa-zatzik,

mutikoa, ...

BORDAXURI.-Barneak ez nik laguntzen hortako ere ... Ez diat ene zuzenaren gctina aski
senditzen... Ilhun duk, ilhun ,ene barnea ...
'hiz, 'hoinbertzeren ondo.
sartzen ari?

AMERIKANoA.~Zer

tik,

du~:rriudetan

BORDAXuRI.-Ba,

nagok

aldizka zuzenean

naizenez bedJeren.
AMERIKANOA.-To,

ez nian uste ho'~akorik'

hire ganik aditzea.
BORDAXURI
AMERIKANOA

(Kexu).-Hire falta ere, baduk!

(Botza altxatuz). -Zer

f~ta

diat nik?
BORDAXURI. - Ez baninduk pusatu egin dukan beza~, beharbada ,orai eznintuan estatu
huntan izanen.
AMERIKANOA.-'-To, hori'beliar nian 'berazen·
tzun hire ganik, milesker gisa, hirejzat egin
ditudanen, ondotik ... Dolutua baHnbahiz" ,ez
hadila auzoan ibil hobe'ndun-keta.
BORDAXURI.-Hire diru eta laguntzak eZ bao
hindu ,eskaini, ez nintuan molde huntan izanen... Etxekoen artean ere bakarrik bainauk.
AMERIKANOA (Xutituz bdzi-bizia).-Hire, on-doan dClUdenak, soberakin baUnbadituk, etxe
huntan, ,urrunduko dituk heiek ere ... Dudarik
gabe hire urrikimeta ez zauk aski larri, hola
harén emendagailu-ketan ibiltzeko ... Adios beraz, anaia,... (Jalit~en da).

(T:cintxarri-otsak danak batean).

BORDAXURI.-Nik... nlk au sufritu bear dedala?
AMERIKANoA.-Despreziatu itzak, motoell ...
BORDAXuRI.-Barrenak ez ~idak. laguntzen
ortarako er,e ... Ez dia;taskosenrti~n zuzen
jOkatutako poza... Illun zegok, dlluI)., noce baroena ...

,AMERIKANOA.-Zer? oinbesteren OIl1dotik duda-mudetan asi al aiz?
BORDAXURI.-Eai, batzutan gogoratu egiten
zait, zuzenbiGletik ote nabillen edo ...
AMERIKANOA.-Ez nian uste olakorik iregandi:k ad.it~a.
BORDAXURI (Asarre).-Iré fa1ta ere badek.!
AMERIKANOA (Boza altxatuz).-Zer falta diat
nik?
BORDAXURI.-Ez banilnduk bultzatu egin dekan bezela, lbeal'lbada ez ninduan orain estadu ontail egongo.
AMERIKANoA.-Qri bear nian, beraz, iregandtk ,entzun, milla esker gisan, iregatik egin
dituda'l1'en ondoren... Damutu baldin bazaIk,
ez auzoan ib1ll1 nor! etl'rtta bota.
BORDAXuRI.-Ire d1rn eta [aguntzak eskeiñi
'e'z ,baitu, ez ndnduan modu ontan egongo ...
Etxekoen artean 'EIDe, bakarrik ikusten baidiat
nere burua.
..
AMERIKANOA (Zutituz bizi bizi).-Ire ondoan
daudienak sobra .baldin badituk, oyek ere uxatuko dituk .etxe ,ontatik ... Dudarik gabe, ire
kezka ori etzaik nad:ko azrtu.n, ura aundiago·
~n Ol'II'ela ibiJ.~ko ... Agur, beraz, anaya ...
(lrteten da).

(Bordaxuri maham buruan jamen da, burua bi eskuen a'rtean).
(Galarrotaaik berrlz ere).(Botz bat litanien airean).-Ohore nahi eta
emai~e

guti ...
(Denek).-Gure Bordaxuri.
(Botzak).-Elizan pabillunketari eta kan·
poan emaztekari ...
(Denek).-Gure Bordaxuri.
(Botz,~).-Egunaz norbait bainan gauaz oro
iduri ...
(Denek).-Gure Bordaxuri.
(B()tzak).-Etxeko jaun handi bainan mol·
dJez buhami...
(Denek).-Gure Bordaxuri.
(Botzak).-Bertzen konduentzat xuhur bainan berenentzat larri ...
(Denek).-Gure Bordaxuri.
(Galarrotsak berriz ere ... Harriak tiratz·eIll

dituzte sukaldeko le1hoari).BORDAXURI (Errabian badoha aterat eta ga·
la'l'lrots-larieti mintzo).-Etxeari harrika orai
berriz? Hurbil zizte putrun zikinak... Kapaple balinbazil'ezte... Gizona dena agert dadila hunat...
(Galarrotsakdenak betan). - Hu... hu ...
hu ...
BORDAXURI.-Muturrak hautsiko ahal dit'Ur
tzue denek g,au huntan... (A1Jhea banpakO'an

heste du).
(Galarrotsak denak betan). - Hu...
hu... (eta harrabots).
'

hu ...

BORDAXURI (Ixtant bat kurri ibilirik, Terexari mintzo da).-Zuk ere ez duzuia phitsik
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(Bordazuri mai-buruan e:certzen da, burua
bi eskuen artean duela).
(T:cint:carri-otsak berriz ere).
(Boz bat letanien airean).-Üinra nai eta

emalle gutxi...
(Danak).-Gure Bordaxuri.
(Bozak).-E1izan palio-eramalle ta kaillpoan

emakume za}e dan ori. ..
(Danak) .-Gure Bordaxuri.
(Bozak).-Egunaz <llOlI'lbait bañan gauaz al·
proja bat iduri...
(Danak).-Gure Bordaxuri.
(Bozak).~Etxaldeko jaun bikaña, bañan
berez ijito aundi...
(Danak).-Gure Bordaxuri.
(Bozak).-Besteen kontuetan estu bañan
bereetan lasay;egi ...
(Danak) .-Gure Bordaxuri.
(T:cint:carri-otsak berriz ere... Arriak botatzen dituzte sukaldek:o leyora).

BORDAXURI (Errabiz atera joan da tzintzarri-otsa jotzalleai mintzatzen zaye). - Ora,in
berriz etxeari arrika? Urbildu zaitezte, zerri
zikiñak, ... gauza baldin bazerate... Gizona dana ,agertu dedilla onera ...
(T:cint:carri-otsak danak batean).-U ... u ...
u ...

BORDAXURI.-Muturrak autsiko al dituzute
danok gau ontan ... (Atea gOlpe batez i:cten du)
(T:cint:carri-otsak danak batean).-U ... u ...

u ... (eta i:ckanbilla).

BORDAXURI (Pi:cka bat,ean aurrera ~a atzera
ibilli-ta Tere:cari esa ten dio).-Zuk ere ez al

8g

~r'faíten;?'

(TereX;ak espaldak a1txatzen diozka).

lduri duzu ez ditutzula senditzen ere eni egiten dituzten afruntuak.
e

TEREXA

(Erdi ni.garrez).-Zer nahi duzu nik

egítea?
BORDAXURI (Eirra:bian).-Zer nalui egiteo.~? Pía;ka bat ene penetan piharte hartzea. Nik senditzen dudanetik poxi bat senditzen bazinu,
ez baizinitake hM egon, aphoa bezala z·abald1!a ..• Ha, uste nuen haur bat bederen gelditieri zautala... Ez dut beraz gehiago hau,rrik
. ere ...
(T¡ere~a

xutitzen da eta nigarrez ja1itJ:en).

BORDAXURI (Bakarrik xutik).-Horra beraz
nun dutan mundu guzia ene kontra ... Mundu
guzia, bizkarrean ... Bakarrik ... Nehoren amodiorik ez, bainan denen herra ba... Hernua
bertzerik othe da? (Ja·rtzen da 'll1ahain muthu-

rrean).
,. Denak kontra iZiznik ere, phitsik ez Utake
ene kontzientzia ene alde banu... Bainan, ene
k"ontzientziaren hekukotasunak bérak ez nu
ZGgU1ttz.en... Bertzetarik ohorerik ez hartzea,
phitsikez da ... Bainan bere buruari ohore ezin
eman izaitea, hoN da hori izigatrikeria... Eta
ni, Bordaxuri, hortaratua naiz. Bertzek nitaz
zuten estimua galdu dut ... Ezdute gehiago
enetzat, izanaren izena baizik ... Bainan, latz.garriago dena, ene bUTU(JZ nriJl,aurek nuen
estimua, hura duk bereziki galdua ...
Gaizki eginaren bi.haramuna... ha, egun
ilhuna ...

(Galarrots<ak).OIHALA
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dezu ez.er esaten? (Terexak sorbaldak altxatzen diozka). Ematen dezu ez dituzula sentí·
tzen ,ere, neri egiten dizki:daten iraiñak.
TEREXA

(Erdi négarrez).-Zer nai dezu nik

egitea?
BORDAXURI (Errabiaz).-Zer nai egitea?
pix'ka bat nere penetan parte artzea. Nik sentitzen dedanetik apur bat sentituko bazenu,
etziñake or 'egongo sarpoa bezin zabalik... A,
uste nuen aur ,ba-t beintzat gelditzen zitzaidalla. .. Beta'];, aiuTrik eTé ez det ...

(Terexa zutitu ta negarrez irteten da).
(B.akarrik zutik).- Orra beréilll
nun dedan mundu guzia nere kontra ... Mun.du guzia bizkarrean ... Bakarri.k ... Iñoréhainoriorik ez, bañan daD.1en gOITotoa baL.. Infet~
nua besterik ote da? (Exeritzen da mai mu, BORDAxuRI

tutrean).

'
.'

•

p

Dahak kontr..a izan da eré, utsa Utzakenere
kontzientzia nere al de banu .. , Bañan ner,
kontzientziaren tes1'Jguantzak berak ez ddt ,la\.
guntz.en ... BootJeengándik oIírárlk ez artzea, ez
da ezer ... Bañan bere buruari onra ezin eman
izatea, ori da ori gauza izugarria!... Eta hi,
BOrdaXiuri, ortaratuanaiz. Bestek nitzazzuú:!fi
estimazioa galdu det... Ez dute neretzat iza.
naren izena baizik ... Bañan, latzgarriagoa da·
na,nere buruaz neronek nuen estimazioa 'bera ere, galdu egin det ...
,Gaizki egiñaren biaratmuna ... ori egun illuna! ...
(Txint:parri-otlSak).
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BOSTGARREN GERTALDIA
JOKA-LEKUA.-Aphez etxe barne bat... jan-l,éku eta salUll1.
JOKOLARIAK.-Errretora, J oana, Paxkal, Ka_
txo, Bordaxuri.
ERRETORA (Eskl\ln ata ezker dabila).-Ha ...
bethi behl'l egon behar da hemen ere. (Oihuz)
Joana, hu Joana, ekatzu bazkaria.
JOANA.-H eldu, heldu ...
ERRETORA (Jartzen da. Paper baten irakurtz'en ahantzia, ez da ohartzenere Jorunak 2:erbitzatu duela ... Joana jalá ondO'an).-Ha ... halere oihala ez baitaut emano Beti zerbait esk.as ... (Oyhal bat hartzen du, eta bere paperaz errotik okupatua, ez da ohartzen ahoratzen duen kollera beroegi duela... Grlmaska,
beroegi ezil11 ilretsiz lotz·en da). Ha emazteki
santsana, ... Joana, Joana. (Agertzen da). Hoinbertze eta hoinbertze aldiz errana dauzut, ez
eni bemegirik zerbitzatzeko... Nun duzu ba
burua? Orai ere ahoa erre dut ...
JOANA.-Uste nuen epela zela ... Haustean
mintonatzen naukan bulta huntan.
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BOSTGARREN GERTALDIA
JOKA-LEKUA.-Apaiz-etxe barren bat...
-leku eta sala.
JOKALARIAK.~Erretorea,

jan-

Joana, Paxkal, Ka.

txo, Bordaxuri.
ERRETOREA

(Aurrera

~a

atzera dabil).-A ...

beti zai egon bear da emen ere. (Ojuz) Joana,
e, Joana, elrntzu bazka~ia.
JOANA.--Banoa, banoa ...
ERRETOREA (Exeritzen da. Paper bat irakur'
tzen aztuta ez da konturatzen ere Joanak
serbitu duela... Joana irten ondoren) A ...

alare ez dit oyala jarri. Beti z.e:rbait falta_ ..
(Oyal bat artzen du, e~a bere paperakin zearo
okupatuta, ez da konturatzen aora daraman
kotxar:ea beroegi dagola ... Keñuka asten da,
.beroegia ezin irentsirik). Ai,emakume zirtzilla! ... Joana, JoaÍla. (Agertzen da). Oinbeste

eta oinbeste aldiz esana dizut, ez neri beroegirik serbitzeko ... Nun dezu ba burua? Orain
e1'Ie aoa erre deL.
JOANA.-Uste nuen epela zegola ... Errautsetan neukan goxo goxo momentu ontan.
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ERRETORA.-K'exagarri ere bada azkenean ...

(Athean nor:bait) Ori berriz ere norbait bada
hor.;.
JOANA.-Nor baita ere erranen diot ez dela
tenorea hunarat jiteko ... Okupatua zirela.
ERRETORA.-Ez holakorik erran... apheza
denentzat da, eta, tenore guziz, etxean bada,
etxean da.
JOANA.-Zuk ez duzu jateko astirik ere har,
tzen ... Eta gero, beti kexu zira, eta nik ditut
pekatzen. (Bevriz joiten dute). Heldu, heldu ...
J ende~ ez dute[;a kdm,prenituko ez dela jenden etxerat jin behar jateko tenoretan?.. (Ja-

, litzen da eta athea:ren gibelean mintzo aditzen
da gizon batekin). Ha ... zu zinena ...
PAXKAL.-Ba, Jaun erretorak erran daufjiZer othedu?' Hor dea?
ERREToRA.-Ha, Paxkal, gure elizakozeiriu
joüe,a ...
JQANA.
(BetJhi atJhearen gibeletik). - Jiten
ahal zinen ba bertze tenore batez eta ez bazo
kari denboran. J,es, (agertuz) Paxkal, ezküa
joilea da hor, jauna. Igortzen ahal duta, .ask,i
duela bertze aldi batez jitea,erranez ...
'ERRETORA.-Ez, errozu sar dadin ... Esne zopa hau emazu berriz beroan ...
JOANA.-Ha, berriz ere haste beraz... Sar
zite... (p,axkalek grilffiasa bat eglten dio, "met~ko.;.

rexi" erran nahi baBlO bezala).
PAXKAL.-Agur, jaun erre tora.
ERREToRA.-Bai, zuri ere, Paxkal, ... Jar zaite ... jin zira beraz hunaraino.
PAXKAL.-Ba, jauna, zuk erran bezala.
ERREToRA.-Ba, ekarrarazi zitut, ez bainiz
sober,a kontent, zutaz.

ERRETOREA. - Asarretzeko el'e badaazke·
nean ... (Ate,an norbait) Orra, berriz ere bada
or norbait...
JOANA.-Norbait bada, onera ,etortzeko ga·
raya 'ez dalaesango diot... Okupatuta zaude·
la,
ERRETOREA.-Ez olakorik eSaJIl ... Apaiza, da·
nentzakoa da garai' guzietan; etxean bada,
et:lrean da .
.TOANA.-Zuk ez dezu jateko astirik ere aro
tzen ... Eta gero, betí asarre zaude eta nik' pá~
gatzen ditut. (Berriz ere jotzen dute). Banoa,
banoa, ... Jendeak ez al du konpl'endituko éz
dala iñoren etxera etorri bear jateko garayetan? (Irte ten da eta atearen atzean oizon bao
tekin izketan ,aditzen da). A ... zu al ziñan?
, PAXKAL.-Bati, el'l'etOl'e jaunak esan dit etoc·
tzeko ... Zer ote du? Or al da?
ERRETOREA.-A, Paxkal, gure eliza,lro kan·
pai jotzallea ...
JOANA (Beti ate{lren atzetik).-Etorrl alZli·
ñan, ba, heste garai batean, ata ez ba'zkari
denbaran. Jes:us! (Agertuz) PaxkaI, kanpai
jQtzaUea da or, jauna. Bialduko al det, naikoa
duela beste aldi batez etortzea esanaz?
ERRETOREA. - Ez, sartu dedilla esayozu ...
Eme.zopa 'au jaflri zazu berri'.t.: ere beroon ...
JOANA.--Ai, berriz ere así egin bear: .. Sal'·
tu zaitez... (Paxkalek keñu bat eoiten dio
"merezi" esan nai balio bezela)

PAXKAL.-Agur, erretm'e jauna.
ERRETOREA.-Bai zuri ere, Pa:x:kal, ... Exeri
zaitez ... Etorri zera beraz oneraño.
PAXKAL.-Bai, jauna, zuk esan ibezela.
ERRETOREA.-Bai, ekarrl·arazi z,altut, zutzaz
oso kootentu ,ez nagoJako.
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l'AXKAL.,-Nitaz eZ kontent? -Ez dituzta zet.
nuak behar dir-en tenoretan joiten?
ERRETORA.-EZ da hortan... Elizako enp~e·.
gatuak, Pax ka l, behar dute etsenplu ona
eman... Zerbitzu guzietan, gizonak serios
behar badu, Jainkoaren zerbitzuan oraino se.
riosago ...
PAXKAL.-Ez niza ni seriosa?
ERREToRA.-Seriosago zintazke, arnoa ez bazinu hoin maite.
PAXKAL.-Ba, xantreak ere edaten du, ez du.
zu hatik ura erasiatzen.
ERRETORA.-B ego xantrecrrena
har-entzat ...
Arrengurak entzunak ditut ... Tutaka ari izanak zireztela hil-her:ri zaina eta zu, egun hotako galarrotsetan. Eta nuntik? Hil herrietarik omen ...
PAXKAL (I['riz).-Ba, erran en dautzut, Jau.
na, hil-herri zain hori, edanarekin mutxitzen
da ... Emazteak ere joiten du, eta ...
ERRETORA.-Ez niz irri gose ... Ez da hortan
irri egitekorik.
PAXKAL.-Pinta bat arno bazuela eta, edaterat izan gira ilhargi xuritara, hil-errietarat ... Eta gazteria tutaka ari baitzen Plumagaineko okiloari buruz, guk ere pixka bat lagundu ditugu ... Horra egia den bezala...
Erretora.-Okiloak eta gaineratikoak bere
gisa utziko ditutzu. Gizona, gizon baita... Eta
zuen galarrotsa ez omen zen arras galarrotsa... Requi,em'en kantatzen ere ari izanak
omen zirezte ...
PAXKAL.-Alabainan, hil-herrietan ...
ERRETORA.-BOn, aski... Bertze aldian, hiZ-herriak errespetatuko ditu.tzue ... Gero, ber-

PAXKAL.-Nltzaz kontentu ,ez? Ez al ditut
kanpayak bear diran oJ:1duetan jotzen?
ERRETOREA.~Ez da ori... EUzako morroyak
ejenplu ona eman Ibear dute, P.axkal, ... serbitzu guzietan gizoillak serioa izan bear badu, Jaungoikoatren LSetrb~tzuan serioagoa oraindik ...
PAX~AL.-Ez al naiz ni serioa?
ERRETOREA.-Serioagoa ziñake, ardoa a~n
maite ez baz,endu.
PAXKAL.-Bai, sakristauak er,e edaten du, ,ez
ditO~u oJ:1ratik 'erritan egiten.
ERRETOREA.-Bego sakristauarena beI'etzat ...
ÁJ:1r,enkurak 'entzun ditut... tUJ:1utaka ari izan
zeratela kanposantu-zaia, ,eta 'zu egun oetako
txintxatrri-otsetan. Eta nund1k,? Kanrposantutik omen ...
PAXKAL (Parrez).~Bai, esango dizut, Jauna; kanposantu"zai ori edanaI1ekin tXiispatu
egiten da ... Emazteak eJ:1e jotzen du, eta ...
ERRETOREA.-Ez det par egiteko gogorik ...
dago ortan par egitekorik.
PAXKAL.-Pitxar bat ardo bazuela eta ura
edaten izan gera ,m,argiar,en argitan kanposantuan... Eta gazteria turutaka aro zitzayon
Plumagañeko birigarro orri, ,eta guk er,e pixka
bat lagun egin di,egu ... Orra egia, dan bezela ...
ERRETOREA.-Birigarooak eta gañerakoak bere gisa utziko dituzu. Gizona, glizona baita ...
Eta zuen txintxarri-otsa ez amen IZan txintxani.ffisa bakanik ... Requiem kantatz,en ere aori
Izan omen zerate .. .
PAxKAL.-Izan ere, kanposantuan ...
ERRETOREA.-Naikoa da ... UrrengoalIl kanposantuak 'errespetatuko dituzute ... Geró~ ga-
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tzálde, atzo ezkiia korda tiratzéan, bereterra,.
ren aintzinean hiruzpalau sakre alimale erran
omen ditutzu ...
PAXKAL
(Kexu).-Hi>ruzpalaw, hiruzpalau?
Ez da egia hori.. .
. ERREToRA.-Ba, toki segur.etik jakina dut ...
PAXKAL.-Hiruzpalau, biga erran ditut bao
karrik ... Pu ... eta ko ... A ... hasi nuen, bainan ez nuen bururatu ... Nahi nuke jakin nork
salhatzen dauzkitzun holako gezurrak.
ERRETORA.-Eliza ez da sakreko lekua, halere gutiago haurrak ondoen direlarik.
PAXKAL.-Ba, haurrak, ba... Ez dautzute
erran zure beretterrek zertak,o ke;catu n.aj,zen2.
Hori ez dautzute erran ...
ERREToRA.-Zertako kexatu zira?
PAXKAL.-Zeren-eta zeinu korda zikindu
baitautate torxa arraxinez eta kedarrez! Goxo baita han kordari lothu-eta, eskua dena bikhe eta beltz jalitzea. HON ez dautzute ez salhatu zure beretterrek.
ERRETORA.-Bon, den a d:en, kasu emazu zer
manera erabiUzen duzun;Jainkoaren etxean
ez dezak,et nik onhart holako mo,lderik ...
PAXKAL.-Oroena behar da entzun, jaun
erretora ...
ERREToRA.-Ontsa da ... Bethi, ene berri jakinen duzu... Omi erretiratzen ahal zira ...
Joana, gizon hau segi zazu!
PAXKAL (Jaliz).-Nahi nuke jakin nork salatzen dauzkitzun horiek guziak.
JOANA (Athe gibeletik).-Merexi... entzun
ditutzu zureak ...
PAXKAL.-Zaude ixilik gero zu ... mutzurdin
salatari...

fi.'era, atzo kanpa;yaren sokatik tirat~ean, eMz-mu1JllLen au'rl'ean 1ru edo [au bat birau gordin
- ~n Ottnen dituzu ...
PAXKAL (Asarre).-Iru edo l,au, iru edo lau?

E1z da ori egia•••
ERREToREA.-Bai, toki segurutik jakdn det ...
PAxKAL.-Iru edo lau, bi ,bakarrik esan ditut ... Pu ... eta ko ... A ... asi nuen, bañan ez
nuen bukatu ... Jakin nai nuke nork, salatzen
dizkizun dako gezmrak.
ERRETOREA.-Eliza ,ez da birauetako lekua,
a~n gutxiago aurrak aldamen,ean dirala.
PAXKAL.-Bai, aurrak, baL.. Zure el,iz-mutillak ez al dizute esan zergatik asarretu nalzen? Ori ez, dizute eBian ...
ERRETOREA.~Zerg,atik asarretu zera?
PAXKAL.-Z'ergatik? kanpai-soka ,erretxifi.az
eta kedarI'lez zikindu didatelako! Goxoa baita, an sOIkari ,e1du taesku dana !pikeaz"ta beltz
ateratzea. O1'i 'ez dizute salatu zure eliz-mutillak.
ERRETOREA.-Dana, dala, kontuegizu zer modutan ''zabHtzan; J.auIllg()lil~oaren etx>ean ,ez de·
zaket nik ontz,a,t artu olako modurik ...
PAXKAL.-Danena entzun bear da, el'retore
jauna, ...
ERRETOREA.-Ondo da ... Aurrera eI'e nere
berr! jaIDingo dezu... Orain erI'letiratu z!ndeke ... Joana, lagundu zayozu gizon 0IIll!
PAXKAL (Irteerakoan)-Jakin na,i I!luke nork
sallatzen dizkizul!l oik danak.
JQANA (Ate atzetik).-Merezi... entzun di.tuzu zureak ...
PAXKAL.-Zaude ix;i1ik g,ero zu... neskazar
salatal'Ja ...
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ERRETORA (.Toana deituz).-Joana! (Agertzen
da). Bertze aldian, ene bisitatiarrak ixilik se-

gituko ditutzu kamporat ... Ekatzu bazkaria ...
(B¡¡¡.karrilk mintzo) Orai berriz, zeinu joilea tutaka... beren usaia basa horrekin... Ixilik
utzi banu, hori berdin heldu den gauean elizako zeinuekin hasiko zen galarroska.
JOANA (.Ekartzen du bazkada).-Kasu emazu, beroegi balinbada ere. (Ja1itzen da)
ERRETORA (Janez bakarrik).-Mundu huntan zer nahi gizo.n mota bagira... langileak
eta alferrak, xuxenak eta makurrak, ... bitxiak
ere ... Gauaz zalapartak.a dudamudazko obretan artzeko, hor ba; dotzenan hamahiru kausitzen dira ... Bainan ongiaren alde, zalaparta
bera erakusteko eskuak dituen erhi bezenbat
gizon ere ez ditake kausi.

(Athea jotzen dute).
(Agertuz).-Gizon bat zure galdez ...
ERRETORA.-N or da?

JOANA

JOANA.-Ez dakit, ez arradorik, jauna.
ERRETORA.-Sar-araz zaeu ... Ori ... Hau, joan
zazu. (Bazkalria emaiten dio... Katxo sartzen
da). Ha, zu zirea, Katxo, ... Jainkoak dautzula egun on ... Hum, ez zira maíz hunat
agertzen ...
KATXO.-Ez, ez jada ez dakizunik phitsik
ez ... Bainan dakizunekin eta denek· dakitenekin e,spantu guti.
.
ERRETORA.-Bon!
KATXO.-Aditu ditutzu tuta horiek, eta norentzat diren ba ahal dakizu? ..
ERRETORA.-Ezin uka ...
KATxo.-Horra, jauna, zer
TOO

gizona dugun

ERRETOREA (Joanari deituz).-Joana! (Ager.
tzen da). Beste batean, 'neil'e ,bixitatzalleak ixi·
lik lagunduko dLtuzu Imnpora... Ekatzu bazo
karia ... (Bakarrik izketan) Orai'l1 bemz kanpai jotzallea turutaka ... bere usa:rio basatd erre,kiin ... IxiÜk utz-i banu, datorren gabean berdin asiko zan ori e1izako kanpayakin txintxarri-otsetan.
JOANA (Ekartzen du bazkaria).-Kontu egi·
zu bemeg¡i ote dagon. (Irtet,en da).
ERRETOREA (Bakarrik jaten).-Mundu ontan
mota gu:oitako gizonak gaude... LangiUeak eta
alperrak, zuzenak eta okerrak, ... zoroak &e
baL.. Gauaz zalapartaka dudamudazko zer-egiñ,etan aritzeko, do~enam amairu arkitzen di·
ra ... Bañan onar,en alde zala1parta bera era.kiusteko, eskuak beatz aiu!bat gWün ere ezin
arkitu ditez·ke.
(Ate,a jotzen dute).

JOANA (Agertuz).-Gizon bat zure galdez ...
ERRETOREA.-Nor da?
JOANA.-Ez dakit, ez ezaguna, jauna ...
ERRETOREA.-Sarreraz,i zazu... Tira ... au era·
man zazu. (Bazkaria ematen dío ... Katxo sartzen da). A, zu al z,&a, Katxo? .. Jaungoikoak
dizula egun on ... Um, ez zera zu maiz Ollera
agertzen ...
KATXO.-Ez, ez da onezkeroez dakizuni·
kan ... Bañan dakizun·akJineta danak dakitenekin al'gu:rio gutxi, j'aJuna, ...
ERREToREA.-Ondo da!
KATXO.-Aditu a[ ditU'lIuturiUta o!yek eta no·
rentzat diran bai al dakizu? ..
ERRETOREA.-EzLn ukatu ...
KATXO. - Orra, jauna, Z& gizona degun
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kartierean... Kontseüari eta elizan pabi~lun
ketari.
ERREToRA.-Hanbat gaixto gaizki ibili balinbada ...
KATXO (Kexu).-Balinbada, balinb.ada? Zer
uste duzu, itsurarat eta arrazoinik gabe muntatuak direla galarrots horiek?
ERRETORA. - Galarro1s,
harrabots, bainan
egia nun da?
KATXo.-Egia nun den? Semea han galere~
tarat kondenatua, horra egia ... Zertako kondenatua izan da, galda gure Klotildari ...
ERRETORA. Klotildak ez othe du makur horietan deus hobenik?
KATxo.-Zer hoben izan dJezake? Aita-semeak ondotik zituen ... Semea hautatu duo Libro ahal zen ... Ez ahal da hortan gaizkirik
egin?
ERRETORA.-Aita semeak ondotik ... Hum ...
Ez othe ditu berak pixka bat tiratu?
KATXO. Ho, badakit, jauna gu pobreák ga·
rela eta familia apaletik garelakoan gure erranak denak gezurtzat dauzkatela ...
ERRETORA.-Egia garbia, lañoki da atheratzen gizonaren ahotik ... Zure elheek sobera
minberak dira, egia garbia izaiteko.
KATxo.-Zuhaurek ztmon ba predikuan,
phariseu urgulutsua J·esusek kondenatu zuela, eta publikano apalá goretsi zuela ... Uste
nuen, prediku hori entzun eta, Jesusen minixtroaren etxean, jende aphalak be.gitarte
hobeagoa ízanen zuela ...
ERREToRA.-Ba, b·ainan, delako publikanoak
ez zuen phariseua mespresatu... Aphaltasuna, berez, urhe da, bainan zure urhea, be.r.tz§n
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e~rian.,. Kontz·ejukoa etaelizan palio-etainallea.
ERREToREA.-Ainhat ga-izkiago, gaizki ibilli
baldin bada ...
KATXO (Asarre).--':Baldin bada, baldin bada? Zer uste dezu, itxumenean eta ar:razoirik
gabe pr,estatu dirala txintxarri-ots oyek?
ERRETOREA.r-Txintxar:ri-ots, ixkanbdI-ots, bañan egia nun da?
KATXo.-Egda nun dan? Semea an kartzelan
kondenatua, OTra egia ... Zergatik kondooatua
izan dan, galdetu gura Klotildari.
ERRETOREA.-Klotilda bai ote da oker oyetan batere kulpa gabe?
.
KATXO. - Zer kulpa izan dezake? Aita-se_
meak atzetik zituen ... Seme.a autatu duo Li\bre
zala usté det... Ortan gaizki egin al du?
ERRETOREA.-.Atita-semeak atzetik... Hum ...
Ez ote ditu berak pixka bat tiratu?
KATXO.-O, badakit, jauna, gu pobreak gerala, ata famili apalekoak geralako, gure esa·
riak gezurtzat dau.zkatela danak...
'
ERRETOREA.-Egi g~bia rpo1ikl ateratzen da
gdronaren aotik... Zure itzak mi:llibera xama·
r.rak dira, egi garbia izateko ...
KATxó.-Zerorrek zenion, ba, sermoyean, Je·
susek fariseo arroa kondenatu ta ipublikano
apa.la gorat~ zuela ... Sermo[ ori entzund:a uso
,te nuen, Jesusen ordezkoar,en etX'ean, beg!tarte obea izango zuela jende apalak ...
ERRETOREA.-Bai, bañan ·dalako pubUkanoak
ezzuen fa1'Í5eua desprezdatu ... Apaltasuna berez Ufl'ea da, bañan zure ur:rea besteen gorro~
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herraz lohitua duzu... Emozu bere beztimenda aphaltasunari zure baithan eta aphal bezala ohoratuko zaitut.:
KATxo.-Gure Jainkoak erran duéla: Urus
pobreak, ez zira zu beretik ari ...
ERRETORA.-Ez du pobre batek pobre izaiteaz baitezpada merezimendurik, bainan be.
re pobrezia ohoratzeaz ... Nahitarat, bokazionez pobre direnek, hek ba, badute merezimendu ... Bertzek aldiz, noiz nola.
KATxo.-Ikusten dut pobreziaz axola guti
duzula ...
ERRETORA.-Ni pObre naiz nahitarat ... Ez
dut aberasteko xederik batere. Eta pobrezia
ohore bat baitzaut ... Zu ere pobre zira, bainan
ezin bertzez. Errabiatua baitzira aberas'tu beharrez ... zure pobrezia ez duzu ohoratzen bainan higuintzen ...
KATXo.-Pobre zira bainan aberatsen alde ...
ERRETORA.-Ez naiz ni ez aberatsen ez pabren alde, denen artzain nahi dut!
KATxo.-Ikusten dut athez trompatu naizela ... Uste nuen etxe huntako jauna baithan
komprenimendu gehiago aurkituko nuela ...
ERRETORA.-Etxe huntako jaunak ez dautzu egiaz bertzerik salduko ... Hanbat gaixto
ez bazira haren salgailuaz kontent ...
KATXo.-Agur ...
ERREToRA.-Ba, agur ... (Bera) Hala da eta ...
Badira pobre gaixtoak eta ere aberats gaixtoak... Po break izan dezake aberasteko desira gizonkiago bizitzeko, familia hobeki altxatzeko, ongi gehiago egiteko ... Holako xedez
aberastasuna desiratzea ontsa da ... Bainan, pobreak aberastasuna desiratzen badu phesta
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toaz loitua dezu ... Emayozu bere jantzia apa1tasunari zure gogoan, -eta apal bezela onratuko zaitut.
KATXO. - Gure Jainkoak "Zorionekoak pobreak" esan du, bañan zu ez zatoz orrekin
bat ...
ERRETOREA.-Pobre batek ez du pobre izatea'Z nai ta nai ez melI'ezimenturik, bere pobreza onrélltuaz baizik ... Ala naita, here gogotik ,pobre diranak, oye~, bai, oyek merezi du"
te ... Besteak, berriz, noiz edo nola?
KATxo.-Ikusten det pobrezaz ajola gutx!i
dezula ...
ERRETOREA.-Ni pobrea naiz ,ala nalta ... Ez
det aber.asteko alsmorik batere. Eta ipQlblI'eza
onra bat .zait u,eri... Zu ene pobrea zera, ba_
ñan ezin bestez. Abea:-asltú bea,rre'z dJI'lrikitan
zaude ta zure pobr,eza'ez dezu onratzen, zikin·
tzen baizik ...
KATXO.-ZU ,er,e .pobl'ea zera, bañan aberatsen alde~oa ...
ERRETOREA.-Ez naiz ni ez alberatsen ez pobreen a:ldekoa; danoriartzaya izan 'naídet!
KATXO....;.Ikusten det atez 'engañatu na,izela ... Vste nuen .et~e ontako. j.aunaren gogoan
borondate g·eyago arkituko nuela ...
. . ERRETOREA.-EtX'e ontako j,aunak ez dizu
egia besterik salduko... Ainbat gaizkiago ez'
. bazera ar,en saltzekoaz kontentu ...
KATXo.-Agur ...
ERRETOREA.- Bai, agur... (Bera) Ala da
eta ... BadÍlra pobl'e gaixtoak ·ena aberats: gaixtoak ,ere baLo POIbreaJk 1'zan dezake alberasteko
gogoa gize:nkiago biz:itz.eNo, familia obeto az,itzeko, ion ,geyago egüe~o ... Olako asmoz aberas·
ta'suna desiatz·ea ondo dago... Bañan pobreak
aherastasuna desiatzen badu festa egiteko 000
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egiteko edo bertzen zangopetan erabiltzeko,
hori gaizki litake ... Aberats gaixtoa eta pobre gaixtoak elgar iduri dute ... Ab,era,ts gaixtoak, obraz bekatu egiten du, dituenak gaizki
baliatuz ... Pobre gaixtoak aldiz, gogoz egiten
du, ez dituenak desiratuz glero hetaz gaizki baliatzeko.

JOAN'A (Apeza baka'rrik mill1tzo..eta, hau hartaz ohartzen da ... Han dag10 bazkarlÍa es~ue
tan, irriz, espaldak altxatuz).-Ez naiz haatik
bakarra, jauna, ...
BORDAXURI.-Ha, hor zinena zu ere? Zer ez
zirela bakarra?
JOANA (Zerbitzatuz).-Badut uste, ni baino
beherago jausten ari ziren.
ERREToRA.-Zer derasazu?
JOANA.-Bethi trufatzen banauzu, nehor gabe elheketan artzen nizela ... Ni bederen ga_
thuarekin artzen naiz ... Etá zu aldiz, zure buruarekin ...

ERRETORA.-Ez nintzen ene buruarekin elheketan ari ...
JOANA.-Norekin ó,ri zinen ba?

ERRETORA.-ZU zure gathuarekin eta 'ni ene
,ainoeru begiralearekin ...
JOANA.-Ha,... aphezak bethi azken hi!tza
bere ... ba, ba, ... (Athea jotz,en dute). Yes, nor
othe da oraino hor? Egun ez ziuzte bazkariterat ere utzilw ... Hanbat gaixto, nor nahi izanik ere, erraiten diot bertze aldi batez jin dadien, ez zirela hemen.
ERREToRA.-Erran dautzut lehen ere, hemen nizelarik, hemen nizela ...
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besteak ank,apean erablltz'eko, ori gaizká egongo litzake __ . Abe.rats gaixtoa eta pobre gaixtoa
alkaTren ,amtzekoak dil'a ... Abera.ts gaixtoa,k
obraz egUen du pekatu, dituenaz gai.zki baliatuz ... Pobre gaixtoak, berillz, ,gogoz egiten
du rpekatu, ez dituenak desiatuz ge~o ay,etaz
gaizki baUatze.ko.
JOANA (Apaiza bakarrik izketan ari da ta
Joana ortaz konturatzen da ... An dago, bctzkaría eskuetan, parrez, sorb{IJldak altxatuz). Ez

naiz orratik ni bakanik jauna, ...
ERRETOREA.-A, or al ziñan zu ere? Zer ez
ze.rala zu bakarrik?
JOANA (Serbituz).-Ni baño lbeerago jeistoo
ari zera,la uste det.
ERRETOREA.-Zer diozu?
JOANA.-Beti burla ,egUen didazu, iñor gabe izketan aI'litzen naiz,ela... Ni beintzat katuarekin a'rttzen naiz... Eta zu be.rriz, zure
buruarekin1 ...
ERRETOREA.-Ez nintzán nero buruarekln
lzketan ari. ..
JOANA.-Norekin ari ziñan ha?
ERRETOREA.-ZU zUTe .katuarekin, eta na nere alngE!ru guardakoarekin .. :
JOANA.-Ai, ... apaizak beti azken itza berea
dute ... bai, bai, ... (Atea jotzen dute). Jesus,
nor ote da orain el'e or? Gaur ez zaitue bazkaltzen ,ere utziko. Ainbat gaizkiago, nomai
izanik ere, esang\o diot bes,te alldi batean etorrI dedilla, ez ze.rala emen.
ERRETOREA.-Esan dizut len ere, emen na,i·
zenean, €iIllE!n naizela ...
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JOANA.-Xilotik . behatu behar dut haatik
lehenik nor den. (J,alitz:en da, .eta berriz segi·
dan sartzen). Bordaxuri da hor.
ERRETORA.-Bon, bazkari hau berriz ere
emazu supazterrean.
JOANA.-Igor-azu.
ERREToRA.-Erranez geroz... Ez eta ez ...
ll1ugi zif,e ...
JOANA

(Batere ez kont€nt obéditzen du).
(A1lhe gibelean).-Agur, andere

BORDAXURI

gelaria, hemen dea jaun erretora?
JOANA.-Bai, jauna, hemen da... Ain.tzina
zite.
ERRETORA.-Agur, Bordaxuri!
BORDAXURI (Ka·ra dorphe ba1lekin).-Agur,
jaun erre tora.
. .ERRETORA.-:-Jar zite ... Goizik zabiltza hemen
gaindi ... Merkatukari dudarik gabe?
BORDAXURI.-Ba, ba ettL ez... Badakizu, dudarik gabe, gure harat-huñatet.(tn :r;ehetasun
asloo.
ERRETORA.~Hctrrabotsak salhatzen dituztenak ez dezazket ezin entzun ...
BORDAXURI.-;Hortakotz jina niz, jauna, ...
(Botza minberatuz) Mundua nere kontra dut.
Munduk'ó . jendéak, familiako hurbilenak barne, hotz eta etsai senditzen ditut... Heldu niz
beraz Jainkoaren gizonaren ganat, bertze
mundutiarrakbederen pietate erakutsiko dautalekoan ...
ERREToRA.-Orhoit zaite, Bordaxuri, amodioa ez dela biltzen amodioa erainez baizik ...
BORDAXURI (Bortizld).-Ez diot onhart, zorritik athera jende herresta batzuek e.txeko
jaun bat, ni egiten nauten bezala, zikhin de.zaten.
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JOANA.-Árte-zuloÜik begiratu be,a~ det orratik
lendabizi, nor ote dan. (Atera ta berriz ere
segituan sartu). Bordaxum da oro
ERREToREA.-Ia, ba, bazk'ari au berráz ere
jarri z,azu su-bazterream.
JOANA.~Bialdu zazu ...
ERRETOREA.--,Esan da :garo ere ... ,Ez eta ez ...
Mugi zai1:;ez ...
,TO.\NA (Batere gogorik gabe obeditzen du)
BORDAXURI (Ate atzean).-Agur, andre gelaria, ,emenal daerl'eltor,e jauna?
JOANA.-Bai, jauná, emen da ... Aurrera ...
ERRETOREA.-Agur, Bordaxuri!
BORDAXURI (Arpegi illun batekin).-Agur,
erretor,e jauna.
ERRETOREA.-Exeri za.itez... Goiztar zabiltza
alde ontatJik. Ferira duda,rik gabe?
BORDAXURI.-Bai ta ez.... Badezu, dudalTik
gahe, gure ,iXitilluen naíko berri.
ERRETOREA.-Ixkanbillak sa,l.atz'en dIituztienak entzun gahe, ezin egon nLndeke.
BORDAXURI.-OrregatU" etorrí ll1aiz, jauna, ...
(Boza minberatuz) Mundua nere kontra det.
Munduko j.endeak, familiako urkoenak ere
ba,i, otzeta etsai s,entitzen ditut... Jaungoikoar'en gizonarengana etorri naiz beraz, beste
mun.dJUJkiOak beimtzat er:rukirik erakutsiko didatelakoan ...
ERRETOREA.-Oroitu z,aite, Bordaxuri, amorioa ez dala bi1tzen aanorioa el'einda baizik...
BORDAXURI (Zakar ).-Ontz,at ezin artudet,
zorritiJk sortutako j'ende zirtzil hatzuek etxa,ldeko jau n bat zikillltz,ea, ni egiten nauten bezela.
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EIUtETORA.-Ez da jende zorritik atheratu·
rik, Bordaxuri, ... Gizona gizon da saski petik
ere.

BORDAXURI.-Ardi bat ere ez iguzlciaren az- ,
picm eta horiek hola zabaldu behar dutela?
ERRETORA.-Gizonaren balioa ez da ardietan bainan bere gizontasunean.
BORDAXURI.-Erakutsiko diote Bordaxurik,
besoak aski luz e dituela, irri eta trufa guz.ien
sar-arazteko ...
ERRETORA.-Gure ahalak balia detzagun, ez
. bertzen bentzutzeko, bainan heien hob,etzeko.
BORDAXURl.-Zer deras·azu? J ende zikin horiek, hoinbertze kalte eni egin ondoren, nik
oraino lagundu behar ditudala? Ez ahal dut
horieri buruz zorrik?

ERRETORA.-Gorago den jendea, apalagoeri'
b.uruz, bethi zorretan.
BORDAXURI.-Zer zor diotet nik jende herresta horieri?
ERRETORA.-Zor diozute zuhaur zir·en mai·
lerat, horien altxatzea ...
BORDAXURI (KOIleran).-Ene heinean horiek
behar ditudala ezarri? Errazu ba, behar ditudala ene etxean sartu, ene ontasunetan pharzuer hartu... Errazu, ba, hasiari hasi, ene semearekin horien alaba behar dudala ezko'llr
du ...
ERRETORA.-Horielc guziak eginik ere, oraino horieri zorretan zinintazlce ...
BORDAXURI.-Zer? N or gira burutik main(JU... zu ala ni? Bainan zer diotet zor jende
horieri, zer?
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ÉnnETOFtEA.--ÉZ dago zorritik so'rtutako jenderík, BordaxurJ, ... Gizona g1zona da, sasikoa
bada ere.
BORDAXURI.-Eguzkiaren aiplain ardí bat ere
ez, ta oyek ola gallendu beatr al dute?
ERRETOREA.-Gi.27onaren balioa ez dago al'dietan, bere gi1zontasunean baizIk.
BORDAXURI. - ErakutsHro di,e Bordaxurik,
besoak naiko luz·eak dituela burla ta far guziak galazteko.
ERRETOREA.-Gure egihalak egin dttzagun,
ez lagun urkoa a,zpiratzeko, obetzeko baizik.
BORDAXuRI.-Zer diozu? Jende z,ikin oyek,
oi:nbeste kalte neri ¡egin ondor·en, nak orain
l,agundu hear diedala? ZOl'rik ere bal al diet?
ERRETOREA.-Goragoko jendea apalagokoarek,in beti ZOTl'etan dago.
BORDAXURI.-Zer ZO!I' diot nik jende zarpan
orI"i?
ERRETOREA.-Zor diozu zerori z·auden mallara aI.txatzea ...
BORDAXURI (Asarre). - Nere mallan jarrd
bea·r ditudala? Esazu ba, nere etxean sartu
~aI: di1JUda,la, ner·e ondasuflIetan !parte eman
bear dietala,... Esazu ha, bein ola 8181 ezkero,
oyen alaba nere semearekin ezkondu bear dedala •..
ERRETOREA.-Oyek danak eginda ere, oraindik zorretan ziñake o,yekin ...
BORDAXURI.-Zer? Nor gaude burutik gaiz·
kiL. zu ala ni? Bañan zer ZOT diot j,ende orri,
zer?
HI

ERRETORA (13O'tza ozendul).-Zor diozute zure
estimua ... Zor diozute zu bezenbat badirelako
estimua... eta zor hori ez da ezkontzaz edo
moltsaz pagatzen den zor, bat, bainan yizontasunez.
BORDAXURI.-Ez niza bethi gizon agertu?
ERREToRA.-Ongi eztima-zkitzu, eta zuen arteko makurm denborak laburrez ;¡;uxenduko
dira.
BORDAXURI.-Ez nuen uste holakorik aditzea
zure ganik, jauna. Uste nuen gure arteko jen.
dek elgar hobeki sustengatuko ginuela ...
ERRETORA.-Ez da "gure arteko jenderik"!
Denak elgar iduri gira ... Zer xedez jina zinen
yero?
BORDAXURI.-Ez dautzut gordetzen, hunat
jina nintzela, jandarmetarat eta jaun auzapezaren baithan izan nizen bezala, zuri ere galdatzeko, jende horieri zerbait erran dezazu·
ten, onez ez bada beldurrez bederen ixil diten ...
ímREToRA.-Ene berri badakite ...
BORDAXlJRI.-Ez ahal dituzu hainitzik kondenatu?
ERREToRA.-Artzaina ez da artaldearen kondenatzeko, bainan bai salbatzeko.
BORDAXURI.-Hola denaz gainean, ikusten
dut pabillunketari izaitea ez dela enetzat gisa ...
ERRETORA.-Zuhaurrek ikus hori... Jakin
zazu haatik, kargu baten uztea, haren ohoratzea baino errexago dela... Kargua ohoratuz,
utziz baino estimu gehiago zinukela ...
BORDAXURI.-O horatu ondoan bildu dutan
estimuaren gatik, ez niz bátere kargu gose ...
Agur, jauna, ...
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ERRETOREA (Boza goratuz).~Zor diozu zure estimazioa ... Zar diozu, zu ainbat badiralako estimazioa ... eta zar ori ez da, ezkontzaz
edo bOll1Jsa'z. gizontaISUnez ba1zik pagatzen dan
zorra.
BORDAXURI.-Ez al naiz beti g,izon agertu?
ERRETOREA.-Ondo ,estima itzazu eta zuen
arteko okerrak denbora latburrez zuzenduko
dira.
BORDAXURI.-Ez nuen uste zuregandik olakorik adltz,ea, jauna. Us1le nuen gllire aI'lteko
jendeak alkarri obeto lagunduko geniola.
ERRETOREA.-Ez dago "gurearteko jenderik"! Danak alkarr,en antz'ekoak gera ... Zer
asmoz etorri z,era?
BORDAXURI.-Ez dizut gortdetzen onera etorl'ia naizela, j.endarme ,ta alkate jaunare:neán
izan naizen bez,eIaxe, zuri €Te eskatzeko jende or'ri z,eI1bait esan dezayozutoela, onez ez bada bildurrez heimtzat jxildu ditezen .. .
ERRETOREA.-Nere berri badak!ite .. .
BORDAXURI.-Ez z,enitun askorik kondenatuko ...
ERREToREA.-Ar.tzay'a 'ez dago artaldea konden,atz'6Ilro, salbatzeko baizik.
'BoRDAxURI.-Ola dan ezkero, ikusten· det palio-eramaHe izatea ez dala neretzat. ..
ERRETOREA."-Üri, zerorrek i,kusi... Jakin zazu orratik, kargu bat uztea ka,rgua onratzea
baño '8I1rexago dala ... kalI',gua onratuz, kargua utzita baño ,estimazio geyago izango ~e
nukela ...
BORDAXURI. - Onratu ondoren bildu detan
estima~ioa!'engatik, ez naiz batere kargu zale.~. Agur, jauna, ...
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ERRETORA.-Nahi

duzun bezala ... agur!

(Bakarrik) Goratzea, goratzea errex da ...
gorako jendetarik dela ... Gorago eta eginbide
gehiago da ... Ez da goratu behar bere buruaren zerbitzatzeko, bainan handik bertzen habeki zerbitzatzeko ... Goratzea bere buruaren
kargatzea da... Ez kargurik har, karguen ez
ongi bethetzekotz ... Ez mespresa apalagoak ...
Amodioaren eskualdea goitik behera da. Gorago direneri da lehenik aphalagoen maitatzea ... Ez badiote gorakoek amodio horri abiadura emaiten, gain beheren arteko jostu.rarik
ez da izanen...
.
JOANA (Berriz ere, lethen aldian bezala, erretorad irdz daglo. Zerbitzatuz).-Bertze nor-

bait jin aintzin, jauna, askal zaite othoi ... Ja~
nez ere mintza baititake aingeruekin .. .
ERRETORA (Ja:rriz).-Ha, zer trixtezia ... Ho_
lako orazione ederretan aingeruekin ari izanki eta, berriz zutarat jautsi behar dutala ...

OIHALA
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PlRRETOREA.-N ai

dezun bez,ela.... agur!

(Bakarrik) Goratzea, goratzea el'rex¡a da ...

goiko j.endetakoa danean... Gorago ta ,eginbide
geyago dago ... Ez da iyo bear nOI1bere burua'li
s'erb1:tzeko, and1k lagUlll unlwad obetO' se!rbitzelw ba1zik. Iyotzea nOI1beI'Ie brurua kalrgatzea
da... Ez kaTlgurik :artu, kargua ondO' ez betetzekotan ... Ez .apa}agorik despreúatu ... Amorioal'en bal'rutia goitik beera dagO' ... Gorago
dagoanan dagokio le'lllbizi apa.1agoa maitatz-ea ...
Ez bac1iote goilwal" amoríO' 01'1'1 asiera ematen, ez da izango go,i-bekoen arteko jostu1'a1'ik
tia alkartzerik ...
JOANA (Berriz ere, lengoan bezela, erreto.
reari parrez ari zaya. Serbituz).-Bes,te norbait

etor1'J baño len, jauna, bazkaIdu zazu mesede.z ... Ja[lez ere aingeruekin itz'egin dezakezu
ta .. .
ERRETOREA (Exeriz).-Au tristura ... Olako
otoitz ederretan ,aingeruaki.n ari izan da, ber1'iz ere zugana jetxi bear detala ...

OYALA
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SEIGARREN GElRTALDIA
JOKA-LEKUA.-Hil.erTiak. Erditik, hU hemetar.at jaustekoeskaIerak. Eskaleren. pean, hizpahiru eskualdun tomba.
JOKOLARIAK.-Paxkal, Bordaxu:ri, Hil-botza,
Err.etora.
PAXKAL (Tomba baten gainean jarria, pinta
bat arno ,aintzinean, ber bera elheketa arl).Hauxe da gau ederra... Bordaxuri, kasu hiri .. .
Musikariak engoitik aphailatzen ari dituk .. .
Oren baten buruko, oi zer tutak ... Gizagaizoa Bordaxuri ... Erhotzen hasia omen da. Hilak eta ezkeletak eta ikusten omen ditu ...
Etá heiekin mintzatzen ere omen da ... Ori as,
ki du hunat jitea elhestatzerat... Izanen du
kompainia ederra elhestatzeko, hemengo egoiliar guziekin ... Debru zoroa ...
Ez niz ez ni oraino hortaratua ... Nun othe
da hil-herri zaina? Hitzartuak gire elgarretaratzeko, pinta arno hunen husteko ... Arno buxundatua da gero ...
Zer gau ederra... Gu hemen elgarretaratzen girela nork salhatu othe dio jaun erretorari? Debru mutzurdin tzar horiek seguraz
ere ...
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SEiGARREN GERTALDIA
JOKA-LEKUA.-Kanposantua. Erditik, kanpo·
santura jeisteko mallak. Mallen pean, bi edo
iru bat euskal illobi.
JOKALARIAK.-Paxka,l, B().rdaxuri, Il-boza, Erretorea.
PAXKAL (Illobi baten gañean exerita, pinta
bat ardo baten aurrean, bere buruarekin izketan).-Auxe da gau ederra ... Bordaxuri, kontuz ... Soñulariak onezlrero prest:atz.en ari di-

tuk ... Ordu bataren inguruan, a z'er turutak! ...
Gizajoa Bm'daxuri! ... Erotzen asi omen da.
Illaketa eskeletuak-'eta ikusten omen diltu ...
Eta rz:ketan ere egiten omen du al}'"ektn... Na'!.
koa du onera etortz,ea it~egitera ... Izango du
konpañia 'ederra izketarakoemerugo ~agun guziekln ... Gizajoa ...
Ez naiz ni oraindik ortaratu ... NU!l1 ote da
kanrposantu-.zaya? P:inta ardo au ustut:aeko alJmrri Hz emanda gaude ... Markako ardoa da
gero ...
Zer gau ederr,a ... Gu emen alkartzen gerala, nonk salatu ote dio ,erretore jaunail'i? MUla
demO!l1iozko neskazacr:- oyek dudar1Jk galbe'...

117

tes, zoin b,erant hetdu zaut,an hur,a berriz ... Botoila hunen hasteko ere tire-boxoinik
ez diat... (Entseatzen da idekitzerat bizpahi-

ru moldez: azpitik joz, gain behera inhanosiz, hortz1ez) Brien-ariña nola idek ordían? ...
(Xutituri'k bernz ,ere entseatz€lIl da idekitz,erat, besoazpian, zangaen artean, tomba bati.
joz eta hola ... Kexu gONian jartzen da). Ha,
idek hadi ba... Egarria niok, idek-hadi, zozoa, ... (Bataila pausatzen du tamba baten gali-

nean, eta ,har,en aintzinean belhauniko, othoitz'ean lotz,en zaio). Ala, idek-hadi, idek, gaizoa,... (Kol,eran eskuetoo Ihartzen du, bota
nahi ba,lu beza,la, debruetan halrat). ldek-hadi... Ez nezakala koleraz... ldek-hadi edo
hausten hut... (Potaka eta milikaz lotzen
zaio). Ho, kampotik bederen edaten ahal bao
nu... Hum, ez baitu haatik, berinak arnoa
pasatzerat uzten ...
To, ago hor... (Tomba baten gainean pausatzen du eta ixtant bat ixilik dago). Ha, ez
du Jainkoak ídeki nahi ... Ontsa da ... Beraz
debrurik balinbada, botoi~a hau idek dezatela ... Ha, ez da ez Jainkorik ez debrurik gehiago. (Ikaratua) Ya, ya, ya, ... Nor da hor
heldu? J aun erre tora othe da hori?.. Gorde
gaiten... (Gordetzen .da).
BORDAXURI (Ka'pa beltz batez bezti, emeki
emeki jausten da eskaI.er,er beheiU, penaz nerbaildua mintzo da). Hilak" heldu niz zuen egoi-

tzetarat, biziek ez bainute gehiago bakean utzi
nahi... ~e izena bethi enekin dut ... Bainan izenaren ahalak urrundu dire ene ganik... Ez
naute gehíago norbaitzat hartzen ez kampokoek ez eta ere etxekoek, ez eta Jainkoaren
gizonek ... Hola ez nitake gehiago bizi ... Axal
mamiz hustua b,ezala niz, ihizi ~a;.sa azken
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Bañ.,an, zeñen be'randu datorren ori berriz ... Botilla au astekoere tresnarik ez diat...
(Idikitzera su,yatzen da, bi edo iru modutara:
azpitik joz, goitik bera astinduz, ortzakin ... ).
Baña, nola idiki ordea?.. (Zutik jarri ta berriz ere ildekitz,era sayatz,en da, besapean, anka
artean, illobi bati joazeta ola ... Asarre gorrian
jartzen da). la, idiki adi ha ... Egal'ri natxiok,
ideki adi,zoroa, ... (Botilla illobi baten gañean
uzten du, aren aurrean belaunikatu tu otoitzean asten zayo). la ha, idiki adi, idiki, gaL
xoa, ... (Asarretu ta eskuetan artzen du, deabruetara bota nai balu bezela). ldiki adi... Ez

nazakeJa asarr,etu,azi ... ldiki adi edo ausiko
aut... (Musuk,J, eta milikatzenasten zaya). 0,
kaniPotik heintzat edan al han u... Uro, eztu
oroea kristalak ~lIrdoa pasatzen uzten ...
To, ag.o, or ... (Illobi baten gañean uzten du
eta pixka baten ixilik dago). A, 'ez du Jaun-

goikoak idiki nai... Ondo da ... Beraz, deahrurik baldin hada, botUla au idiki dezatela ... A,
ez dago ez Jaungoikorik ta ez deabrurik. (Ikaratuta) Ya, ya, y.a, ... Noretorri da or? Erretore j,auna ote da? Gorde gaitezen ... (Gordetzen da).
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BORDAXURI (Kapa beltz batez jantzita, poliki poliki malletan beera jeisten da; penaz aro
galduta mintzatzen daJ. Illak, banator zuen

egoitzetM'a, biz1'ak ez bainaute geyago pakean
utzi nai... Ner,e dzena orain ere nerek&n det...
Bañan izenaren almenak nigandik urruti daude ... E,z naute geyago iñortz,at ez kanipokoak,
ez ,etxekoak,ezta Jaungoikoaren gizonak ere ...
Ola ez niteke geyago bizi... Mamiz ustutako
axalla bezela naiz ;zaku\trak basoko piztiad
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zalapm-tetan zakurrak segitzen duten bezala,
etsai multzo bate k inguraturik naukate ... Hilen tombak idek zitezte enetzat ... Suntsi nadila ... ez deus bilaka nadila ... Ez deus büaka
nadila ...
HIL-BOTZA (Apal, latzgarri, ,emeki mintzo
tomba petik bezala).-Sortuz geroz betikotz
sortua haiz.
BORDAXURI (Ika'I"etan).-N or da hoZa mintzo?
HIL-BOTzA.-Bertze munduko botza mintzo·
zauk.
BORDAxuRI.-Ha, ez bainintz bederen S01tu ...
HIL-BOTZA.-Sortzea Jainkoak, zortea hihaurek ...
BORDAXURI.-Hi, hilak, zuen bethiereko i.xiltasunak ingura nezala ...
HIL-BOTZA.-Hobendunentzat ez da i.xiltasunik ...
BORDAXuRI.-Bakea, bakearen eske nabil ...
HIL-BOTZA.-Hobendunentzat ez duk bake.
rik ...
BORDAXURI.-Ho, adixkideak, nun zarezte
ene adixkideak?
HIL-BOTzA.-GaizkiJliarentzat ez da adixkiderik, belf,atuzk.o lagunik baizik ...
BORDAXURI.-Zer? biziak ez aski ... hilak ere
etsai ...
HIL-BOTzA.-Hire etsairik handiena, hire
baithan.
BORDAXURI.-Ene baithan?
HIL-BOTzA.-Ba, hire baithan den hobena ...
BORDAXURI.-Urrun dadiela ene hobena ene
ganik.
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azken zalaipartetan s-egitz.en dioten h'ez'etla,
etsai mordo batek inguratuta nauka... Illobiak, idi:ki zaitezte neretzat... Desegin nadilla... Ez,erezera biurtu nadina ...
IL-BOZA (Apal, latzgarri, poliki ta illobi azpitik bezela mintzatuz).-Sortu ezkero, betiko sortuaaiz.
BORDAXURI (Ikaraz).-Nork ttzegin du ola?
IL-BozA.-Beste munduko bozak itzegin dik.
BORDAXURI.-A, sortJu izan ez banintz beintzat. ..
IL-BOZA.-Sortzea Jaungoikoo.k, suertea erorrek ...
BORDAXURI.-Ai, iUak, zuen betiko ixiltasunak inguratu nazala ...
IL-B02A.-E,l"l'u dunentzatetzegok ixHtasunik ...
BORDAXuRI.-Pakea, pakearen es·ke nabiL..
IL-BozA.-E}rru dunen,tzat et?:egok pakerik ...
BORDAXURI.-O, adisk,idea,k, nun z.era1Je, n ere
aditskiaeak?
IL-BOzA.-Gai'ztoalI"en'tzat etZ'egok adiskiderik, pekaturako lagun'Ík báizik ...
BORDAXURI.-Zer? Ibizda¡k¡ na1kOlak ,ez ta ...
illak ere etJsa:i? ..
IL-BozA.-Ire etJsalÍrik aundiena, i're gogoan.
BORDAXURI.-Ner,e gogoan?
IL-BozA.-Bai, ire gogoan dagon pekatua ...
BORDAXURI.-Joan dedirUa nel'e pekatua nigandik.
121

igorrak.
igor dezaket?
HIL-BOTzA.-Sar-hadi urrikitan ...
BORDAXURI.-Urrikitua ahal niz?
HIL-BOTZA.-Urrun
BORDAXURI.-Nola

KIL-BOTZA.-Dolutua hiz, ez urrikitua ...
BORDAXURI.-Ez

urrikitua? ..

HIL-BOTzA.-Urrikiak
mena.

galdatzen du aithor-

BORDAXURI.-Aithortzen dut.
HIL-BOTZA.-Hihauri, ez duk aski, deneri behar duk aitortu.
BORDAXURI.-Ha, malurusa ni, ene bizia ez
dezaket uka ... ez, ez, ... Bordaxuri ez daiteke
umiUa... Umiliatzea, itxurarik gabeko gizori
bilakatzea litake... N ahrla.go dut M~i bizien
artean hil bat bezala bizi baino .•·. Eta 'zer? Ni
hobendun ... Baditut nik ere ene arrazoinak ...
Hi~ak, hil tombak idek zitezte ... Hilak, mintza
zitezte ... (Erlho begi Ibat~u ikaratuak .egiten di·
tu). Bainan zer ikusten dut? A~a burua galtzen ari dut? Ha ene burua ... Zer da eni luzatua dagon ezkeleta hori?.. H ortik, hortik,
tombatik ... Ha! ... (Oihu iz.igarri batean, eska-

leretan, sahets baten gainerat erOTtzen da).
HIL-BOTZA (Emeki boza dardarikatuz).-Ma.
lu-ru-sa,... ma·lu-ru-sa, be-thi-kotz, be-thi-kotz.
("Galerianoa"·r-en kantu hauk ,entzuten dire athal giLbe~etik ... erdi amets batean beza,la,
Bordaxurik entzuten ditu).
Kantatzerat nihauzu alegera gabe,
ez baitut probetxurik trixtaturik ere,
nehun deusik ebatsi, gizonik hil gabe,
sekulakotz g.alerak neuretako dire.
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IL-BOZA.-Bota zak.
BORDAXURI.-Nola bota dezaket?
IL-BozA.-Sartu adi damutau ...
BORDAXURI.~DamU!!'ik bai ate det?
IL-BozA.~Damurik bai, damu onik ez ...
BORDAXURI.-Damu onU" ez?
IL-BozA.~Damu onak aitormena eskatzen
duo

BORDAXURI.-Aitortzen det.
IL-BOZA.-EZ dek ,naikoa eure buruarli aitO["tzea, danai aitortu bear diek.
BORDAXURI.-A, Z'oritxar,rekoa nli, ne~e biz.itza
ez dezaket ukatu ... ez, ez, ... BOTdaxuri ez dJteke umildu... Umiltzea, itxurarik gabeko glizona biurtzea izango litzak,e ... Nayago det n,
bizien artean il bat bez'ela biz,i baño... Eta
zer? Ni errudUln... Baditut n~k, €'I'Ie nelI',e aTll"azoyak... Illak, illobiaJki, idiki 'zaitezte... Illak,
itzegin zazute... (Ero begi ikaratuak jetrtzen
ditu). Bañan 'zer ikusten det? Ala hurua galltz,enari naiz? A, nere burna, ... Z,er da l11igana
luzatuta dagon eskeletu O!'li. .. Oa:'rtik, ortik, illobitilk. .. A! ... (Oju izugarri batez, metlletan sao
yets baten gañera erortzen da).

IL-BOZA (Poliki, boza dar-dar emanaz).-Zoz;o-ri-txa-rre-koa, be-ti-ko, ...
be:ti-ko.
("Galerianoa"-ren kantu auek entzuten di!'IMxa-r~e-koa,...

ra oval atzetik ... Erdi ametsetan bezéla Bar·
daxurik entzuten ditu).

Kantatzer,a ulijoa bate po.zik gabe,
ez baitet pmhetxur,ik tris,taturik ere,
mun eZ'er ostu 'ez, gizonik il gabe,
sekulako kartzelak neretzat dirade.
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PAXKAL (Agoe'rtz'€IU da ... Harritua behatz,en
dio Bordaxuriri... Publikoari min-tzo). - Zer
gertatu zaio huni? (Ikaratua) Hila d.a na8tci.
Apezketarat juan behar dut ... (Jalitzen da).

("Galerianoa"-ren kantuak).
Ene aíta da gizon kontsideratua,
semia galeretan du segurtatua,
nun nahi othoitzean belhcmiloatua,
saindu iduri debru madJarikatua.
Elizan sartzen dire debozionekin,
iduriz dohazila saindu guziekin,
beren liburu eta arrosarioekin,
debruak pesta onik einen du hoiekin.
Hok eman izan ditut ez xanOrinatzeko,
ahide izdi!ckidek kuraia hartzeko,
ero partikuZazkí, aita, zuretako,
kantu hauk aditzean semiaz orhoitzeko.
BORDAXURI (Begiak idekttzen ditu zerbait
ikusten balu bezaI.a ... Burua pixka bat altxa·
tzen du ... · Botz apal hH batez mintzo da).-":
Barka zedatak, Piarres,... barka... (Burua
paUiSatu eta azk'en hatsa botatzen du).
PAXKAL

(Agertzen da eskalera buruan).-

Huna nUn den, jaun erre tora.
ERRETORA
(Agertuz).-Ha, arrazoina du,
ba ... les, les, ... Zer gertatu zaoi huni? (Hur-

biltzen zaio Bordaxuriri... FoltlSua ha,rtz,en
dio.. .GTimasa bat egiten du... Absoluzione
bat emaiten ... XuUtzen da eta jenderi mintzo).
Hunek aldia egina du ... Bordaxuri, etxaZde Oi-

PAXKAL (Agertzen da ... Bordaxuriri arrituta begiratzen dio ... Jendeari dio). Zer gertatu
zayo oni? (Ikaratuta) Illa da noskli. Apaizaren
billa joan bear det... (Irte ten da).
.

("GaIerianoa"-ren kantuak).

Nere aita da gizon kontsid€'ratua,
semía giltza¡pean daduka sartua,
nun nah1 otoit'Zean heI.aunikatu.a,
santu antzeko deabru madarikatua.
EIizan sartz,en dira deboziorekin ...
itxuraz dijoaztela santu guziekm •
.beren liburu eta em-osayoekin.
deabruak festa Ollik ed.ngo du oyekin.
Ok jarri izan ditut ez tristura,izeko
aide adiskideak koraje artzeko.
baita're batez e11e. aita. zuretzako,
kacr1tu ok aditzean semeaz oroitzeko.
BORDAXURI (Begiak idikitzen ditu. zerbait
ikusiko balu bezela... Burua pi:.cka bat altxatzen du ... Boz apal il batez itzegiten dujo
Barka .zaidak. P,íarres .... barka ... (Burua erori ta azkén amasa botatzen dujo
PAXKAL

(Mallen buruan agertzen da).--Ona

nun dan, ,er.retore jauna.
ERRETOREA (Agertuz).~Aii, al"11azoi du, baL..
Jesus. J.esus, ... Zer gertatu zayo oni? (Borda-

xuriri urbiltzen zaya ... Pulsua artzen dio ...
Keiju bat egiten du ... Absoluzioa ematen ... Zutitu ta jendeari dio). Ücr1ek here a[diia egin du ...

Bordaxuri, etxaldeko jaucr1 prestu ta sendoa,
1 25

dari zuhur eta fermua, zuzenaren zerbitzari
leiala, bainan gizon osoa... Adimendu zorrotza, bainan bortitza... Bihotza berdura beldu.rrez, bihotz idorra ... Beretzat norbait eta bertzentzat norbeit nahia... Bordaxuri, guk ez
dakigunez, Jainkoak onhart dezala zutaz egin
dugun jujamendua ...
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zuzenbidea'ren z,erbitza.ri 1eyala, bañan gizon
osoa ... Buru zorrotza, bañan zakarra ... Biotza
biguntz'eko bHdurrez, bio.tz legorra ... Beretzat
norbait eta besteentzat norbait izan naL.. Bordaxuri, guk ez dakigunez, JaungO'ikoak ontzat
artu dezala zutzaz ,egin degun juizioa ...
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ORAINDA~OKO

LlBURUAK

l.-R. Artola
SAGARDOAREN GRAZIYA

ta bes~ bertso

asko.

2.-111. Soroa
GABON, ¡Au OSTATUBA!, ANTON KAIKU

3'-P, Apalategui, S. l.
EUSKAL MUTlLLAK ARMETAN,

l.

4.-Pepe Artola
USTEZ LAGUNA DETAN

ta beste bertso

asko.

s.-P.

M. Urruzuno
EUSKALERRITIK

hatzuk.

ZERURA

ta beste

lpUl

6.-T aribia Alzaga Anabitarte
RAMUNTXO

7.-Ramos Azkarate
GALTZAUNDI ta bestle

bel.'tSO

asko.

8.-Antero Apao/aza
PATXIKO TXERREN.

(Nobela).

9.-Bitoriano /raala. Aristiguieta
OROITZAK ta beste ipui asko.
Io.-Bertsolariak
ERREGE EGUNEKO BERTSO-SAYOA

II.-Piarres LarzabaJ
BORDAXURl
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