




Hegats
LITERATUR ALDIZKARIA . 6. ZENBAKIA. EKAINA. 1992

6
A U R K I B I D E A

7

BITORIANO GANDIAGA

Uda

13

IMANOL IRIGOIEN

Isladek

15

I OLDO DANIEL IZPIZUA

Lore zimelduen sua

47

ANJEL LERTXUNDI

Presentzia

55

JOSE Luis OTAMENDI

Aduanak

57

PATRI URKIZU

Juan Mari Lekuona: Edertiaren bidetikgizonaren bila

77

AZKEN BERRIAK



Hegats
Literatur aldizkaria

6. zenb . 1992

ARGITARATZAILEA :
EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA
ALE HONETAKO KOORDINATZAILEAK :

PATRI URKIZU / MAITE GONZALEZ ESNAL

ERREDAKZIO BATZORDEA :
AURELIA ARKOTXA, JOSE MARI ITURRALDE,
RAM6N ETXEZARRETA, MAITE GONZALEZ,

IÑIGO ARAMBARRI, IÑAKI BERNAOLA,
INASIO MUJIKA, PATRI URKIZU.

PARTE HARTZAILEAK :
Koldo Daniel Izpizua / Anjel Lertxundi

Bitoriano Gandiaga / Jose Luis Otamendi
Imanol Irigoien / Patri Urkizu

MAKETAGILEA :
Lamia

Plazuela del Consejo, 3-4°
31001 Iruñea

SUSKRIPZIOA :
BEGOÑA ANDONEGI

Euskal Idazleen Elkartea
Etxague Jeneralaren kalea, 6-behea-eskubia

20003 DONOSTIA
Tf . : (943) 420010
ISSN: 1130-2445
L.G . : SS- 359190

ALDIZKARI HONEK
EUSKO JAURLARITZAREN

LAGUNTZA JASO DU



Hegats 6





BITORIANO
GANDIAGA

Uda

Berde mardul zelaigoreneko pagoa . Berde dangel pago barrengo zelaia .
Altu zerua urdin, eta argi handia paraje zabal maitea alaituz . Nekazarien
semeok ez dugula erremediorik, aizu . Nik ez dudala erremediorik . Itsas
ertzean eta itsasoan bertan ere bai, eta lehorreko hiri erraldoi erdi hustuan,
eta Nafarroako Herriberri mahastitsu eta olibaditsuan, eta Soriako eremu
lakar eta usaitsuetan, eta Donapaleu artatza garatuz jantzian, eta Suizako
Lausana txukun eta loretsuan, eta sardinketari oinuts beltzez estaliak
derakusazkidan Portugalko Setubal sargoritsuan, eta hor dabilkit
oroitzapena, hirurogei udatako giro eta gunetan barrena . Arantzazuko
ikastetxearen gainkaldeko pagoaren gerizpe hezea dut hainbeste udaren
behatoki, laborategi eta museo .
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B . GANDIAGA

Udan argia da nagusi, eguna bere mugen ahalbidetaraino hanpatzen
duena. Zein boteretsu eguzkia udan . Zein luzea eta ausarta haren txangoa .
Iparretik ekialdera bitarteko Harlepo gainetik azaltzen zaigu goizean goiz,
noranahiko distira adoretsuz eta sekulako galant, ikastetxea ostetik argituz ;
handik ekialderantz abiatzen da poliki, beti gorantz, goiak harrapatu ahala
sendoago eta beroago azalduz, arik eta eguerdian, zeruaren gorenean eta
zutik loak hartzen duen arte, suzko ziba bat bailitz, eta gero, hegoaldera
zirkinik batere egin gabe, sartaldera abiatzen da oso geldiro eta denbora
lasai baino lasaiago emanez, azkenean noizbait iparraldetik berriz ere
ikastetxea ostetik argitzen duelarik, Anbotora baino lehentxoago mugako
mendi kaskora jaisten den arte; hantxe egiten du apatx alditxo batean,
zeruak sarrerako dekorazio bikain eta beti ikusgarria atontzen dion artean ;
gero, irrist narras bat eginez desagertzen da halako batean, eta han ere
gauari berandutu arazten dio aldi bat .

Ekaina aurrera dihoa eta ireki da egunaren angelua ezin gehiagoraino
eta argiak gainez egiten dio lurraren gainaldea mugatzen duen lineari . Noiz
iluntzen du San Juan bezperan? Umetatik ikusten dut egun hori luze . Arta,
noiz biztuko dogut sira?Iluntzen hasten dauenean . Eta noiz basiko daeu
iluntzen? Aitak aurretiz ebakitako sastrakak genituen han, nebarrebok
pilan jarriak, eta guk erretzen ikusi nahi genituen, ez argiaz nekaturik
geundelako, haren inguruan saltosaltoka ibiltzeko eta aitarekin kantuan
ekiteko baino . Eta zeru barrenaren urrunean egunaren azken ilintiak
erretzen zihoazenean, guk sastraka lehor piloa iziotzen genuen eta suari eta
garrei bizirik eutsi nahi izaten genien gustora sentitzen ginelako garren
argitara . San Juan bezperan sastrakak piztu behar hau ere bada
argiarenganako zoramen nahitaezkoren bat edo . Ni neu urte luzez eraman
nau zerbait halabeharrekok San Juan bezperetan erregai metatuei sua
ematera, bezpera hori biharamuneko argiaz uztartu guran edo . Azken
urteotan seminarioko gorengo terrazan jartzen naiz egun luzearen amaibako
iluntzeari eta etxe bateko eta besteko suei, itxungitzen diren artean begira .
Gogoetak egiten ihardun ohi dut, argiaren mozkorra poliki hausnartzen
dudan bitartean :

San Juan bezperan
beranduan argi,
gautu orduko
biharamuneko
egunsentia
betargi .
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B. GANDIAGA

San Juan eguna
luzean luze,
jori ta usaitsu,
guri ta heze,
dena fruitu eta
dena ostape,
heldu baino gordin,
bero ta berde,
udako eguzki
goritan erne.

Aizu, uda lehorra da nahi baduzu, eguzkiaren lamada geldi eta geldoak
du txigortzen, baina berdea da, edotariko berderen edotariko gamak zein
bere betera ekartzen dituen garaia .

Argia, beroa eta berdea da uda lehorrean, azul ilun zurinabartua
itsasoan .

Gustoko zait argia, eremua urrutiraino nabari arazten didan argia,
begietako bista lausotzeraino gizentzen den argia, laino zuri eta lodi baten
aurrean jartzen nauen argia, zuri hutsez itsutzen nauen argia .

Gustatzen zait beroa, itzala eta haize freskoa atsegingarri egiten
dizkidalako, baina baita ere azalak eguzkiaren izpiak estimatzen dizkidalako,
eta izpien behatzak mamiak gozatzeraino heltzen zaizkidalako .

Gustatzen zaitberdea, umetatik zaitgustagarri . Bizitzaren kolore aurkitzen
dut berdea, eta ez da seguru asko landare artean ireki nituelako begiak, ez,
beste zerbaitegatik izan behar du; agian berdearen eta gordinaren artean
datekeen nolabaiteko senidetasun zentzual airekoren batengatik .

Gustoko zait azul iluna nahiz itsasoan, nahiz zeruan . Gaurik ilunenerako
bide sakon aurkitzen dut urdina ; nahiz zeruko azulez gora, gora ta gora
begiratzen dudala geldi ta luzaro, nahiz itsasoko uren barrenera begiratzen
dudala behera eta behera, begiok ilunera iristen zaizkit, ilun handira. Eta
iluntasun handia eta isiltasun handia eta bakardade handia atsegingarri
zaizkit, itsutasun zuria bezala, irentsi egiten nautelako nolabait, berenganatu
arte irentsi, iluntasun isiltasun bakardade itsutasun erabateko bizian
barrentzen nautelako bizirik eta hazirik . Zentzazio hauek beti izan zaizkit
gustoko, agian zorabioan atsegin hartzen dudalako, agian neure burua
galdurik, osotasunean sentitzen naizelako integraturik inongo ez inolako
eragozpenik ez duen giro gozatsuan .
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B . GANDIAGA

Izerdi usaina du udak . Oporrez edo astiunez edo hartarako aukerez
baliaturik hondartzako harea berotan etzanik eguzkiaren garretan urtzen
jartzen gareneko izerdiarena, zelaietan, mendietan, igerilekuetan egunaro
argi eta beroaren atsegin iturriari ematen gatzaizkionean, tanto loditan
darigun izerdiarena . Ama gaixoa! Argi bero eta gogoko honen azpian
gorputza gozatzen zaidan honetan, oroitzapenaren erretratuetan hemen
zauzkat, soro lanerako prestatzen . Eskuetako azalik ere ez zenuen jarriko
zuk zeure borondatez, eguzkiaren errainupean . Buruzapia ipintzen ikusten
zaitut. Non gorde duzu aurpegia, ama? Bekokitik aurrera luzatu duzu
arraerdi bat buruzapia, teilatu-erlaitz asko irtena dirudiela . Beltzaran jaio
zintuzten eta zuk ez zenuen ilunagotu nahi zure kolorerik . Azal urdinekoa
da aita . Eguzkitatik ondo gordetzen du burua kapela zabalez, eta besoak
ere bai eskumuturretarainoko alkandora-mahukaz . Soroko ardorak erre
egiten du, lan luze eta gogorrean batez ere. Aita izerdiberago da zu baino,
ama, eta sarri bidaltzen nau iturriko uraren bila . Besoaz txikatzen du
bekokian behera txirrioka darion izerdia, eskuetatik hartzen dit potina,
jasotzen du, aurpegi parean atzeratzen du eta han Ur-zirrista bihUrri eta
gardena aitaren ahora . Gorgoilak gora eta behera egiten dio aitari okozpean,
zurrutak dirauen artean . Beharko edan eguerdi atereko asperotan, guztiz
idortuko ez bada. Artajorratze, belar ihartze, gariebakitze-jotze garaiko
sapa gaitzetan izerdi berri eta zaharraren usaina dute, eguzkia behar eta
eguzkitatik gorde nahi duten guraso maiteek .



B. GANDIAGA

Uztaila da agian, abuztua beharbada . Apain eta dotore jendea Zarautzko
eguerdi argitsuan arin jantzirik . Hondartzarako bideetan, adin guztietako
pertsonak samaldan, eskuoihalak bizkarretan, besapeetan, eskusareetan
daramatzatela eta itzalak baino zintzoago darraiela izerdi usainak .

Bazkalaurre hontan gerizpea ere ez da izango txarra, eta edari freskoa
eta egonalditxo bat Getarira begira . Ez ote ditugu izutuko euliok? Astunak
doaz egunok, beroak. Iluntzera freskatu behar luke, baina haize errea dabil
berton ere . Egunotan izerdi usaina dute autobusek, dendek, tabernek,
bizartegiek, libunitegiek, kafetegiek, zinemek, diskategiek, trenek . Sargori
egiten du, izerditsu aurkitzen gara, nagi eta utziagoak, aizu .

Uda asko dut aldean

	

Gertuan dugun apurra,
oroipenen sarobean,

	

haizea, ura ta lurra,
ezin dena laburbildu ;

	

onirizten bageneki,
halere ale batzuek

	

agian zorionaren
nahi izan ditut topildu .

	

berri genuke emeki .

Zenbait bizipen hausnartu,

	

Ikastetxe gainkaldeko
bero argia gozartu,

	

pagopeari natxeko,
garai ederra da uda ;

	

gutxi bezainbat asko da :
leku ta modu askotan

	

osasun jantziez badut
gozatu dudan puntu da .

	

zer eramanik ahora .

Madrile alde batean,

	

Frailetzan ezer ikasi
itsas aldea bestean,

	

badut, hau dut irabazi :
lehorra eta hezea ;

	

gauzei lotu gabe bizi,
atsegin nahiak bizi du

	

gutizi zikoizkeriak
alde guztitan jendea .

	

sortu orduko iraizi .

Oporretan uste dugu

	

Eskura zer zaigun jartzen,
zoriona buruzburu,

	

jakin hura estimatzen,
gose da gure irrika ;

	

opari bailitza dena ;
asegaitza ase nahirik

	

esker onezko tenplea
alferrik gabiltz apika .

	

bera zorion onena .
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IMANOL
IRIGOIEN

Udakoak

1 0

HEGATSak hondoa jota, urbazterretik -nekez- jalgia, haren-balea .
Akitua . Balen-hegal azal grisargikoa -artean- Napoli hori gorrixka bihurtu
da, airean gailen, haurren globo eta kometetatik dilindan . Granitoaren
goikaldean muskerrak -honez gero kuartzo eta diamante aleaziozko
hauts-argiak begietan itsasiak- beren soak astintzen dabiltza uda betezko
beroana . Balenuntzi hondoratuen alertze tantaietatik xurgaturiko
trementinaz, saihets umel eta gilei darien alkitran gezalaz -altxorrik
ezean- olioztatu dira hondar-zilhesteak, ontzi-potoak gainezkatuz .
Sabelpeko ile kizkurrak -uztondo horikail- sutasun puntuan, keadar



I. IRIGOIEN

biribilduxeak sortuz doaz, ilun eta egurtsu, Venus (su)mendietako garrak
zilhestei tentuz egotzi ahala . Azala urratu nahi bailigun, kirioetaraino
sartzen zaigu, goritasunean, kamalehoi koloreko enbata, arragoan pilaturiko
ukendu, erretxin eta edertasun-krema igurtziekin nahasia . Aintzinako
bakardade, oihartzun, amesgaizto eta aingeru (goardakoak), beti ere . Eta
itaunak, izozturiko itaunak . Zikoina, hil-oihalarekin dator makutsik
erbestetik erbesterako bidean . Epel eta hotz, bi urtaroak (Vivaldi/Lizardi)
izerdiaren barrutik. Urtemuga oroko belar hezea . Harresiak . Elorria eta
larrosa . Eta sagailoak, itsasgoraren altzoan belamenduen almidoi gris-
antxak hedatuko dituen lurrin hordigarriak dakartza . Erretratu sepia koloreko
argirudi nabardurak (Oi uda egun azkendu haur!), dirakigu hesteetan,
eskuetan elurrak dirakien lez, ur gezal eta gezetako urraduran . Kealdien
gedarrek, grafitozko zuziek-lege idorrez-umatuko ahal dituzte benturaz
itsas-uhabarrak : edonorako bidez -eclo aurrezagutu norakoan apika-
doazen (eskuoihal, eguzkitako eta banderen jostailu) balen-bizar, alga,
itsaslakatz, itsasizar eta belakiak, piraten harrapakin eta labarretako sirenen
lantuak! Balenuntzien tantai, gila, habe eta oholetan, izerdia lo . . . Oinetan
itsatsi zaizkigun itsas-hautsak astin-astin eginda gero, zakur galduen zaunka
galduek, etsia emanda, haginka dagiote izartegiko beldur orori . Malkarretan
gora ahuntzen eztulak . Behinola, loreez geroztik eta arraizea zirrituetatik
sartzen zitzaigularik (eguzki-galdatan zementu-adabakinaren azpia, ezkiei
azaleko zakatz ttikietatik zur zuria doi-doi jaulki zitzaienean), soinu zilarkarak
entzuterik ahal izan ziren arkupeko sabai-uztaietan, aztiak igarri ohi bezala .
Eta hontzuri aztoratuen ohantze, mihuraren habia bera izan zen -piano
tekla zurien koloreko- zuhaitza, haseran gorri izokitu, gero nabar, azkenik
enbor zimurtu (adar-buruak pianoaren tekla beltzak bailiran), hotzaldi
ustekabearen besoetan ilundu zen. Kale-kantoietatik soma zitezkeen kotoi
ilettoetatik gaindi, lerro-lerro jarririk, oihu bakan, foku eta farolen hori-
berde distiratsuak, bozinak, sirenak (kantu ala lantu?), gaina hartu ahala
-non argia ozta-ozta ageriko ezgauza eta morearekin batzen den-,
erabat suntsieraziak ziren behetiarren dolu eta doloreko azken hatsekin .
Haren-balea itsaskorrarengandik itsasora, idortuz zihoazen, hil ala bizi,
lur-hatsak (hauek ere kamalehoi koloredunak), hitz asmatu, hegazti eta
kortxeekin, harik eta lur-sail jori eta labanetan gaua emateko lekuren bat
eskura arte . Hondogabe sorgintzen diren basaltoz eta galtzunez suztaturiko
argi zenital horantzak (kolorea, iratzea), ordea, ororen eleak erreskatatu
eginen ditu lehortetik, gizonen esku utziz . Eta hauengan zoramena piztuz
piztuko dira lizarraren inguruan San Juan gaueko suak, izar iheskorrak San
Lorentzo gauaz, suarekin ura ardo, gaua eldarnio bihurtuz . Ihintzaren
isladura lausoek blaituko dituzte belarretan soin biluziak . Ez riazr izutzen
iiegLr hurbilak, ez eta ozpelean bakardade mingaitzak ere, dakidalako
irauten duela orein(kume)ak ere hoztaroko ubelduran . Eta arginabarrarekin
andere adats-horia deituko du, arrenka, suaren lapur den haizegerizak .
Geometria zimur eta zeinuen tarteko solstizio talaiatik -non ur-aztiaren
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I . IRIGOIEN

urritz adar deialdiarekin xaboi burbuila oro bateratzen diren-, azeri
zuloen eta saguzahar habien beha dira geure ametsak zaintzen dituzten
munstroak. Oihan gorri-ingelesa eta majentaren gerri-gerrian (koral
koloredun itzaletan) loratzen hasiak dira, hostoz hosto, suga-belarrak,
jauregi gibeleko belazean, non, arrastirian, sugegorriak bazkatzen diren .
Orobat belazar eta putreen eremuetan dabiltza mirari-zale damugabeak,
araoak egin ahaleginetan, jainko ttikiaren berri jakitun, begizkoak jaurtikiz .
edonori, adardun ororengandik deabrua iraitzi ahal izateko . Taupaka
trenbide zehar-oholetatik irrist zegiten bidaiarien zorabioek, alfonbra
hegalarien lurrin garauak gainezka, Bagdad-erako bidea gogoan betiko .
Lohikeria darit, ankerkeria darizu, nola lerdea mihiari, nola deabruari
behazun berdeska, okazta darigu . Zianuroak, urkabeko sokak orenean
ezarriko du giltzazainaren logabeko gaua . Barroteen tartetikako itzal
irudien kirrinkak soilik (hatz-koskorrak herdoil hezur, debeku ororen
barrutian) salba zintezkete eroen irri-iseketatik . Ezen azken batez, balen-
harri inguruan -kontrakaiko faro haitzetan daude sirenak harrimin-
uger egiterik ahal dezanak ez bait du, ororen buruan, agoniaren taupadarik
penatuko. Iragarri orduan damutuok bileraziak izango bait gara balen-
zerraldoaren errai HEGATSetan .
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ANTZERKIA

KOLDO DANIEL IZPIZUA

Lore zimelduen sua
Accesit Donostia Hiria 1992

ez dira garai onak antzerki idatzientzat, antza .
Argitaletxeek oso antzerki gutxi plazaratzen dituzte azken urte
hauetan, baina gurean hain tradizio sakon, oparo eta
arrakastatsua izan duen idaz-mota ez genuke ahantzi behar,
bertan gure izaeraren islada eta hizkera berezia beste inon ez
bezala aurki baitezakegu .

Hau dela eta hona hemen antzerkigile baten fruitu gordin-
ozpina, Koldo Daniel Izpituaren Lore zimelduen seta, 1992 .
urteko Donostia Hiria Sarian accesita lortu zuena .

P. U.

Hegats
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ANTZERKIA

I

Kale bat. Argi urdina . Garra . Eskenara, egurrezko banko erromantiko bat besterik ez
da ikusiko. Bertan, etzanda, arlote bat . Atzekaldean, eskenarzn beste zerbait ere
badagoelasttsmadaiteke, baizzaabaldenetagttttiienigarrŕbehar •kodazerbaithori .
Jarleku eta atzekalde borren artean belo bat ipiniz lor daiteke ez ŕgerlze hori .

Imanolek.-(Etzanda ŕrctu)igoclupittŕn bat . Gero Imanolek. -Tira! Eseri hadi hemen nire alboan .
eseri egingo da, eta, besoak eta gorputza

	

(Narlzis eseri egiten da) . Neu ere ederki asko
teinkatui ondoren, alde batetara eta bestera

	

ninduen hemen Glorirckin lotan, baina ez zekiat
begiz ateko dit harrituta . Besoak igurtziko ditu .

	

nora letxes joan den emakume hori .
Azkenean, jeiki egingo da.) Nora jango ote zen Narkisek. -Hi!, hemen geldirik, hor nora edo
txoro hori! (Besoak igurtziz) Hau duk hotza hau! hara ibilita baino hotz handiagoa egiten dik!
(Ibili egingo da piska bat) Elkarrekin etzan Imanolek. -Geratu hadi piska bat . (Besarkatut
gintuen biok bart arratsean eta . . . (Isilaldi

	

egiten dtt eta elkar igurtzika hasten dizzt) Hau
labttr •ra) nola ez naiz konturatu alde egin

	

ezin litekek egin hortik noragabe ibilita. Zer,
duenean? (Isilaldia) Dena den, ez da ez hori

	

hobeto orain ?
oso seinale txarra . . . (Besoak teinkatzen ditu Narkisek. -Piskat hobeto . Usilaldia)Horren goiz
berriro) bai, oso ondo egin dut gaur lo . (Eseri

	

ez balitz hotelera joango ninduake lotara, baina
egingo cla . Gero etzan . Eseri egingo da berriro

	

ez zidak merezi haraino joateak .
eta besoak igtulzŕko ditu .)

	

Imanolek.-Edozeinek esango likek gaur goizean
ezertarako presa daukakenik! Goiz osoa

Ezker aldetik, Nar •kls, hogeitamar bat tuleko beste

	

dadukak lo egiteko, eta hotela egun osoan
arlote bat sarlttko da. Herrena da . Imanol begira

	

zegok irekita .
geldituko zaio .

	

Narkisek . -(Ben Iz besoak igu)lziz) Goiza ez
zaidak bat ere gustatzen lo egiteko . Negozio bat

Narkisek. -(Eskuak besopetan sartztta dituela,

	

diat gainera gaur goizean .
Imanolen aurrean geldŕtztko da .) Hotz egiten Imanolek. -Negozioa? Beno, heuk jakingo duk
dik, e?

	

zer txatxarkerietan habilen . Aaaa! (Haspez en
Imanolek. -Galanta!, baina dagoenekoz ohituta sakon batez) Uste diat lotan jarraitzea izango

gatxeudek honelako gauekin . Zer, parrandan litzatekeela onena . Oraindik dexente falta duk
ibili al haiz?

	

goizargirako eta . . .
Narkisek . -Parrandan? Nahi bai, baina laister Narkisek . -Egiten duen hotzarekin hemen lo

gelditu nauk sosik gabe, eta karitatea oso urria

	

egin?
huen bart arratsean . Mundu alua hauxe! Gero, Imanolek. -Ez hadi babua izan. Lo franko egin
zabalduta ikusi dudan atari batetara sartu nauk,

	

diat nik txoro hura nirekin egon den bitartean .
lotarako asmoz, baina nire zurrungek ez ditek

	

Benga! Etzan hadi hor!
gehiegi irauterik izan . Duela ordu bete luze, Narkisek . -Zoratu egin al haiz? Ez diat hementxe
nire atzetik etorri den etxe hartako batek kalera

	

bertan izoztuta gelditu nahi . Ni banatxiak,
bota nauek .Kristonakesan zizkioat ardomordo Imanolek . -(Narkisŕ sorbaldetatik helduz) Ai!,
alu hari, baina . . . (besoak igtulziz) Hau duk hotza

	

oraindik asko ikasi behar duzue gazteek . Kalez
hau! Hain ederki ninduen bero-bero atari har-

	

kale bai izoztuko haizela . Etzan hadi, eta ikusiko
tan eta . . . Arraioa!

	

duk zein ederki egingo dugun lo . (Nar Izŕs etzan
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etaztenduetagerobetaharettgaŕneanetzaten Imanolek. -(Zutik ipinita eta sutsu hitzegiten
da) Zer, honela hotzik sentitzen al duk?

	

duelarik) Ia izoztuta gelditu naiz zuk nire
Narkisek. -Ez, baina jarrera hau ez zaidak

	

ondotik alde egin ondoren, eta orain honelako
erosoegia egiten .

	

lerdokeriekin zatozkit? Non ibili zara? (GIol •iren
Imanolek. -Ohituko haiz . (A)ikatattean eskua

	

aldamenean eserŕtzen da, hau, honela, bi
santako balioko keinua egiten duela) Honela

	

gizatoenn et-dian geldŕtzenn delarik)
hobeto, e? Glorik. -Zuk uste horrelako galderarik egin

Narkisek . -Bah! Neska bahintz igual, baina . . . daitekeenik, hemen, kanpoko jendearen
Imanolek. -Egin ezak gauza bera nirearekin .

	

aurrean? (Nat kisŕ) . Zai izango duzu ama maitte .
Hortik zabaltzen duk beroa gorputz osora .

	

Imanolek. -Alde egin ezak hemendik Narkis . . .!
Glorik . -Narkis! Izen polita, benetan .

Logelditzett dira bigŕzotzak jarlekttaretagaioaean . Imanolek	eta aurrerantzean badakik hotza
Eguna, piskana pŕskatoa, irixten,joango da . Kale

	

gainetik nola kendu .
garbitzaile bat igaroko dagure bi lagiiiieii aurretik . Glorik . -Bihar, nahi baduzu, hemen izango naiz .
Begira geldituko zaie . Gero, txistuka hasten dela,
bere bideari ekingo dio . Atzeko beloa zabaldu Narkisen alde egiten du . Glori barreka hasten da,
egingo da lorategia eta etxeak ikustaraziz . Intattolŕ aurpegira xamtulzl begŕtaten diolaa •ik .
Ttiorrotxiokca hasiko dira txoriak. Egona da.
Kotxeren baten doinua et e entzungo da urtzttiau, Imanolek .-Esaidazu orain ea kuria norekin jo
eta, Imanolek Narkisek lo jar amaitzen. dt.ttelar-ik, didazun. Federekin, azkenengo hartan bezala ?
Glori, berrogei bat tarteko emakume arlotea Glorik. -Tira, tira . Egun hartan, zeure susmoak
agertuko da eskenara .

	

ezik, ez zen ezer gertatu .
Imanolek. -( Gloriei bizkarretik helduz eta

Glorik . -(Bikotearenganantz doala) -ik) Ondo

	

tnasailan hausta bat ematen diola) Norekin
moldatu zara, e, ni gabe gaua bakarrean ez

	

orduan ?
igarotzeko! (Oihuz) E!, E! (Lo dandenak esnatu. Glorik . -(Poltsatik atetako diren dirua Imanoli
egiten dŕtaetalnoaraoljarlektrtikbehetaet •ortzeti

	

etaktatsiz) Zuk uste gaurko hau zuri adarrak
da. Na)kis eseri egiten da oinakjarlekutik jeitsi

	

jartzea izan dela ?
gabe) (Laoaaaoli)Esna aldi ederra eduki duzu, e!, Imanolek. -(Txistttka) Fiiiu! Horrekin baclugu
e! . Ja, ja, ja!

	

gaur gaua hotel dexente batean pasatzeko .
Imanolek. -(Artean lozorrottarik, begiak Glorik . -Bai esku zabala zarela benetan . Nola

igurtziz). Etorri duk zoroa . Non sartu hintzen pentsa liteke horrelako txorakerietan nik
atzo gauean?

	

dadukan zapata berrien beharrarekin!
Glorik. -Zuka, edo bestela ez dut aditzen .

	

Imanolek. -Zakarretan izango duzu, bai, zapata
Imanolek. -Ondo dago, ondo dago. Non sartu

	

berriak non aurkitu .
zinen atzo gauean?

	

Glorik. -Zapata zaharrak aurkitzen dira
Glorik. -Lanean aritu naiz .

	

zakarretan. Eta nik berriak nahi ditut .
Imanolek. -Niri kukua jotzen, e?

	

Imanolek. -Ikusten dut, bai, nolako kondekeriak
Glorik.-(Sorbaldazaztindttz)Lanean (Isilaldia) irakatsi dizkizuen gaurko gizon aberats horrek .

Zeuk ere ipini dizkidazu adarrak niri pinpoilo Klaro, nola berarekin hotel zoragarri batetan
honekin . Portzierto . (Nctrkŕsi) . Zenbaturte duzu

	

izango zinen!
maitte? (jarlektaann eseritzen da) .

	

Glorik . -Eman berriz hotelarekin!
Imanolek. -Utzi txorakeriak alde batera! Oso Imanolek. -Ezagutu zintudanez geroztik, beti

ondo dakizu gazte hau zein den .

	

izan dut holako kapritxoa zurekin ohe dezente
Glorik . -Ligian ari naiz . Edo, zeuk bakarrik ahal

	

batetan ibiltzeko amodiotan . Aski izango
duzula uste ?

	

litzaidake behin probatzearekin . (Lepoa
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nursnkatzen dio) . Irudi ezazu, maite, zein ederki Imanolek. -Eta azkenean, berekin oheratzeko
ibiliko ginatekeen gu biok, musika ipini ondoren

	

eskatu dizu, ez baitzen behin emai ume arlote
eta bertako erdi itzalean eta epelean, larru

	

batekin ohera joan .
gorritan dantzan .

	

Glorik . -Ez, horren zai nengoen neu ere, baina
Glorik. -Bai, eta gero izango ziren kontuak .

	

ez dit horrelakorik iradoki ere egin .
Atzetik berehala etorriko lirateke ezkontzeko Imanolek. -Eskerrak, bestela . . .
gogoak, eta etze dexente batetan bizitzeko Glorik . -Ez, eskatu izan balit ezetz esango
nahiak, eta abar, eta abar . Ai, ametsak! Baina,

	

niokeen. Bi zango ziztrinetan balantzan zebilen
nik dakidan neurrian behinik behin, arloteekez

	

udare bat zirudien . Zatarra gainera, eta begiak
dute hotel dottoretan lo egiten .

	

eta barrabilak berdinak zituela, hau da txikiak
Imanolek. -Eta zapata berriak erosten bai al

	

eta margorik gabeak, esan diodanean, gorri
dituzte?

	

gorri ipini da . Azkenean, negarretan hasi zait .
Glorik. -(Bere bizkar gainetik Imanolen besoa Imanolek. -Gau zoragarria igaro duzu orduan .

kenduz) Zuk ez nauzu maite .

	

Glorik. -Ez dut hotzik izan behinik behin
Imanolek. -Eta zuk bai ni ? Ez naiz ni izan gaur

	

(Gizonarenganantz etzaten da, boni ger) -ŕtik
gauean . . .

	

hartzen diolarik). Zeuk ez didazu inoiz zure
Glorik . -Ondo dago. Garbi esango clizut . . .

	

bizitza kontatu .
Imanolek. -(Gloriren gerria besarkatuz, Imanolek. -Ez dut ezer kontatzeko. Arloteok ez

xanttrrki) Beno, beno. Ez gaitezen haur txikiak dugu historia . (Atzeko et.,veetarantzseŕnalatuz) .
bezalakoak izan. Zapata berriak izango dituzu .

	

Leiho hoien atzean gertatzen dira historia
Glorik. -Ez, ez. Garbi esango dizut gertatutako

	

guztiak, eta nik ez ditut oso gogokoak historia
guztia . Eta ez kezkatu, ez naiz gizon harekin

	

hoiek . Horregatik egingo nintzen arlote behar
oheratu. Bere bizitzako pasadizoak entzun

	

bada. Zeuk ba al duzu zerbait kontatzeko?
ziezazkion norbait behar omen zuen . Eta horixe Glorik . -Maite zaitudala, agian, baina horretaz
izan da dena .

	

ere ez nago oso ziur . Behar bada, gaur gauean
Imanolek. -Eta hiri osoan ez zegoen inor hori

	

hesteren batekin egingo dut lo, nahiz eta gerta
egiteko, zu ezik!

	

ere daitekeen bakarrik egin behar izatea . Arlo
Glorik . -Beno, sekula ez omen zion bere bizitza

	

hobetan, gauzak ez daude inolaz ere ziur .
andre arlote bati kontatu . Markesak, kondesak,

	

Datorren bezala hartzen dugu bizitza, eta une
lehendakaresak eta neskameak izan oinen ditu

	

honetan bizitzak zure aurpegia du. Hunkimenik
adi-adi entzuten bere aurrean, baina sekula ez

	

gabeko aurpegia . Nola bizi zinen arlotea izan
arlote bat . Tipo bitxia zen benetan .

	

baino lehen?
Imanolek.-Eta hori egiteagatik horrenbestedii2i? Imanolek. -Ez naiz gogoratzen .

Ezin dizut sinistu .

	

Glorik . -O! Ezaidazu ez duzula ezer gogoratu
Glorik . -Benetan, hori ez da dena izan .

	

nahi. Hemen jaio al zinen?
Imanolek. -A, ez?

	

Imanolek. -Ez dakit nondik etorri nintzen .
Glorik . -Baina ez gaizki pentsa. Bere amenturak Glorik . -Ez nuen uste horren koldarra zinenik .

kontatzen bukatu duenean, ea axola izango ez Imanolek. -Bai, hemen jaio nintzen .
ote zidan bere gorputza niri erakustea galdetu Glorik. -Eta aberats jaio zinen gainera . Orain
dit, ez omen zion . . .

	

ulertzen dut zure hotel aberatsetako lera .
Imanolek	behin gorputza emakume arlote Imanolek. -Zeuk sartzen didazu gogo hori ez

bati erakutsi eta .

	

nire jatorriak .
Glorik . -Oso ondo . Gero, gorputza ahalik eta Glorik . -Eta anaia bat duzu .

zintzokien deskribatzeko eskatu dit, eta halaxe Imanolek. -Ba liteke, baina ez dit axola .
egin dut berak liburu batetan nik esandakoak

	

(Isilaldia). Eta zuri nondik datorkizu zapata
idazten zituen bitartean .

	

berriak erosteko gogoa?
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Glorik.-Betidanikedukidutkapritxohori . Baina Glorik. -Zaila iruditzen zait zure exijentzi hoiek
ez naiz sekula aberatsa izan . Hemezortzi urte

	

gaur egun inork betetzea .
nuen arlote batekin alde egin nuenean . Berak Imanolek . -E,e! Eta non uzten nauzue ni?
hirurogei urte zuen. Aske sentitu nintzen gau Andonek . -Ez zaude gaizki, baina beste batena
hartan eta benetan pozik hogei urteko

	

zara.
mutikoaren bizitasuna zuen agure harekin .

	

Glorik. -Ez nirea .
Imanolek. -Hasiera amaia da . Hor bukatzen da Imanolek . -Eskerrik asko .

zure historia . Zer, zapata berriak erosteko kutizia Andonek . -Ti a, tira . Gazteokbeti jolasetan zeuon
al duzu oraindik?

	

sentimenduekin . Ez da zantzu txarra hori, ez .
Glorik. -Ez, gosari eder bat hartuko dugu gaur

	

Baina ez kezkatu . Andone ederrak badu nor
diru horrekin. maitatu. Ikusi izan bazenute! O! Nire bizitza

Imanolek. -Gosaria bakarrik ez. luzean ez nuen behin honelako aingerurik ikusi .
Glorik. -Beno, hasteko gosaria eta gero gerokoak .

	

Benetan. Hogei urte ez ditu izango, baina bere
Begira hor nor datorren!

	

keinua ñimiñoa ere ikuskizun bat bihurtzen da,
hain dira galantak bere dottoretasuna eta grazia .

Ezkerretik, hirurogei batto tekoemakttmeasaifiuko Imanolek . -Pello agurea horren jakinen gainera
da eskenara: Andone ederra. Nahiz eta aditzekoa

	

etortzen bada . . .!
den, oso lirain dabil eta bere jantziek hala edo Andonek. -Ohituta dago nire apeta hauekin . Nik
nolako ittirlnkerla etctkttsten dute .

	

beti izan dut horrelako maitasun bat, eta oso
ondo daki Pellok hoietakorik gabe gureak ezin

Glorik. -Aproposeko unean iriz-tenzara Andone! izango zukeela iraun duen adina . Besteentzat
Andonek. -Egun on . Zer diote gure maitale

	

zuhaitzak bezala, niretzat gizon eleganteak . je
gazteek? les aiene, baina maite, benetan maite, Pello

Imanolek. -Ez hain gazteak. bakarrik maite dut. Ipin itzazu jainko hoiek
Andonek. -Haurrak. trapuz jantzita eta ezin eramango nituzke bi
Glorik. -Etorriko zara gurekin gosaltzera, ez? minututik gora . Pello bai . Bera eta eleganteen
Andonek. -Gosaltzera? Ameriketako senideren

	

lurrina maitu ditut nik gehien mundu honetan,
bat hil al zaizue ala? eta nola azken hau Pellorengan aurkitu ezin

Imanolek. -Aspaldi ahaztu ziren haiek gurekin. dudan, bada kafetegi dottoreetan miretsi izaten
Andonek. -Ez nireak . Ahizpa bat bizi zait han .

	

dut.
Astronauta edo horrelako zerbait uste dut dela . Glorik. -Niri indarra gustatzen zait bada
Noizpait opariren bat bidaltzen dit . Azkena, ez

	

gizonengan gehien .
dakit zein ilargitatik ekarritako gizontxo Andonek. -Indarra? Eta zer egiten duzu gure
kristalizatu bat ornen zen . Zakarretara bota nuen .

	

mundu honetan? Indarrak ez du hemen
Imanolek. -Ez zuen zure senargaia izateko adina

	

ezertarako balio eta zaila da jende indartsua
balioko!

	

aurkitzea gure artean .
Andonek. -Ez eta urrititik ere . Gizon hauzietan Glorik. -Imanol oso indartsua da bada . Erakutsi

ditudan exijentziekin, lastima bakarrik

	

ezazkiozu besoko giharrak Andoneri .
sortaraziko zuen hark niregan . Nire ahizpak Imanolek. -Benga, benga, adarrik ez jo niri .
bere eslu titzan zioenez, argia izan behar zuen, Andonek . -Zeuk baino hobeto ezagutzen dut
baina argitasunak ez zaizkit sekula gehiegi

	

nik horren gorputza . Eta hori indarra baldin
interesatu niri. Askoz ere maiteago dut nik

	

bada!
estiloa, le chic, eta mano ankatxabal hark ez Glorik . -Nola ezetz!
zuen ez chic ez estilorik . Ez eta barrabilik ere, Andonek . -Lehenbiziko aldiz ikusi nuenean
ezer ez edukitzeagatik .

	

Imanolek oso inpresio ona egin zidan, baina
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ez indartsua zelako, elegantea zelako baizik . oroimenak ez nituen oso gogoko . Beste bizi
Zutaz ere ibili nintzen, beraz, maite txora- giro bat behar nuen, beste bizi giro bat . Baina
biaturik . . .baina hori aspaldi izan zen .

	

edan besterik ez nuen egiten . Azkenean, hote-
Glorik. -Bada, nik ez nuen hau ezagutu arte bera

	

lera iritxi nintzen, eta, Pelloren eskuak dastatu
bezain tipo indartsua ikusi gure artean .

	

nituenean, berehala jakin nuen hura zela
Andonek . -Gure artean!

	

betirako nirea izango nuen gizona . Dena dela,
Glorik. -Gainontzekoek ez didate axola .

	

ederraren zaletasuna ez zait inoiz burutik
Andonek. -Ikuspuntu mugatua duzu benetan .

	

aldendu, eta gorputz lirain eta zaluen
Imanolek. -Ni baino indartsuago zen . . .

	

krudeltasuna ohoratu behar izaten dut noiz
Glorik. -Zertarako etorri bestela arloteen artean

	

behinka. Hala eta guztiz ere ez naiz damutu .
bizitzera?

	

Arloteen artera etorriz geroztik ez dit inork nire
Andonek. -Etorri?

	

ametsei ekitea galerazi, eta hortaz aparte . . . Pello
Glorik . -Zu ez al zinen, bada, zure gustoz etorri?

	

dadukat. Izpiritualegiak izateagatik munduan
Andonek. O!, nik ez dakit zergatik etorri nintzen .

	

bizitzeko gai ez garenok iruditzen zait erortzen
Behin, guretako hotel batera iritxi nintzen eta

	

garela arloterian . Zeu, nahita egin al zinen arlote?
han Pelloren babesa aurkitu nuen. Orain . . . Glorik. -Bai, ni nahita etorri nintzen zuen artera .
gogoz . . . ez, ez dut uste gogoz etorri nintzenik . Andonek. -Eta zu Imanol?
Begira, nik ez nuen ezertarako balio . Ametsetan Imanolek. -Ni gorputzarekin bakarrik gelditu
igarotzen nituen egunak, eta nire inguruko

	

nintzen, eta honen aginduei jarraituta erori
gauzak ez zitzaizkidan interesgarriegiak egiten .

	

nintzen hemen. Nahita ez da inor etortzen
Gero, gizon batekin ihesi nuen nire hiritik, eta

	

mundu honetara .
hura bukatu zenean, mekasuendiela, hura bai Glorik . -Ni bai .
zela gizon galanta, begiak zabaltzen zituenean Imanolek. -Esan zazu beste aukerarik eduki ez
zerua zabaltzera zihola zirudien, hain zen

	

zenuela!
zoragarria bere begien kolorea, baina beno, Glorik.-(Inianolŕ) Zer jakingo ote duzu zulo! Zer,
bakarbakarrikutzininduen, beregurasoengana

	

gosaltzeko mugituko al gara ?
itzuli baitzen, eta lau, bost, sei ez dakit zenbat Andonek. -Bai, goazen, goazen .
astebete izan ziren harrezkero noraezean igaro
nituenak. Ez nintzen gauza etxera itzultzeko, ez Atgŕak itzaldtt egungo dira
eta nahi ere beste aldetik, bertan bizi izandakoen
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Lantoki abandonatu bat. Leihoetako kristalgehienak hautsita egongo dira. Sapaian
ere zulo haundŕ bat ikusiko da . Argia, sapaŕ zulotik eta leihoetatik sartuko da
eskenan . Ekitaldi bata, ordea, gattazgertatuko da . Pertsonaiak, atzekaldean atea
izandakoak uzten diten zulo batetik sartuko dira . Ezker aldean, edo eskubian,
segun non kokatzen den sapaiko zuloa, sitte bat egongo da. Kaletik datozena ar -loteak
sute bortara berotuko dira lotarako etzana baino lehen . Eskerra aurrean, pilatuak,
burusiz erabiliak izango diren trapuak ikusiko dira, eta arloteak aurrekalde
horretan etzango dira lo egiteko orduan . Lantokian zehar, ban eta bernen
sakabanaturik, bidoi eta kaxa zaharrak . Teloia irekitzen denean., Patrŕ, 35 anteko
arlotea egongo da sute aurrean eskuak berotzen . Bakar bakarrik egonda da
eskenan .

Patrik. -(Kantutara)

	

Patrik . -Londresen .
Zure bularrak, maite,

	

Koldok. -Bai, eta ni Ameriketako lehendakaria?
ez ditut inoiz sute .

	

Narkisek. -Ez, ez, sinistu iok. Patri beti izan duk
Ez baitzaitut nirea bada,

	

oso kos-mo-po-li-ta . Zer joan hintzen hara
hor nor den nire kalte .

	

telebista aktoresa batekin?
Patrik. -Benetan ari nauk .

(Koldo eta Narkis santzen dira)

	

Koldok. -O, o, benetan ari duk . Hi beti ari haiz
benetan .

Koldok. -Lo egiteko leku franko diagu gaur Narkisek. -Zalantzarik gabe. Benetan izan huen
hotelean .

	

behin ere Greziako erreginarekin ohean . Baina
Patrik. -Zure ezpainak, ezti, niretzat ez inoiz titi .

	

aspaldi Grezian ez dagoela erreginarik .
Narkisek . -Baina, ikusten al duk zein dugun Patrik. -Baina bai Eskandinabiako hauzoan .

gaur gurekin? Patri! Hiriko basurdea!

	

Koldok. -Eta zer, oraingo festak Inglaterrako
(Patxirengana abiatzera da beso zabalik)

	

hauzoan izan al dituk?
Patrik.-(Eto) •riberriengaraantzitzultzen delarik) Patrik. -Ez, oraingoa Londresen bertan izan duk .

Narkis! Koldo! Ez nian espero hemen zuekin Narkisek . -Beraz, Portugalen .
toporik egitea .

	

Patrik . -Londresen esan ez diat bada! Behin, lur
Narkisek. -Zer uste huen, bada, dagoenekoz

	

jota nengoelarik . . .
aberatsak izango ginela ala? (Koldori Koldok. -Behin ba omen zen balea txiki bat .
seinalatuz) . Aurpegi polit horrekin?

	

Patrik . -Beno, duela bost hilabete. Bada, duela
Koldok. -Zeinek hitzegin beharko eta leizeko

	

bost hilabete, lur jota nenbilelarik, trena hartzea
munstroak. Neuk behintzat badiat zertaz harro

	

otu zitzaidan nire adorea piska bat jasotzeko
izan .

	

asmoz. Ez nekian sosik gabe noraino heltzeko
Patxik. -Elkarrekin azken aldiz izan ginenean

	

gai izango nintzen, baina Pariseraino inolako
neurea huen handiena .

	

prolemarik gabe iritxi ninduen, eta, behin han
Narkisek. -Zer, sudurra . Baita orain ere . Uuum!

	

nintzenez gero, bada Londreserako bidea
(Sutera hurbiltzen da eta gorp tz aurre eta

	

hartzera ausartu ninduen. Eta bai ausartu ere . Ia
atzeak berotzenn ditu),

	

lau hilabete igaro diat han ingles alerik jakin
Koldok. -(Pat)-iri) Eta zer, non ibili haiz aspaldi

	

gabe. Lehenengo bi egunak izan hituen
honetan?

	

okerrenak, baina han ez duk zaila jatekorik
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lapurtzea, eta, behin barrukoa betea izan Patrik. -Harritu egiten haiz! Egun batean bi mila
ondoren, bost niri ulertzea ala ez jendeak libera ordaindu zian gazte batek, eta zenbat eta
erabiltzen duen hizkuntza. Gero, kriston sortea zikinago joan orduan eta nuen arrakasta
eduki nian . (Une honetan Glori sartuko da,

	

handiagoa .
bakarrik) . Londreseko kai zaharrak izandako Glorik . -Gorputz ederra izango duzu horrenbeste
aldean nenbilela, ez zaidak, bada, beltz bat

	

begi liluratzeko!
hurbiltzen! Hasi duk hizketan eta nik tutik ere Narkisek . -Kanpotik ikustenzaion bezain ziztrina
ulertzen ez. Konturatu duk nik ez dudala ingle-

	

dinhorrekgorputza . Horibai, bastoia mundiala
sahitzegitenetaazkenean,keinuzetaimintzioak

	

din. Eta ondo aldarrikatua gainera . Orain ere
bitarte, ea dirua nahi dudan adierazten zidak .

	

horretan ari den kontatzen ari zaigun kontu
Glorik . -Gabon jaunak. Zer, logurarik ez al dago?

	

horrekin .
Koldok. -Xiiit! Hemen laguna egundoko historia Glorik. -Horren dottorea al duzu bada?

kontatzen ari zaigu eta .

	

Narkisek. -Behin ere ez al dion ikusi? Bada
(Glori taldearekinn gelditzen da)

	

itxoin piska bat, horrekin bukatuko din eta
Narkisek. -Segi ezak Patri!

	

gatuko fantasmada hau ere .
Patrik . -Horrenbeste etenekin ezin ezer kontatu . Patrik . -Inbidia

Non nindoan?

	

Narkisek. -Bai, hire mihingain gezurti eta alu
Koldok. -Diruaren asuntoan .

	

horrena .
Patrik . -A! Bai. Ea dirua nahi nuen . Esan zioat Glorik . (Bi arloteen erdiari jarrita, eta, besoak

baietz eta berak orduan laguntzeko eskatu zidan .

	

gurutz zabalduz, bien btalarrak palarzkatze)i
Sartu gaituk han etxe batera eta, pasilo batzuk

	

dituela) . Bakea! (GeroPatri) ,i, eztiki) Diru asko
ibili ondoren, heltzen gaituk antzoki txiki bat

	

irabaziko zenuen orduan ematen zuten guzti
zirudien areto batera . Ipini nautek han erdi

	

hori zuretzat izaten bazen?
erdian eta han non berehala hasten diren diruak Patrik.-Beno, ni ehuneko berrogeirekin gelditzen
kantatzen . Hiru liberarekin hasi huen nire su-

	

nintzen .
basta, eta nitaz hogeitabost libera ordaintzeko Koldok . -Aberatsa etorri haiz orduan .
prest zegoenarekin egin behar izan nitian Narkisek. -(rUarmarreaaz, etataldettkapaafiatzeiz
egitekoak .

	

dela) . Zorritan etorri duk hori aberats .
Koldok . -Guztion aurrean?

	

Patrik. -(Narkisen hitzak entzuna ez baititu harŕ
Patrik. -Bost axola niri guztion aurrean edo jaramonik egiten ez diola) . Ez diat ez eta

bakardadean eginbeharragatik. Okerrena agure xentimorik ere ekarri. Dena gastatu nian .
zahar batekin egin beharra izan huen . Eta bai Teatroaren nagusiak bazian alaba bat, eta ez
gestora gelditu gainera zikin hura . Hurrengo duk bada hau nirekin apetatzen! Ezkondu eta
egunean, 30 liberakin ireki zian berak zozketa .

	

dena egin gintuen elkarrekin .
Glorik.-Eta egun hartan ere berarekin egin behar Koldok . -Hau bai ez diadala sinisten .

izan aI zenuen?

	

Patrik. -Bada, ez ezak sinistu. Hor konpon. Ni
Patrik.-Ez . Dirudienez, jendea oso gestora gelditu

	

egia hutsa ari natzaizue kontatzen . Ezkondu
bezperan nire trebetasunarekin, eta denek nahi

	

gaituk, bada, eta gauaz irabazten nuena, egunez
ziaten irabazi zozketa hura . Hirurehun liberaino

	

likidatzen nian . Eta bai onclo likidatu gainera .
bultzatu zian agureak, baina honen atzetik

	

Txanpaina, zaldilasterketak . . .
hirurehun eta berrogeitamar eskeini zian Glorik . -Eta andrearekin noiz egoten zinen? Bai,
emai ume batek eta honekin gelditu ninduen

	

noiz izorratzen huen hire andrea?
azkenean .

	

Patrik. -Zozketan irabazten zuenean . Gaine-
Koldok. -Nahikoa diagu, hi! Hirurehun eta

	

rakoetan ikustearekin konformatu behar izaten
berrogeitamar libera hire kiratsa eta zikina

	

hunan. Nahikoa, bestalde, berak zioenez,
ikutzeagatik!

	

Koldok. -Inbidia sentitzen ari nauk .
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Narkisek . -(Ikaraka eta eskuak bizkarrean Pellok . -(Igzartziketarr dabilkion Glorir •en
dituela) Aa, aa, aa . . . .

	

eskuaren gainean berea ipiniz) Hil zen hori
Patrik . -Azkenean aspertu egin ninduen, ordea,

	

ere.
ezkon-bizitzaren monotoniarekin . Eta hala, Glorik. -Hil zen? Nolakoa zen orduan . . .?
egun batean, inork konturatzerik izan gabe, Pellok . -Bikainena . Ez ahaztu ni nintzela orduan
hanka egin nian handik eta hemen non nauzuen

	

hemengo errege . (Barre.-) . Ez horregatik, noski .
berriro zuen artean . (1\arkis lurrean topatuko

	

Baina . . .ondo dago, ondo dago, musika piska
duen rnakŕla batekin bidoi eta harjoka hasiko bat joko dizuet .
da.) Bai, bazekiat heinen ere ez dela sekula Glorik . -Jo, bai, ea horrela tristura kentzen
ezer gertatzen, baina aske bizi gaituk behinik

	

didazun gainetik .
behin emazterik eta lanbiderik gabe, eta Pellok. -Tristura? Zer duzu bada?
Londresen, aitzitik, bi kate hoiekin aurkitu Glorik . -(Zutŕk ipintzeri delatŕk) O, jo musika,
ninduen lotuta .

	

jo!
Glorik . -Liluraturik utzi nauek hire amenturak .

Ez nauk ez eta libera baten jabe hitaz ezer Pellok bŕbolhia hartzen du eta polka bat jotzen
ordaintzeko, baina oso gustora oheratuko hasten da. Glori Patrŕrengana joango da erdi
ninduake gaur hirekin . (Gaŕner •akoei dantzan, eta, honi ger •rŕtŕk helduz, biok dantzan
seinalatuz) Guztiokin egingo niake lo gaur . Ea hasiko dira. Dantza aurrera doan neur irlan,
mutilok, ea zein den estreina nire gorputza bikoteak elkarrekin aldatuz hasiko dŕra eta,
ordaintzen!

	

har-tela, Gla •ŕgŕzonetikgŕzoriera ibiliko da .Atzeko
Narkisek . -Imanolek ordainduko din gorputza zulotik Andone Ederra azaldarko da, eta eskera

hiri more more ipini arte!

	

erdira ir itxŕ ahala bere ere dantzan basiko da .
Glorik . -Horrek ez zidak inoiz gainean behatz

bat ere ipini .

	

Andone ederrak . -Ai, gaztediaren poza!
(Pello agurea sartzen da eskerrari)

	

Hogeitamar urte gutxiago izango banu .
Narkisek . -Ez dik trebetasun txikia orduan hi Pello agureak. Orduan ez zinateke niregana

ikutu gabe heure hankartean ibiltzeko .

	

hurbilduko .
Glorik.-Gaurdukheuk ere aukera hirehabileziak Ando4ie ederrak . -Zuregana beti, maite . Baina

erakusteko . (Pellori) . Kaixo Pello, zer moduz gaztediaren beroaren beharra sentitzen dut noiz
igaro da eguna?

	

edo noiz . Hala nola, zeru izartsupean bi begi
Pellok. -Ez ondoegi. Gero eta okerrago jotzen gazteen suaniregan sentituzgero, sute inguniko

dut bibolina eta jendeak ez dit diru gehiegi festak eta musikak bizitzen ditudanean .
botatzen . Gaizki jateko juxtu .

	

(Bizpahiru nota ate)atzenn du Pellok
Glorik . -Guri asko gustatzen zaigu, bada, zure

	

bŕbolinean) . Pello!, gazte hoietakoren bat
musika. Jo ezazu piska bat hemen guztiontzat .

	

nirekin etzateko prest egonez gero, utziko al
Pellok. -(Kaxa baten gainean eserŕtzen delarik) zenidake berarekin joaten?

Ez, ez, ez . Oso nekatuta nago .

	

Pello agureak. -Aben gazteok! Nork beharko du
Glorik.-(Pelloren. aldamenean eseritzerr dela) . andre bat gaur gaueko hotzak garaitzeko? (Hii -u

Benga, benga, zuk oraindik dadukazun gazteak Pellorŕ so gelditzen zaizkio, baina
sasoiarekin!

	

honek ez du balenn eraaatzunŕk jasotzen . Gero
Pellok. -(Bartez) Nik sasoia? ez nazazu harrarazi .

	

Andonerŕ :) Bila ezazu zeuk gazte hori . (Isilune
Hilobirako dut nik jada arintasuna .

	

laburra) . Patri hartuta dago .
Glorik . -(Hankarteca igtutzŕtzen diola eta hau Andone ederrak. -(Pellori btuzran musu bat

egin bŕtattean gaŕnerakoel begikeinu bat emanaz) . Hotzak garaitzeko, bakarrik
botaz)Baita hemen ere oraindik, e? Ai, pihotxo, moldatzen naiz . Eta zu gabe edertasuna botako
pihotxo!
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nuke faltan. Hona nire aukera egina . Zu zara Pellok.-Ez, barkamena eskatu behar diozu . Dena
nire gaztea .

	

barka daiteke . Edo ahaztu . (Kana batean
Narkisek. -Pello, jo ezak berriro bibolina . (Gero,

	

eseritzen dira) .
Andonei -engana abiatuko da, eta eskutik Polik. -Zuk ez duzu nire aita ezagutzen . Jaio
helduko dio honi) . Zatoz Andone. Dantza

	

nintzenetik gorrotatu nau . Nola eduki ahal izan
dezagun, eta izan nadila zurea oso osorik gau

	

dut nik honelako alaba zatarra? Hori esaten
honetan, zeuk ala deabruak horrela nahi izanez

	

zidan . (Pellorengan bermatzen du burtsa) .
gero .

	

Pello, inoiz maitatuko ote nau!
Pellok . -(Polizi aztrpegia ferekatuz) . Gaztez

Pello bibollna jotzeari ekingo dio, Natkisek eta

	

orniturik duzu mundua. Ahaztu egin behar duzu
Andonek dantzan ihardun bitartean . Glori eta

	

zure aita .
Pati -i musuka ariko dira sutondoan . Koldo
btuusŕetarantz abiatuko da eta bertan etzango Atzeko zulotik Imanol sartzen da . Poliki poliki,
da. Atzeko zulotik emakuntegazte bat saritiko da : eta nekatztta balitz bezala, suter •antzabiatzeri da .
Pol ŕ

Pellok . -Gabon Imanol. Zer, nekatuta?
Polik . -Zeinek utzi dizue honera sartzen!! Imanolek. -Piska bat. Ezertarako gainera, ez

(Gatnerakoekbegircttuegtngodiote).Ezinzarete

	

baitiat gaur zakarretan gauza handirik aurkitu .
gelditu etxe honetan . Nirea da .

	

Plastiko gehiegi . (Gero, Gloriei begiratuz) . Gaua
Pellok . -(Bibolinari utziz) Beno, beno . Zer

	

ere iluna zetorkidak . Honekin ez nian konta-
gertatu zaio gaur gure Poliri?

	

tzen. (Glo) •ik ez dio ezer erantzuten . Sute att-
Polik . -(Ilhtgittt gabe eta mundutik at balitz rreau t7takzurztta, Itnauolek sua zirŕkatzeu dit

bezala) . Gure Polik ez du negarrik egin nahi .

	

txotxa batekin) . Sekula ez dinat beste edozei-
Urdanda bat naiz, kurrin, kurrin . (Isilunea) . Nire

	

nekin joatea galerazi, baina aurrean nintzenean
aita ikusi dut . Zuetakoren inork ezagutzen al du

	

behinik behin nirekin egon nahiko huela uste
nire aita? Begi beltzak ditu (Isilune labarra),

	

ninan . Orain ikusten dinat, ordea, zein oker
gorrotoaren begiak . (Atrrr •ekoa baino isilune

	

nenbilen uste horretan . (Zatik ipintzen da, eta
luzeagoa) . Erahil egin behar dut .

	

bttt•trsiak danden tokirantz abiatzeko norabi-
dea hcn •tzen dit . Patrirŕ utziz, Glorik besotik

Pello Polirerzganantz abiatzen da . Koldok,

	

eutsiko dio Imanoli . Atzeko zulotik beste arlote
burusietann eseri eta Polizi begiratzen dio . Gloi - ik

	

batsa)Lttko da . Lunatikopitaa du eta nonn den
eta Patsik besarkaturik jarraitzen dute. Narkis

	

ezbalekŕ bezala ibilŕko da . Sapaikozuloazpian
Andone btaztsietarcrn.tzeraman nahian saiatzenn

	

kokata.koda, zertrrarztzbegira, eta inork ez dio
da, baina honek joan nahi ez eta bara bakarrik

	

kasorik egiago .)
abiatzen da hara, azkenean Koldoren Glorik. -Itxoin . Ez zintudan espero, eta . . .
aldaanenean eseritzen delarik. Andone, poliki- Imanolek. -Eta horrek aurrea hartu dit .
poliki, Pello eta Poli dauden tokira hurbilduz Glorik . -Horrelako zerbait .
joango da .

	

Imanolek. -Oso poesiara emana aurkitzen zaitut
gaur gauean .

Pellok. -(Polizi bizkar -tetik vamtttki helduz) Glorik.-Noizdanik espero duzu hemen poesiarik
Zaude lasai .

	

aurkitzea?
Potik . -Kale hartan gurutzatu garenean begiratu Imanolek.-Eta zer aurki dezaket hemeniningotsa

egin dit. Betiko begirada hotza eta dastainaz

	

eskeintzen zaidanean?
betea bota dit. Beste hiri batera joan beharko Glorik. -Denbora hila eta luzea . Askatasuna .
dut bizitzera .

	

Imanolek . -Ezertarako balio ez duen askatasuna?
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Glorik. -Ezer maite ez dugunentzako askatasuna . Koldok . -Ipini ondo bidoiakNarkis . (Polŕge)ritŕk
Baina zu ez zara gure artekoa .

	

har-tu eta aŕdear7 jasoz) . Nahita edo nahi gabe
Imanolek. -Eta zeuk ezin dituzu sinistu botatzen

	

kendu egingo haiz hemendik .
ari zaren tontakeriak .

	

Potik. -(Koldori ileetatik tiratzen clŕolarŕk) Ura
Glorik.-(Patrŕrengana itzuli bitaiTean) Zeuk ere

	

behar diat! Ura behar diat . (Gero, barrez) . Ia nire
ulertuko dituzu bihar agian hitzok .

	

aita bezain indartsua haiz . Hark ere besoetan
Imanolek. -Bihar? Zer gertatuko da bada bihar?

	

hartzen ninduen .
Glorik . -Nik ez dakit ezer . (Patri besarkatu du . Koldok . -Putz egin eta txikituko ninake hire aita.

Imanol begira geldituko zaie pittin bat. Gero, Potik. Bakean utzi nire aita .
btcrzrsŕetarantz abŕatttko da .)

	

Koldok . -Horixe esaten dinan nik, bakean uzteko
Pellok.-(Polŕrr aurpegia laztanduz) . Lotara joan hire aita .

beharko dugu .

	

Potik. --Gestora nahiko huke hik nire aita adina
Polik . -(Erdi lo, erdi mozkor) . Uuummm!

	

izan .
Pellok . -Esnatu, esnatu! (Zaplada txiki batzuk Koldok . -Zer egiten zidanan hark honela hartuta

ematen dizkio attrpegŕco7 .)

	

hinduenean . (Amor ro bizian) Noiz esango din
Arlote lunatikoak . -Badatorrela bonberoen

	

baten batek hire aitarenak asmakizunak besterik
kotxea! Iiiiiiii! (Sapaiko zulo azpitik aldegŕr7 eta

	

ez direla .
sutondora abiatzen da) .

	

Pellok. -Mesedez!
Glorik. -(Patrirŕ gerria besar Izatez) . Noiz arte Potik. -Zer ari haiz esaten . . .?

eduki beharnauzu hemen gona azpiak erretzen? Koldok.-(Poliren aurreko hitzekin bereak bat
Polik.-(Glorŕetalztnatlkoarenmarroekiriercrbat egiten direla . Pellori) . Mesedez ez! Mesedez,

esnatuz) Mina egiten didazu! Mina egiten didazu! esan behar zaiona esango zioat! (Politi) Zuk ez
Aita, ez! Ez!

	

duzu aita .
Potik. -(Koldoren besoetatik lŕhrattt nahian)

Ettriahasŕkodu,etasapaikotrrctlitarigogorer7tztin

	

Badut .
ahal izango da zaparradaren soinua .

	

Koldok. -Maite zaitut, Poli . Maite zaitut!
Polik. -Gezurretan zabiltza . Nire aita gala . . .

Pellok . -Euria ari du .

	

Koldok. -Nirea behar zaitut, maite, nirea!
Potik. -Euria ari du . (Sapaiko zulo azpirantz Pellok . -Koldo, ixo, mesedez!

abiatuko da euria dastatzera . Barretsu eta Potik. -Betiko izkinan zegoen gaur ere .
beso zabalik geldituko da harn zertrr •aratz Koldok. -Poli, zure aita hilda dago .
begira .)

NARKISEK. -(Zutik ipintzen delarik) Bidoiak Polik, ariketako indarra galda bezala keinua
ipini behar dira .

	

egingoclztKoldoren besoetarasostengatzttageldŕtzert
Koldok. -Bai, goazen azkar, ateri dezan baino delarik .

lehen .
Potik. -Nik erahil nuen .

Narkis eta Koldo bidoietara doaz eta harrek zulo Koldok. -Ez, zeuk ez zenuen ezer ikusi izan
azpira eramaten dituzte .

	

behar istripu hartan .
Potik. -Nire magalean gelditu zen bere burua .

Koldok. -(Polŕn) . Ken hadi hemen erditik!

	

Aita! Aita!
Potik. -Ez diat nahi .

	

Koldok.-(Polirengorptttzaberztganatt7z)Lasai,
Koldok. -Ura jaso behar dinagu. Ez al haiz

	

Poli,lasai. Niklagundukodizutzureaitaahazten .
konturatzen erdi-erdian hagoela!

	

Potik.-(BztrttaKoldorerzbtrlarrean-berrnatttz)O!
Potik. -Ez nauk kenduko .

	

Beldurra dut . Beldurra dut!
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Koldok. -Ez duzu zergatikbeldurra izan beharrik . Pellok . -(jeiki eta Andorierenganantz abiatzen
Goazen lotara. Atseden hartzeko beharra dugu

	

dela) Ez dakizu zenbat itxaron dudan une hau!
eta . (Koldok eskutik bartzen dio Poliri eta

	

Negar egin nahi dut gaur zure bularrean .
btcrtrsietara abiatzen dira)

	

Andonek. -Zatoz nire mutikoa! Korri, korri! O,
Patxik. -(Gloriri) Zer, gu ere etzango al gara?

	

zenbat maite zaitudan! (Pello eta Andone
Glorik. -Ez, hor ez . (Isilaldia) Goazen kalera .

	

besar •kattt egiten dira eta burusien artean
Patxik. -Euritara? Zorakeriarik ez esan!

	

etzaten dira azkenik) .
Glorik. -Ni kalera noa . (Patxi utzi eta kalera

abiatzenn da) . Kalera noa .

	

Euriaren- soinua ezik, eskenan ez da beste ezerPatxik . -Itxoin piska bat . Glori! Itxoin! (Glorirerz entzungo. Antzon, hamabost bat ataleko nzzttikoaatzetik doa eta atzeko zulotik ateratzen dira sartuko da atzeko zulotik . Sakti bat et cunango dat
biak) .

	

bizkarrean eta sutondora abiatuko da .Andone ederrak.-Hemen non bi zaharrak bakar
bakarrik gelditzen garen, gazteen oinazeak
geure buruetan konpontzerik izango bagenu Arlotelunatikoak.-(Zeŕnbtuztsietan.daudenen
bezala .

	

artean eserita dagoen bakarra izango den
Pellok . -Geureekin aski izango ez bagenu bezala .

	

bestegaŕnetctkoaketzanda dattdelarik)Jesusito
Gazteen maitasunaren beharra omen zenuen .

	

de mi aida tu eres niño como yo . (Isilaldi
Andonek. -Nola beste edozeinen beharra izan

	

laburra) . Are Krisna, are Krisna, are, are . (Ge)-o,
zure gaztetasunaren oroimena erraietan edukiz

	

kantaz eta abotsa igotzenn direla) . Are krisna,
gero? Lorategian ginen, gaztainondoarenpean .

	

are krisna, are, are,
Gogoratzen al zara?

	

Abots batek. -Ixo!
Pellok . -Nola ez naiz, bada, gogoratuko! Xamurra

izateko eskatu zenidan .

	

Arlotea ŕxŕldu egingo dapublikoari begira . Argiak
Andonek. -Eta halaxe izan zinen . Zatoz, itzali egingo dira .

agurearen laztana behar dut eta . Gazteek ez
dakite esaten hitz goxorik .
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Biga)ienz ekŕtaldlko leku berbera . Goiza . Sapaiko zulotik oskarbŕa ikusiko da . Teloia
zabaldu ondoren, bidoien inguruan gorputza garbitzeri dagoen jerzdear eri algara
entztcngo da. Bidoietann ez daudenak burusŕetatz egongo dirot, lotan, edo etzanda
behinik behin. Ekitaldia aurrera doan nzeua -rŕarz, denak, Imanol ezik, jeŕkitzenn
joango dira . Arztxon mautikoa eta Narkŕs, biak bular hutsik izango ditugu hasierann
bidoienn inguruan gorputzak garbitzen. Narhŕsek ura botako dio Atztxani .

Antxonek . -E! Kabroia! Eiak urarik bota!

	

Koldok.-Zeukez al duzu gorputza garbitu behar?
Narkisek.-(Anztxo-ai ura botatzen segitzen diola) Potik. -Lotsa ematen dit .

Ixil hadi, kakatsu hori!, bestela buruz behera Koldok. -Lotsa nire aurrean? Kanpora bota behar
sartuko haut bidoi horretan . (Eskuak sartzen

	

dituzu beldur hoiek . (Aton razabaltzen dioPolirŕ
ditu bidoiarin eta gorputzera eramateazn ditu honen bularrak aidean utziz) . Zein ederrak
gero.) Uuuum!

	

diren!
Antxonek. -(Nai-kisi ur botaka) .Ea honela titiak Potik . -Nire aitak garbitzen zizkidan horrela .

zuritzen zaizkiken . (Barre egiten du eta Koldok. -Eta gauza hoiek egiteagatik hil zen
bzt)zrsietarantz abŕatzenn da korrika) .

	

zure aita . (Poliren titiak bustitzen ditu)
Narkisek. -Beste gauza bat zurituko niake nik Potik . -Gizagajoa! Oso triste gelditu nintzen atzo

hiri! Harrapatuko haut, nano ipurustel hori!

	

nire aitaren istripuarenberria eman zenidanean .
Eta jakin izan aI zenuen hiletak non izango

Koldo, jeiki eta bidoietara abiatzen da . Bidean

	

diren?
alkondara keatzenn du gainetik. Narkis dagoen Koldok.-(Go)putzaxttkatzenhcuiz)O,Poli,Poli!
tokira heltzen denean, hotzek ura botatzen dio .

	

Jakin nuen, bai. San Martin elizan izango dira .
Hamarretan .

Koldok. -Eu! Alua! Egon hadi piskatean eta Polik . -O! Hara joan beharko dut orduan .
ikusiko duk . (Bidoietara irŕtxi eta uia botako

	

Lagunduko al didazu?
dio Na) -kŕsi, baina honek ihesi egina eta hatza Koldok. -Bai, lagunduko dizut . Baina ahaztu
bidean galduko da) .

	

egin behar duzu zure aita .
Pellok. -E! E! Ura besteentzat ere behar dugula! Potik . -Ezin dut horren azkar ahaztu .
Koldok eta Narkisek. -(Bar)-ez) Ondo zegok, Koldok. -Ez, baina zin egidazu saiatuko zarela

ondo zegok .

	

hura ahazten!
Koldok. -Badago, bai, hemen guztiontzat ur Potik. -Zin dagizut . (Koldok musu tviki bat

nahikoa!

	

eratzaten dio ahoan. Gero, berak enabilltako
trapua ematen dio bularraxttka dezan .) Zikina

Poli, ere, jeiki eta bidoietara abiatzen da . Nar •k ŕsek,

	

dago.
trapuu zahar eta zikin batez gorputza xukatu Koldok. -Nire gorputzaz dago zikindua .
ondoren, alkotzdana jantziko dit .

	

Potik. -O! (Tiapua atupegŕra enamaten dit) .
Gasolina usaina dario zure gorputzari . (Bularn•a

Narkisek . -Total, zikindu nauk berriz ere, baina

	

xukatzen hasten da)
bost axola, barre franko egin diagu eta .

	

Koldok. -(Alkondara jazten diharduelarik)
Koldok. -(Poliri) Zer moduz egin dugu lo?

	

Orain zureari ere bai .
Potik . Oso ondo(Aunpegiaetabula)-ragarbŕtuko Pellok . -(Bidoi borten auniean) . Txukuna utzi

dizkio Koldori) .

	

duzue dena!
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Andonek. -(Btrrzrsietctrz eseritzerz delarik eta Gero, Pellojantzi egiteri cla . Bitartean, Andonek
besoak zabalduz) Aaaa! (Gero Imanoli) Ez al atnpegŕa eta eskttakgarhltuko ditu bidoi batean .
cluzu jeiki behar?

Imanolek . -Ez dut inorako presarik .

	

Koldok. -Beno, bagoaz .
Andonek. -Ai! Minduta zaude, e! Ez kezkatu . Andonek. -Nora, horren azkar?

Itzuliko da .

	

Koldok. -San Martin elizara joan behar dugu
Imanolek . -Ez dut haren beharrik .

	

Polik eta biok . Eta berandu gabiltza .
Andonek. -Ba! Ba!
Pellok . -(Eskuak eta aurpegia ozta-ozta Koldok eta Polik alde egiten dute .

garbitzen dituela) Ura hotza zegok .
Koldok.-(Narkŕsikeirau bateginez)Hoiekbadira Narkisek. -Nola hil zen Poliren aita?

bidezko gizon baten garbiketak!

	

Pellok . -Polik berak erahil zian . Ero etxe batean
Pellok. -Eta hiri zeinek esan dik ni bidezkoa

	

sartu ziaten, baina handik ihesi eta azkenean
naizenik . Ez nauk selcula ur zalea izan .

	

gure artean erori huen. Zer, hemen gelditu
Narkisek. -(Pello)-i atzetik hurbiltzea zaiola)

	

behar al duzue edo?
Bada, ez omen duk txarra izaten urtean behin Andonek. -Ez, ez, ni behintzat banoa . Honezkero
behintzat bainu bat hartzea . (Atzetikhartzen du

	

galdu ditut nire laguntzailerik aberatsenak .
eta Koldoaen lagttrztza)-ekŕn larrzr garzztarz Narkisek . -Ni ere baniak . Atzo jasotako kartoiak
ipintzenn dute .) saldu behar ditiat eta . (Hhztrak kanpora

Pellok. -Utzi bakean! Utzi bakean! doazela) Zu, Andone, nola moldatzen zara dinia
Koldok. -Ez goitik behera ondo garbitu arte .

	

biltzeko .
Pellok . -Hoztu egingo naizela. Hori al da

adinekoekin duzuenerrespetoa .(Behŕnbŕluztn Pellok hiruzpalau nota jotzen du bibolinean .
ondoren, bicloe baten baratan sartzen dute)

Pellok. -Uuuu!

	

Andonek . -O, tabernetako atarietan kokatzen
naiz eta Jon aberatsaren historia kontatzen dut .

Denok barre egiten dute .

	

Narkisek. -Egun batean kontatu behar diguzu
historio hori .

Andonek . -(Bit)rsietatŕk jeiki eta bidoietara
doalarik) Nire gizonak ez du uraren beharrik . Aurretik Autxonek, eta honen atzetik Koldok eta
Begietan ikusten zaio gizakiari garbitasuna eta Polik bezala, bitzuok eskenategŕtŕk alde egiten
ez azalean .(Gero, Pelloren attrrearz, barrez) dute . Bertan Arlote lonatikoa, zeia orain arte
Gutxienez hamabost egun igaro beharko duzu suteak utzitako txŕngarrazttseni gainean zzttŕk eta
nigandik urrun betiko lurrina hartu arte . Beldur geldirik egon den, eta Imanol bakarrik gelditzen
naiz ea hemendik aurrera ezagutuko ez ote dŕra, azken hau oraindik burusŕetan etzanda .
zaitudan .

Pellok . -Zuri ere ez litzaizuke gaizki etorriko Arlote lunatikoak. -(lllakrnttt eta behatzetan
honelako murgiltze bat . (Andoneriu.rabotatzen hartzen duen ea-alasa ztsal)zdtzz) . Hilotza
dŕo) .

	

usaintzen dut . (Gero eskera atzera abŕattrz
Andonek. -Ui!, ui! Kontuz! Kontuz! Haserretu

	

eta ŕkusterztzzrleak ikusiko ez bailŕttten),
egin al da nire kondea? Ziur naiz hemendik
aurrera hiriko eleganteek inbidia edukiko

	

Jon da aberatsa . Hodei bat
dizutela .

	

buruan du koroe . karolin
hodei bat du, odol bat

Koldok eta Ncnlzisek bidoitik ateratzen dutePello,

	

Karolin, ai zure erregek .
eta bi trapa zabarrez balŕatuzxukatrt egŕten dute .
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Biba zaldia, biba suangila,

	

Txominek. -Ez al nauzu ezagutzen?
biba eta biba, Karolin,

	

Imanolek. -(Trapu zahar batez gorputza
nire kataplinak .

	

xukatuz) . Ez .
Txominek. -(Ltu •reta begi)antz) . Ia. neu ere

Arlote lupatikoa aterantz abiatuko da, hnn -era

	

larrugorritan ipini beharko al naiz zutaz ezagutua
begira doala zer edo norbaiten aztarrenak

	

izateko? Ezkerreko izterrean zeuk egindako
jarraituko balini bezala . Ateta ŕrlxten denean,

	

orbaina dut .
eskera barrura itzuli eta, besoa altxatuz, Inzatzolŕ Imanolek. -(lazten hasiz) . Zer nahi duk?
seinalatuko dio .

	

Txominek. -Heu ikusi . Hirekin hitzegin . Aspaldi
galdu nuen anaia bakarra berriro nireganatu

Arlote lunatikoak . -Hibai gorriak zuhaitza

	

agian .
elikatzen du . Inor ez dago bere onean . »e kiug Imanolek. -Sarri ikusi izan nauk kaleetan .
ŕs conzŕrtg. (Kale)a irteten dit) .

	

Askotan gurutzatu gaituk elkarrekin .
Txominek. -Horrela izan bada, ez haut ezagutu

Imnarzoljeŕkŕ egiten da eta, bolaria bilttzttt ondoren,

	

maiz hoietan . Gaur ere zalantzan utzi nauk hire
gotputzagat •bitzen aritttkoda bidoietan . Garbitzen

	

ezezko erantzunarekin .
ar-i delarik, gizon dottore bat sartuko da atzeko Imanolek. -Horrenbeste aldatu naiz?
zulotik, Txomin, Imanolen anctŕagaztea, berrogei Txominek. -Hemezortzi urte dituk etxetik alde
urtekogizona . Bet ebala ohartuko daltrmanol honen

	

egin huenez gero, eta hirekiko nuen oroimena
presentziaz, baina sarta berriari jaramonik egin

	

ez dLikarlotearenpiurarckin oso erraz egokitzen .
gabe, bete garbiketei ekingo die . Gero, bestea

	

Famili oneko semea haiz, ez ahaztu . Endemas,
beregana datorrela ikasten duenean, honela

	

beste hiri batetan uste nian bizi hintzela, eta ez
rnŕntzatttko zaio .

	

modu honetan gainera. Zergatik erori hintzen
mixeria honetan?

Imanolek. -Okertu egin duzu zure bidea, jauna . Imanolek. -(Azketzengogaldera entzun ez balit
Hemen ez duzu erosteko edo saltzeko

	

bezala) . Eta emakume bat joan zitzaian atzo ni
interesgarria izan daitekeen ezer aurkituko .

	

non aurki nindukean esanaz .
Txominek. -Imanolen bila nator .

	

Txominek. -Bai, emakume arlote bat etorri
Imanolek . -Bada hori ere ez duzu hemen

	

zitzaidan .
aurkituko, minutu pare bat ez da hemendik Imanolek. -Orain ulertzen diat bart gertatutakoa .
alde egin duela .

	

Nola arraio konponduko ote zen sorgin hori
Txominek. , (Irri ironiko batez) Ia . (Isŕlztpea . hirekin topatzeko? Emakume horren bila joan

Gero, Imanoli seŕtzalatttz) Gorputz hori ez zait behar diat. Auskalo zer asmo dabilen bere
arrotza egiten . Gainera, hemendik oraintxe atera

	

buruan!
den jendeak Imanol barruan gelditzen zela esan Txominek . -Hago lasai . (Sorbaldetatik beltzen
dit,

	

dio bere arraiari) . Neuk lagunduko diat haren
Imanolek. -Zeinek, oraintxe bertan atera den

	

bila, baina ez aurretik gu biok luze hitzegin
zoro horrek? Huraxe zenuen Imanol .

	

gabe.
Txominek . -Ez, zoroak zera esan dit : Hilargia Imanolek . -Ez diat uste gure artean ezer

eguzkia jaten ari da ; kontuz hilargiarekin!Horren

	

hitzegiterik dagoenik .
aurretik atera direnak izan dira Imanolen berri Txominek . -Bai, aitak utzitako testamentuaz
eman didatenak .

	

besterik ez bada ere .
Imanolek. -Bada, gaizki emanak berri hoiek . Imanolek. --(Azto) -atuta bezala) Aita hilda dago!

Begira, bestela, ni ezik hemen ez dago beste Txominek . -Bai eta ama ere .
inor, eta ni ez naiz Imanol .

	

Imanolek.-(Kaxa batertgaŕneau eser-ŕtzen dela .
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Pentsakor) Aspalditik pentsatzen nian hilda

	

soportatu izan nian . Orain askoz ere lasaiago
egongo zirela, baina . . . dena dela bizirik sentitzen

	

bizi nauk. Zertara etorri haiz gaur ponera?
nitian .

	

Txominek. -Hi ikustera .
Txominek . -Batez ere aita, ez da ?

	

Imanolek. -Ni ikustera?
Imanolek. -(A)zaiari bizkarren eunaten dola) . Txominek. -Bai. Edo nire bakardadea haustera .

Ama,ama . (Gero, berrizanaieraizgaaza itzuliz, (Isilaldia) . Etzaidak inolako ondasunik falta,
eta beti kanaren gainean eserita segitzen due- baina . . . Ez zekiat heu zoriontsua izan haizen ala
la) Gure aitak ez zian nire oroimen bakar bat ere ez, baina heuk alde egin eta gero ez duk zorion
merezi. Noiz hil ziren?

	

zipitzik goxatu gure etxean . Gero, gure aitaren
Txominek. -Duela zortzi urte ama . Aita, berriz, negozioen ardura hartu behar izan nian, eta

oraintxe dela bost urte hil huen . Harritzekoa gauzak ez zaizkidak gaizkiegi joan, nahiz eta,
duk hik ezer ez jakitea .

	

ondo dakian bezala, nire zaletasunak oso beste
Imanolek. -Kanpoan ibili nauk urte askotan .

	

bidetik zihoazten .
Baina hemendik mugitu izan ez banintz ere ez Imanolek. -Bai, eta horregatik behar ninduen
ninduake zeuon bizitzaz gehiegi kezkatuko .

	

etxean sartuta, ez kanpoan . Dastaina hori
Aspaldi nire familia galdu nuela . Familia izenak

	

botatzera al hator gaur honena? Hire zorion
berak ere nazka ematen zidak . O!, baina

	

ezaren errua dudala esatera?
zertarako berpiztu nire bihotzean hilda ere Txominek. -Ez, ez nauk inolako dastainarik
zegoen gorrotoa bera ere? Gorde ezak hiretzat

	

botatzera etorri . Nire behialako zoriona
aitaren herentzia guztia . Ez diat horren truke

	

dastatzera etorri nauk . (Lurrean ese)itzenn da .
nire bihotzeko bakea galdu nahi .

	

Pello eserita dagoen tokiaren aldamenean .
Txominek. -Nik baino gehiago maite huen

	

Itiŕlean iraungo dute une bat bi anaiek .)
aitaren herentzia .

	

Gogoratzen al haiz nola txikitan elkarrekin
Imanolek. -(Zerbait oroitzen balego bezala eta

	

mendira joaten ginen?
isilaldi lcibiii • bat egin ondoren) . Maite?

	

Imanolek.-Bai . Gtueetxeatzeanzegoenmendira
Txominek . -Bai, nik baino gehiago maite huen

	

joaten gintuen ia egunero udan,
hik aita . Zergatik alde egin huen?

	

Txominek. -Eta heuk azaltzen hizkidan
Imanolek . -Ezin zintuztedan eraman. Zuen

	

gailurretik ikusten ziren gauzak .
antzeko jende garaitiarrak garaipena eskatzen Imanolek. -Eta kontuz ibili behar huela sasiekin .
ziok beti beren odola daraman bati, eta nik

	

Beti sasi guztietan sartzen hintzen .
porrota besterik ez diat jaso nire bizitza osoan, Txominek. -Bai. Eta gailurrean ehortzitako kaxa
txikia nintzenetik hasietagaurdaino . Maitasunak

	

hartan gordetzen genitian ohoztutako gauza
badik hor muga galanta!

	

guztiak. Gogoratzen al haiz? Han gordetzeko
Txominek. -Hoiek heure buruan ezarritako

	

ohozten genitian . (Isilunea) . Han segitzen dik
mugak dituk, baina egia bakarra zera duk, inork

	

kaxa hark .
gure etxean gainerako guztion maitasuna baldin Imanolek. -A, bai? Etzaidak esan!
bazuen, inor hori heu hintzela .

	

Txominek.-Bai. Hanzegokdena . (Isilunea) . Hire
Imanolek. -(Bitizna belaunen aileann sarioz) Ez hitz eta begietatik ikasi nian mundua zer den .

maitasuna aipatu! (Burua jasotzenn du) . Eta mundu hura ez huen zatarra, ez. Gero bihurtu
Maitasunaren txantajea nian eraikia nire aurka

	

duk zatarra .
eta. Maitasunak ixu iak hituen amaren malkoak, Imanolek. -Gezurrezkoa huen .
aitaren aholkuak, hire jarrera zuzena . Aitzitik, Txominek. -Nahiaz betetako mundua ezin
nire ekintza guztiak maitasunaren aurka

	

gezurrezkoa izan . Nik, heuk esandakoaren
zihoazten . Gezurrezko maitasunaren aurka,

	

arabera, ubideak ikusten nitian etxeen artean
esango niake orain, baina traidoretzat hartu

	

kaleen ordez .
nian orduan nire burua, eta egoera hura ezin Imanolek. -Bai, lokatza ikusi beharrean, ura
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ikustengenian Venezia amestu hartan . Kartoizko Txominek . -Anekdotak. Nik ere baditiat hireak
ametsak hituen haiek .

	

kontatzeko .

	

Gogoratzen

	

al

	

haiz
Txominek. -Baliteke, baina sinisten merezi

	

kontserbatorioko gutun hura ezkutatu hidanean .
zutenak. Oso ondo gogoratzen ere nauk umeak

	

Bertan kontzertu bat eskeintzen zidaaten, eta
nola egiten diren azaldu hidan egun hartaz .

	

nire ordez beste bat hartu zutenean balearrik
Hire zakila atera ondoren, gogor ipini huen, eta

	

jakin nian gertatutako guztia . Hire aldetik, berriz,
handik haur txiki txikiak ateratzen zirela esan

	

dena zera huen, nik egiten nuen guztia
hidan. Gero emakumeen barruan sartzen zirela

	

mesprexatzea, nik hasten nituen gauza guztiak
haur txiki hoiek, eta, nahiz eta gehienek

	

suntsitu behar izatea .
barrunbe hoietatik ihes egiten zuten Imanolek. -Eredu txarra hintzen niretzat . Hain
besoetarantz abiatzeko, bat edo beste barruan

	

ona gauza guztietan . . .!
gelditzen zirela gaineratu huen, eta handiagoak Txominek. -Eta beldur hintzen ea aitaren
egin ondoren berriro kanpora ateratzen zirela

	

maitasuna kenduko ez ote nian .
haur bihurtuta .

	

Imanolek. -Ez, aita zigortu nahi izaten nian hire
Imanolek. -Eta hurrengo egunean proba egin

	

bitartez .
nahi izan genian Pedroren alabarekin, han Txominek . -Gure aitari ezer inporta balitzaio
gailurreko pinudian, baina, zorionez,

	

bezala nire arrakasta, edo nire porrota!
perretxikoetara ihesi ziaten gure haur txiki Imanolek. -Norenak axola zioten orduan?
guztiek eta ez genian semerik izan . Harrezkero, Txominek. -Hareak . (Isilaldia) . Nik edozergauza
ia egunero henbilen hire haur txikiak

	

egin nezakean, bere asmoetan, nondik erori
sakabanatzen. Nano franko ibili huen, bai,

	

nintzen jakin ez zekien puntu bat nintzenez
perretxikoetan urte hartan . Berdin segitzen al

	

gero . Behin, hark nirekiko zuen sentirnendua
duk?

	

probatzeko, gizon bati idatzitako itxurazko
Txominek. -(Barretsu) . Ez. Aspaldi aspertu maitasun eskutitz bat utzi nioan berak hura

ninduen joku hoiekin. Emakumeekin probetxu derrigorrez ikusi beharko zuen leku batean .
handiagoko jokuak egin nitzakeela jakin nian Jaso, eta berak itzuli zidan eskutitz faltsu hura,
berehala . Baina, ni emakumeentzat dirua nauk .

	

eta begiradan igerri nioan irakurri zuela . Ez
Imanolek. -Sar iezazkiek, bada, hogeidurokoak zidan ezer esan, baina tolerantzi hartan nik

haur txikien partez . (Ttiominekbarreegitendu) indiferentzia somatu nian . Gutxi inportako
Nik ez diat horrelako arazorik .

	

zitzaiokean nik monja komentu batean sartzeko
Txominek . -Baliteke. Baina hik esandakoaren apeta edo zirku batean pailasoarena egitekoa

ostera, betiko hau ez huen beti hain barretsu eduki izan banu ere . Gure aitarentzat nik hire
izan. Ez eta horren atsegina ere . Begira! Entzun! erdia balio nian . Eta zer esanik ez gure
Hi pianoa jotzen ari hintzen behin etxeko

	

amarentzat .
aretoan, oker ez baniagok Chopinen 47 . Imanolek. -Hori ez duk egia .
Mazurka . Ordu oro jotzen huen pieza aspergarri Txominek. -Hiretzat bakarrik hituen guztion
hura, eta, dirudienez, zarata gehiegi atera nian

	

sentimenduak .
aretora sartzekoan . Dena izorratzen nuela eta Imanolek. -Bada ez nitian nahi .
alfer bat nintzela oihukatu hidan beste zenbait Txominek. -Oso ondo disimulatzen huen
irainen artean .

	

orduan! Hobe bai nahi izan ez bahituen, bada
Txominek . -Urduri egingo ninduen . Pianoak . . .

	

horixe huen nik bihotz beroz desiratzen nuena,
Imanolek. -Beti egoten al hintzen urduri? Ze, hau da, heuk inor, eta guztion gainetik aita, ez

horrelako irainak barra-barra ateratzen hituen maitatzea, honela gure bakardadean biok
hire ahotik nire kontra. Guztia zera huen, nik elkartuta gera gintezen . Zoratu arte maite hituen
hik baino guttiago balio nuela garbi uztea .

	

ordea, ni, aldiz, eta familiko gainerakoei bezala
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bestalde, ezer gutxi inporta nintzaiala, hemen berpizkundearena ere bai, uneak aurrera
gaur egiaztatzen ari naizenaren arabera. Etxetik segitzen duela sentitzen dugun heinean . (Beri iro
behin betirako ihes egin huenean, negar egin Ttxonziazengaizantz abiatzea da . Peiztsakoa)
nian .

	

Eternidadeak ez dik oso bestelakoa izan behar,
Imanolek. -Baina badaezpada ez hintzen nire

	

eta, harekin konparatuz gero, bentaja bat dik
atzetik etorri .

	

gainera bizimodu honek . Eternidadea, Jainkoa
Txominek. -Zergatik ez duk ezer ulertu nahi?

	

ez bahaiz behinik behin, gertalcizun baten barne
Imanolek . -Zer da ulertu behar dudana . ematen dela . (Eskenako esker alderantz

Hemezortzi urte dituk orain kontatzen ari haizen abiatzea da) Gure bizimoduak, ostera,
lelo hoeilc erabat baztertu nituela .

	

gertakizun asko jasotzen dik, heriotza eta
Txominek. -Bai, hemezortzi urte pasa dituk nire berpizkundea bat eginik zuritasuna bezain

bihotza hutsik geratu zenez geroztik . eternoalcdirenak,garrabezainhigikorrak,hau,
Harrezkero, ez zioat jokorik eman inolako norbaitek putz egin, eta, hartaz ohartu gabe,
sentimenduari, nahiz eta hauei legokiekeen itzaliko ez den bitartean . (Begi)ctgelditukozaio
lekua maiz irekita sentitzen dudan bera Txomini, zeia harretik orduatztxe jeikia deiz) .
estaltzeko nire buruari ezarri dizkiodan hoztasun Txominek . -Zertarako bizi orduan, heriotzatik
eta gogortasun hauen azpitik . (Eskut bathaa1uko ihesteko bere zuritasunean murgildu behar
dio Imanoli) Lagundu nazak nire bakardade badugu? Ez al da hobe lehenbailehen bukatzea?
hau txikitzen! Hator gure etxera! Han, jada, ez Imanolek. -Eternidadea maitagarria duk, eta
dituk gure gurasoak aurkituko .

	

honela biziz gero, heriotza ez duk beste ezerren
Imanolek. -(Ziatik ipintzeaz dela bere eskua bukaera. Beste ezer hori duk, edo nahiago

Txonzineazeskttenartetikkeazduzgero) .Utzitzak baduk, ez duk ezer . Hori irabazi diagu zuen
hire negozio guztiak eta gelditu hadi gurekin .

	

gain.
Txominek . - Hemen? Txominek . -(Inzaazoleazgandik begirada
Imanolek. -Bai, zergatik ez? aldenduz, eta ikasleei aztipegia ematen diela,
Txominek . -Hemen? (Zoro barra botaz) Ezin azahizetazehazkiiazoi-a begiratukoezbailtteaz)

izango niake hemen bizi .

	

Zuek ez duzue ezer irabazi, aitzitik, dena galdu
Imanolek. -Bakardadea hautsiko huke,

	

duzue. Denok ikusten diagu Heriorengandik,
bakardadea, bihotz zabalduek zabalik irauteko

	

baina batzuk haren kontra borrokatuz egiten
topatzen duten egia bakarra dela jakingo

	

diagu ihesa .
hukeenez gero. Gainera, hemen ere ez duk Imanolek. -(Txonz.inengananztz abiatzen dela)
familiarik aurkituko .

	

Behin, ilunabarra elkarrekin ikusten ari ginela,
Txominek. -Eta bizitza? Hemen bizitza aurkituko oskorria zein zoragarria zen oihukatu huen, eta

al dut? Behin heuk mundua erakutsi hidan, eta pena zela mirari hark betirako iraun ez zezan .
orain hiri mundua eskeintzera nentorkian . Baina, gaua etorri, eta zema eta gure inguruko
Alferrik! (Etsituaren keiaztta egitenn dit) .

	

itzaletara seinalatu niala, ea hura ilunabarra
Imanolek. --(Lurrean, eserita dirauen Aaztxoaz.i baino ederragoa iruditzen ez zitzaian galdetu

burbiltzenzaiola) .Itxaropenikgabekojendeak, niala, ea hura ilunabarra baino ederragoa
honelako bizimodua eramanda aurkitzen zioagu iruditzen ez zitzaian galdetu nian, eta hik, nahiz
munduari marnia . Gauzak ez atzera ez aurrera eta zalantzatsu, baietz erantzun hidan, baina
begiratzeke gertatzen dituk orduan, eta une tristeagoa zela . (Azkenerago hitz bartek
soilak duen intentsidadeaz ornituak . Ez ditiagu Tioiaaiazeaz atzean kokaturik esango ditu . Gero,
gauzak bilatzen, topatzen baizik . (Txomini isilaldi laburra egin- eta lebengo kaxaren
bizkarra eanann eta sttteaieaz lekara abiatzeaz gainean esei'itze)z dela :) Guk ez diagu
da) Horra horheriotzaren intentsitate fatala . Eta

	

Heriorengandik ihesten . Zuek, bai .
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Txominek . -Kanabera baten diztira nian gogoan, ilunpeei mamia ematen diela, dentsitate
gaua etorri eta gehiago ikusiko ez nuen misteriotsua. Mingarria ere ez ote da gauzatze
kanaberaren higidura lerdena . Garbi ikusten mehe hori, nahiz eta guretzat beti alaitsu
diat alferrikako bidaia egin dudala .

	

gertatzen den. Maitasun marro bat agian . Edo
Imanolek. -Agian kanaberek ateratzen duten egunaren offianzuna, besterik gabe, zeina gauaz

doinua nola gauez askoz ere hobeto entzuten bakarrik egiten den entzungarri, animalia balitz,
den ikasiko huen ponera etorrita . Baina, hoa animalienabotsakzabalduz. Zeinknidelaizaten
bakean hire bizitzara .

	

den bizitza, bera hiltzen saiatuz gero ere ahazten
Txominek.-Bakean ez, baina baniak . Hildakoen uzten ez digula bere ohorez, ordainez, jaso

artetik behin aterako bahintz badakik nora joan . genuen errua. Eta zein hondoan errotzen diren
(jakatik tar jeta bat atera ondoren Imanolen betirako ahaztezinak ditugun gure haurtzaroko

aldametzean uzten clic . Gero boara ferekatzen egunak . Bakardadean ito behar oroimen
dio honi) . Hator, mesedez gure etxera. Mesedez! guztiak. Eta nirea lortu ahal izan nuenean, hor
(Azkenean alde egiten dtr) .

	

non datorren nire anaia ahaztuta zegoena
berpiztera . Nire maitasuna eskatzera, maitasun

Imanol bakarrik gelditzen da eskenara, kaxan .

	

soila bakarrik eskatzera . Aita!, ama!, maite
eserita .

	

zaituztet! (Isilttne tiimiñoa) . Gorroto zaituztet .

Imanolek . -Gauaren abotsa ote gurea? Hala Atzeko zuloan Glor •ŕ. azalduko da . Argiak itzaldu
kantatzen ere omen du urretxindorrak. Gauaz . egingo dira .
Bere doinu ikustezinak, arin eta iheskor diren

ANTZERKIA
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Iv

(A t~rel2o ekitaldiko Xeke ber •berct . Gatza . Aurreko ekitaldiaren blrkaei-ctii Imanol
zegoen kaxarengairzean oraitiArloteLtttiatikoa ikusikodugtt eserita . Honen atzean
seta piztuta egongo ala .)

Arlote lunatikoak.

	

Apo gorri bat ikusi omen zuen,
-i Goza, invidiosa luz, goza de aquesto,

	

saltoka beharrean etzanda .
goza de aqueste daño, oh luz avara,

	

Honen bihotza ireki omen zen
oh luz ante mi luz breve y escasa!

	

haren begiak jasanda .
Andere eder bat atera otuen zen

(Zutikjartzendakaxarengainean, sutearibegŕra) .

	

harrek dute errege janda .

Arlote lunatikoak. -Neronek Erromako zorri Arlote htnatikoak alde egin eta berehala, Glori eta
guztiaketrezituen .Lttxdeltrt.Etanikbularreko Narkis sartuko dira atzeko za.lotŕk. Biak mozkor
ileetan daukadana hilko dut . (Alkondar ct azpitik xamarrak datoz .eskua sartu eta zorria harrapatzen arituko da .
Gero, eskua atera eta behatzetan hartuta duen Glorik. -Eta nik uste nuen maite ez nuela .zorriari begira ŕhardungo du) . Inperioaren Narkisek. -(Gloriei ŕpurcTŕan atxŕrtzurkatuz) .
fruitua, nire argia . Laruen de ltrmine. O!

	

Korri, korri, korri . (Barre egiteri du .)Insektilari berri bat asmatzeko zorian daude . Glorik. -(Bakeari uzteko keinu bat egiten
Hau mundu dohakabea! Zenbat eta insektilari

	

dlolal •ik).O! . . .Sekllla ez nuela inor maite izan .berri gehiago, orduan eta gizaki mixerable
(Narl2isi) Zuk behin baten bat maitatu al duzu?

gehiago munduan zehar pilatuta . Nire lantegia Narkisek. -Nik txakur txiki bat nuen .
pikuetara joan aurretik . . . Baina, o miraria! Glorik. -Bah! Txakur txiki bat zenuen . . .!Zorriaren ahoa zabaldu egiten da, zabaldu eta Narkisek . -Guau! Guau! Guau! (Karrika hastenzabaldu. Eta eztarritik ikusten dut nola datorren

	

da baina Irurera erortzen da) .zaldun berria . Izar gautuaren zalduna deituko Glorik . -Gure artean zegoenean, berdin zitzaidan
diot. (Kaxatikjeitsietasute) -a abiatzen da .Zorria

	

berarekin egon edo beste . . .Ipp! . . .edozeinekin .sutara botako dit keina maiestatiko batekin) .

	

Hori uste nuen behintzat .
Fiat lux! (Isilaldi labur bateri ondoren, barre Narkisek . -Eta hemen txori txiki bat dut .konplize batekin). Zaldi mozkorra eta behor Glorik .-Ustelduta . . .Zerbitzari! Bota ezazu hordieroa elkarren besoetan hilargiaren zirkulo hau kalera, mesedez! (Isilunea)

. Bizitza luzeegiazurian . Hara joan beharra dadukat suaren beroa

	

da. ( Gero Narkisi, zein Iueeetik jeiki nahian
nahitaezko denez erditze hori bide onetik suerta

	

dabilen) E! zu!, zenbat urte duzu?dadin. (Lurretik makila bat harat eta szrteatt.
ttko du . Gero, eskitan irri( btu •a

duela Narkisek

. -Hamar. . .lehenbiziko mozkorraldia
pŕzk
kalez era abŕatttko da) .

	

harrapatu nuenez geroztik .
talorik. -Ni orduan atzo jaio nintzen .

(Kantataz)

	

Narkisek. -Igerri da zure belaunkoskorretan .
talorik. -Zer dute nire belaunak? E? E?

Errege bat basoan omen zen,

	

Narkisek. -Ederregiak direla,ipp!, jaio berriak

zakur zuriek eramanda

		

izateko. Zuk nahi izango bazenu . . .!
.
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Glorik . -Nahi? . ..Ezertarako balioko bahi . . .!

	

Narkisek . -Eta heuk zer bilatu duk? Ipp!
Narkisek. -Ondo pasatzeko . Zertarako bestela?

	

Santidadea? Ja! Hoa besteren batengana lelo
(Glot-iri burbiltzen zaio atzetik katamarka eta,

	

horrekin . Hiriko arlotesa guztiek dastatu ditiate
inketatik eutsiz, lurrera botatzen du . Gero,

	

hire zakilpotroak . Eta halabeharko .
gaizzea)z jazlzen zaio) . Nirea zara tigreme!

	

Pellok. -Mozkortuta hagoela eta ez haut muturra
Glorik . -(Katuaren antzo) Fuu! Fuu! Ezin dut .

	

puskatzen . Zikinak leku guztietan ikusten dik
(Negarrez) . Ezin dut .

	

bere aurpegia .
Narkisek. -(Gloriren gaŕnetŕk alde eginez eta Narkisek. -O zer beldurra! Baina erregea agure

zutik nekez ipintzen delarik) Ez eta nik ere .

	

ikoldua bihurtu zaiguk, eta hara zer axola clidan
Oso señora ari zara zu bihurtzen .

	

hire hitzaldiak : hauxe! (lllahtt koi-te bat egiten
Glorik . -(Lzt) •tetŕk jeikŕtzen delarik) Ni beti izan

	

dio. Gero, bŕ eskuak potroetara ercuninaz)
naiz señora .

	

Hemen oraindik bazegok zer higitu . Hor ez .
Narkisek. -Leprosoena .

	

Pellok . -(Naz •k isezzgazza doalarik). Alu
Glorik. -Munduarena . Hark utzi ninduen arte .

	

madarikatua! Konta ezak nola hire arreba saldu
Narkisek. -Aberastu egin zen . (Isilunea) . Zuri,

	

huen, nola haren txuloa bihurtu hintzen! Edo
berriz, lehortu egin zaizu . . . (ahopeka) potxorra .

	

nork hautsi zian anka herren hori, heure
Tarari, tarari . arrebaren gaineanzegoelarilclabanabateskuan

Glorik.-(Kaxa baten gaineann eserŕz) . Zer? mehatxatuhueneangaineanzeramandiiuguztia
Narkisek. -Tarari, tarari, tarari .

	

lapurtzeko asmoekin. Non dago orain hire
arreba?

Pello agurea sazlzen da atzeko zztlotik.

	

Narkisek . -Horrek hiri ez dik axola, deabru
zikiratu hori! (Pelloren aurka doa amoz •ro

Glorik. -Zahartua hasi naiz sentitzen .

	

bizian) . Sar hadi hire zaborrean .
Narkisek . -Ba zen ordua, ipp!, egia ikustekoa . Glorik. - (Dagoen lekutik altxatzen dela) Ez, jo

Sekula ez cluzu egia ikusi nahi izan . Imanolekin . . .

	

ez!
Glorik. -Ixo! (Isŕlaldia) Eta non dago egia?

	

Pellok . -Ez haut hemen gehiago ikusi nahi, aker
Pellok. -Inon ez . (Glozik Pello dagoen tokirantz

begŕratzenn du, ez baitzen ordu cuie konturatu
hura hotelean sazlzt zenik)

Narkisek . -Ausartian .
Glorik. -Zu orduan ez zara egizaleegia .
Narkisek . -Ez horregatik nago hemen, ipp!,

zuekin. Baina nik garbi dakit hemen zergatik
nagoen . Zuk ez. O Imanol, nire untxitxo
dantzaria!

Pellok . -Eta zergatik hago hemen?
Narkisek . -Heure kasu berberagatik.
Pellok . -Ni ez ninduen honera etorri ezertarako

gauza ez nintzelako . Hi alfer hutsa haiz . . .
Narkisek . -Hara hor langilea .
Pellok . -Eta likitsa . Ahalgea, baina likitsa
Narkisek . -Andereño honen atzetik bahabil

hartzak oso osorik . Ustelduta zegok .
Pellok . -Heu bai hagoela ustelduta . Debaldeko

ogia eta debaldeko festa. Horixe duk hik gure
artean bilatu duana .

40

makerra!
Narkisek . -Ikusteko zegok hemendik nork alde

egin beharko duen . (Anzo)-ro zoroan) . Puta
semea! Zeinek eman dik nire arreba aipatzeko
eskubidea! Mixeria zer den ezagutu izan bahu!
Mixeria zer den ezagutu izan bahu! (Bultza eta
Pello lurrera botatzen du) .

Glorik. -Hemen zer ari da gertatzen?
Narkisek . -Nik esango dinat. Libre hago eta

honek hirekin gelditu nahi din . Berpiztu ezaion
bere har kirastua! (Glori besarkatzezz du, sutsu .
Gero, ahalge apazlatzen delarik, marroaz) .
Jakingo ere bazenute gorputza galtzea zer den!
(Glorŕzi bi masaileko enzatezz dizkio. Glazii harri
eta zttr gelditzen da) Madarikatuak denak!
Madarikatuak! (Hoteletik alde egiten dit) .

Glorik . -(Pelloz engazza tnakzttluta) Min hartu al
duzu?

Pellok . -Ez, ez da ezer- izan .
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Glorik larretik altxatzen laguntzen dio . Gero, Pellok. -Lehia horretaz zoratuz . Zure inguruko
kaxa bathurbiltzen du sutera eta biok han bertan mundua arriskuan jartzen da orduan, eta bion
eseritzen dira .)

	

artean aukeratu behar izaten duzu . Mundua ala
maitasuna . Eta mundua hiltzea zaila da . Pertsona

Glorik. -Ez da etorri .

	

bat hiltzea ez horren zaila .
Pellok. -Ez da gehiago etorriko .

	

Glorik. -Ez zen gure mundukoa, ez?
Glorik. -Ez, ez da gehiago etorriko .

	

Pellok . -Bai, baina ezin zuen ulertu gure artean
Pellok. -Besteren bat etorriko da . Zaude lasai .

	

horrelako zerbait gerta zitekeenik, ez zuen nahi
Glorik . -Ez dut beste inor etortzea nahi . Imanolen

	

horrelako ezer gerta zedin . Gehienok soslairik
aurretik beste zenbait gizon izan zen . . .baina

	

gabeko bizitza bizi nahi izaten dugu .
behin ez nuen haien falta sentitu honena Glorik . -Batez ere arloteok. Oi Pello, jakingo
sentitzen ari naizen bezala . Haiek ez ote nituzke

	

bazenu zer haize hotza dudan bihotzean!
bada behar hezala maitatuko? Edota orduan Pellok . -Jaio ezkeroztik betetzen gaituena .
gaztea nintzela eta orain berriz . . .?

	

Glorik . -Ez, jaio ezkeroztik ez . Egia esateko
Pellok . - Gaztea oraindik . Gainera, maitatzeko

	

aukera haundirik ez dut izan nire bizitzan, baina
ez gara inoiz nahikoa zaharrak izaten . gustora elkartu nintzaizuen . Ezin ziur ezer esan,

Glorik .-Baliteke, baina ez dugu berdin maitatzen . baina prostituzioan sartuta nengoke agure arlote
Pellok. -Gazteak arinki eta helduak leialki . Sua,

	

hura, Kosme, ezagutu izan ez banu . Gizon hura
ordea, berdina da . nire bigarren aita bilakatu zen . Gauaz, hiri inguru

Glorik. -Baina itzaltzeko arrisku handiago du . isolatuetan zakurren zaunka eta aieneak
Pellok. -Bizitzak bezala . entzutea zen hari gehien gustatzen zitzaion
Glorik. -Nork esango lidake niri hain makaltsua

	

gauza. Orduan, zerurantz begiratzen zuen, eta,
aurkituko nuela inoiz nire bihotza .

	

zaunken artean jarrera hartan ikusten nuenean,
Pellok. -Horrelakoa da heltzaroko lehia . Irrien

	

ez dakit zer nolako sentzazio bitxiak gorputz
artean, ordurarte entzuten ez genuen apartako

	

osoa zeharkatzen zidan. Azkenean, berarekin
irria hasten gara goxatzen, eta irri horrek ez

	

gelditu nintzen .
gaitu harrezkero utziko hil arte .

	

Pellok . -Ni ere zoriontsua izan naiz, baina nire
Glorik. -Baina zuk Andone duzu zurekin . Niri,

	

bizitza ez da zurea bezain garbia izan. Hogeitalau
irri horren oihartzuna bakarrik gelditzen zait .

	

urtekin gizon bat erahil nuen .
Pellok . -Andone? Bera ez da emakume bakarra Glorik. -Eta gartzelatik irten ondoren, zerupean

izan nire bizitzan. Aurretik beste batzuk egon

	

aurkitu zinen .
ziren . Azkena, beraz, ez da maiz azkena izaten . Pellok. -Ez, ez ninduten gartzelara eraman . Ez

Glorik. -Noiz izan zenituen maitasun hoiek? nuen errurik izan hilketa hartan, baina
Pellok. -Duela 30 urte azkenengoa . munduaren krudeltasun guztia agertarazi
Glorik . -Eta zergatik amaitu zen maitasun hura? zitzaidan gizon hura hilda ikusi eta gero . Bibolina
Pellok. -(Alkondata ireki eta Gloriri bularra

	

jotzen nuen kabaret batean, eta nahikoa jende
eraktrstenn diola) Begira! Emakume hark egin

	

bitei biltzen zen leku hartan . Abestu ere egiten
zidan orbain hau. Gartzelan sartu zuten, eta

	

nuen, bai eta dantzan egin ere. Ai!, orain zaharra
handik irten ondoren beste hiriren batera joango

	

naiz, baina, dena dela, oraindik ere gelditzen
zen edo . . .auskalo. Ez dut gehiago ikusi . zait orduko habilezia haien aztarrenen bat. Baina

Glorik . -O! Zergatik egin zizun hori? goaz gure harira . Pierrot Txaplin zen nire
Pellok. -Nlaite ninduelako eta, aldi berean, ez

	

goitizena garai haietan . (Abesten eta dantzan
ninduelako maitatu nahi .

	

hasiz). «O Pierrot, Pierrot, mundua maite duzu
Glorik. -Nola liteke nahi ez izatea gogo osoaz

	

-O Pierrot gizagajoa- zure maitearen malkoa
lehiatzen duguna . (Attapegia eskuetan

	

bailitz -maite duzu mundua- O Pierrot» .
ezktttattrz) O, jauna! .

	

(Glorik txaloak .jotzen ditu) Bai, ni ikustera
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zihoazenek ere txalo franko jotzen zuten . Ospe Glorik . -Berea ala hila nahi zuen Yolanda gizon
handia irabazi nuen hiri osoan, beno, hirian

	

hark.
bakarrik ez, bai eta herrialde osoan ere, eta hiri Pellok . -Bai, bereak nahi gintuen .
guztietatik eskatzen zituzten nire emanaldiak . Glorik . -Nola eta zintuzten?
Baina gauzak okertu egin ziren .

	

Pellok. -Bai, Pellok biok maite gintuen . Eta
Glorik. -Gizon hura erahil ondoren ez zizun

	

Yolanda loturik edukitzeko, eta honen bitartez
inork lanik eman nahiko, ez?

	

ni ere gertu izateko, droga gehiago hasi zion
Pellok . -Keba . Guztiontzat gelditu zen garbi nire

	

ematen. Yolanda nahi gabe erabil omen zuen .
inozentzia . Gainera, hilketa hark erakaspen

	

Eskua joan omen zitzaion drogaren neurrian .
handiagoa ematen zidan behar bada, eta nik Glorik . -O, maitasuna zein itsua den!
hala nahi izan banu, beno, orain ez nintzen Pellok . -Zoramena, batez ere munduaren
hemen zure aldamenean izango, jauregi

	

premiekin nahasten denean . Horregatik alde
zoragarri batean baizik . Ez, gauzak hilketa haren

	

egin nuen mundu hartatik. Diruak, boterea
aurretik okertu ziren . Pierrotek, berekin lan

	

eskuratu nahiak, izugarrizko zorabioa
egiten zuen bailarina bat maite zuen . Iolanda

	

sortarazten du gure baitan, eta maitasuna bera
zuen hark izena,

	

ere bertigo horren partaidea izaten da . Ixildu
Glorik . -Yolanda izan aI zen saihetsean labana

	

nahian, bihotza mozkortu egiten dugu, eta gure
sartu zizuna?

	

bizitza sentimenduek gidatu beharrean, hontaz
Pellok. -Ez, ez. Hauhoribainoaskoz erelehenago edo hartaz eraikitzen dugun zurrunbilo

ezan zen . Baina goaz lasai. Tartean heste diztirantea izaten da gure bizitzaren eta gure
hirugarren pertsona bat ere bazen: Klaus, sentimenduen gidari . Horrela, azkenean ez
kabareteko nagusia. Oso lagun minak ginen dakigu gure bihotzaren berbaldian zer den
gainera .

	

egiazkoa eta zergezurrezkoa, eta etsaia bailitzan
Glorik . -Baina K1aus eta Yolanda elkar

	

erasotzen dugu gure bihotzaren ustez maitatzen
maitemindu ziren . Betikoa .

	

dugun pertsona . Ba al dakizu Pierrot Txaplin
Pellok . -Okerrago. Maiteminduta zeuden nik

	

zer bilakatu zen historia izugarri hau gertatu
haiek ezagutu aurretik . Gero, Iolanda eta biok

	

ondoren?
elkarrekin maitemindu ginen eta hor hasi zen Glorik . -Ez, baina oraindik ez didazu esan nola
trajedia . Azkenean, Klausek Yolanda erabil bukatu zen historia hau . Nola erabil zenuen
zuen. O, Pierrot, Pierrot negarrez dago -ohe

	

Klaus?
azpian aurkitu baitu . . . O Pierrot, zer Pierrot? Pellok . -Yolanda hil ondoren Mausen bila joan
-bere maitea ez, bere kuttuna ez-itzala baitu nintzenean, hau negarrez aurkitu nuen etxean .
aurkitu -O Pierrot, non Pierrot? -ohe azpian Yolanda maite zuela oihukatu zidan, eta orduan
zaunka, uau!

	

bai sentitu nuela lastima gizon drogatu hura
Glorik . -Hori ez da lehen abestu duzun zatia .

	

negarretan itota ikusita nire aurrean . Agurtzera
Pellok . -Ez, baina hori abestu nuen egun hartan, joan nintzaiola esan nion, eta aurrerantzean

Iolanda nire kamerinoan hilda aurkitu baino munduko sorterik onena desiratzen niola .
lehen. Oraindik hil zorian zegoen .

	

Gelatik irtetera nindoala, berak handik inora
Glorik . -Tiro batekin?

	

joango ez nintzela esan zidan . Hitz hoiek entzun
Pellok. -Ez, drogatteik . Klausek kokaina eta eta begiratu nionean, pistola bat zuen eskuan,

opioarekin trafikatzen zuen, eta Yolanda ere eta mesedez pistola hura gordetzeko eskatu
trafiko horretan sartuta zebilen . Klausen mirabea nion, baina berak ez zidan jaramonik egin eta
zen, maitaleabaino . Nikmundu horretatik atera tiro egin zuen . Bigarren tiroak besoan jo
nahi izan nuen, eta elkarrekin beste hiri batera ninduen, baina ordurako nikere disparatu nuen,
aldegiteko asrnotan genbiltzan . Baina ez genuen eta bere hirugarren tiroak sapaian jo zuen . Ez
horretarako astirik izan .

	

zen laugarren tirorik izan .
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Glorik . -Eta nola frogatu zenuen zure inozentzia? Pellok. -Eta zer zabaldu diozu zeuk berari?
Edo, ez al zenuen epaiketarik izan?

	

Imanolek . -Ezer ez. Argiegi dago dena haren
Pellok . -Nik tiro bakarra egin nuenez eta berak,

	

munduan. Gurean, berriz, lilura besterik ez da
aldiz, hiru, ez zen frogatzeko zaila tiratzen lehena

	

ikusten. Grisa, baina hala eta guztiz lilura . Amets
zein izan zen . Bal al dakizu harrigarriena

	

txarrik gabeko amets bat .
epaiketa hartan? Bada, jendeak, nik Pellok. -Eta amets hori hausteko etorri al zen
hitzegiterakoan barre egiten zuela . Hura izan

	

zure bila? Mixerablea iruditzen zait benetan
zen Pierrot Txaplinen azken emanaldia .

	

zure anaia hori .
Glorik . -Harrezkero ez al zinen eskena batean Imanolek.-Niri laguntzeko etorri zen nire anaia .

gehiago agertu?

	

Bere bihotza zabaldu zidan, eta . . .
Pellok . -Ez. Berriz agertzeko eskatzen zidaten Pellok	eta bihotz horretan ez zegoen ezer,

egunkari eta irratietan, baina pasiorik gabeko

	

hotza ezik .
bizitza bat bizi nahi nuen, eta arlotea egin Imanolek.-Zuk ez duzu mundu hura ezagutzen!
nintzen. Hemen zuen artean, nik nahi baino Pellok . -Zuk uste baino hobeto ezagutzen dut
gehiago maitatu eta sufritu dut . Ez dut, ordea,

	

nik mundu hori, eta bertan dena faltsua da .
sentimendua, denbora, . . .bizitza irensteko nahia Imanolek. -Dena ez.
behin ere sentitu izan . Ez eta lotsarik ere naizena Pellok . -Ez, dena ez, agian, haina benekotasun
izateagatik. Pierrot Txaplin izaten jarraitu izan

	

ñimiño hori ezkutatu egin behar izaten da .
banu, nire bibolin, abesti eta dantzen atzetik,

	

Kanporantz errepresentazio bat hesterik ez da
jendeak Ieienda bihurtutako historia haren

	

ematen .
aztarrenak ikusi nahiko lituzke, eta leienda Imanolek . -Baliteke, baina errepresentazio
itzaldu neurrian neu ere itzalduz joango horretan agertzen da beste inon baino hobeto
nintzateke . Beste istorio bat behar, hau Pierrot zure benetazko izaera . Paper txuri bat betetzen
Txaplinen inozentzia, odola eta ankertasunaren du bere ekintzekin antzezleak, eta antzezte
mamua izan zedin . Mundu honetan, mamu eta horretan du gizonak bere henetazko balio eta
zomorroek bakarrik dute arrakasta. Inozente izaera . Errepresentazioatik aparte ez dago ezer,
gardenak arloteak dira .

	

eta nik ezer hori aukeratu nuen . Sentimenduen
ahuleziaren mirabe bat izan nintzen .

Imanol agerfiuko da eskenarz . Bertan sartu ahala, Pellok . -Brabo! Eta sentimenduak aienatzen
geldŕtnu egiago da bentzutua balitz bezala .

	

dituen errepresentazioaren bidetik nola ibili ari
zaizu erakusten zure anaia . Sentimenduak,

Glorik. -(Imanolenganantz begiratuz) Imanol! ordea, ez dira aienatzen, gaiztotu egiten dira .
Pellok . -Hor non duzun zure bila etorria zure

	

Eta gauza bat ahaztu du zure anaiak . Gure
gizona . bizimodua ere errepresentazio bat dela . Beti

Glorik. -Ezin dut sinistu! izan dira arloteak antzertietan . (Kantuz hastea
Pellok . -Behin gure munduan eroriz gero, zaila

	

dela) . O Pierrot, Pierrot amorruz dago-mutur
izaten da beste edozein mundura itzultzea .

	

aurrean aurkitu baitu . . . -O Pierrot, zer Pierrot?
Imanolek. -Horrela da. Borondatea hila eduki

	

-munduaren zorakeria ooo!
behar duzu-eta arloterian erortzeko . Ezin Imanolek. -Paper guztien kondarra da gurea .
berpiztu aspaldi lurperatuta dadukazuna . Gure pellok. -Ez, paper guztien ahalbidea . Gurea ez
bizimodua errazegia da . hartzeko eraikitzen dira beste gainontzekoak .

Glorik . -Zaude lasai . Eta beldurra ematen du . Galde ezaiozu bestela
Pablok . -Hori al da zure anaiak erakutsi dizuna? zure anaiari . Zure bitartez hanka bat du hark
Imanolek. -Bai, desioaren aurpegia zabaldu dit

	

gure munduan . Kendu ezaiozu bere marrnra eta
nire aurrean, eta zein koldarra izan naizen nire

	

biak izango ditu .
bizitza osoan .
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Imanolek . -Nire hankak non ditudan galdetzen

	

zurrunbiloak ez dit uzten bertatik ihesi eta
diot nik orain nere buruari .

	

ahazturaren bakea zekarkidan zuen mundura
Pellok . -Horixe da gure munduan sartzeko bete

	

itzultzen . Zure familia ezagutu al zenuen?
behar den lehenbiziko galdera . Eta erantzuna Glorik . -Bai, baina ez nuen arazo handirik izan
hauxe da : arloterian . Baina ez kezkatu . Ba ditu

	

hura berehala ahazteko . Nire aita maite nuen,
bere alde onak ere bizimodu honek . Ni aske

	

baina lastimak ematen dizun maitasunaz . Oso
bizi izan naiz hemen orain arte . Bizirik iraun

	

txikitatik eduki nituen nire etxeko ateak zabalik,
bitartean ez dut inolaz ere traizionatuko nire

	

eta oso gazte jakin nuen nire bizitza eta nire
bihotza, eta gure huskeriaren bakardadean

	

maitasuna kanpoan bilatu beharko nituzkeela .
bakarrikgoxatudaiteke uneakeskeintzendigun Imanolek . -Nik, ostera, etxe barruan aurkitu
zoriona eta . . .oinazea. Tira, hor duzu zure

	

nuen maitasuna . (Burua eskuen artean
beldurraren zai egon den emakumea . Agian,

	

eskotatuz) . Famili barnean sortzen diren
elkarren besoak dastatu nahiko dituzue. Ni

	

indarrak, maitasunak, lilurak, ereduak,
banoa .

	

irudiak . . .kanpora zuzentzen direnean, ereinda
Glorik. -Nora zoaz? Hotza dago gaua .

	

gelditzen da mundua. Nire kasuan, famili
Pellok . -Laket zait gauaren hotza . Eta ixiltasuna .

	

barnean gelditu ziren bertan sortutako indar eta
Eta negarra . Zoriontsuak izan zaitezte .

	

gainontzeko hoiek . Ez ziren kanpora atera, eta
antzutu egin ziren .

Pellok alde egiten du . Glori eta hnarzol ixil-ixŕlik Glorik . -Hori ez da egia .
gelditzen dira .

	

Imanolez.-(Oŕbuz)Egia da . Haiek nire maitasuna
eskatzen zidaten, nire maitasuna eskatzen didate

Glorik . -Ez nuen espero berriz etorriko zinenik .

	

oraindik . . . (Negarrez), nire maitasuna, nire
Imanolek . -(Asaldatuta) . Eta ziur ez dakit etorri

	

maitasuna .
ote naizen ala ez .

	

Glorik. -(Imanolen boara ferekatuz) . Nik nire
Glorik . -Hemen zaude behinik behin .

	

maitasuna eskeintzen dizut .
Imanolek . -Lagun ezaidazu ahazten . Ahazten .
Glorik. -Goaz maitea . (Zutik ipintzen da) Hotz

dago hemen eta sutearen txinpartak itzaltzen
Imanolek. -Bizitzak erasotu nau berriro .

	

ari dira . (Eskutik hartzen dio, eta, Imanol zutik
Aspaldiko fantasma ahaztuak inguratzen naute

	

ipini ondoren, besarkatut egiten dira .)
berriro, eta etsien begi zulatuetan nire
hatzaparren seinaleak ikusten ditut . Nire rnundu Argiak, polŕki, itzaldu egiago dira .
zahar berritu hori leize itzel bat da, eta bere

Isilaldia
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V

Lehenbiziko ekitaldiko leka berbera . jarlekoa besterik ez da ikasiko, atzeko etxadi
eta lorategia gasa batez estaliak dandenez ekitaldi horietanerezjarlekttazz etzanda
Koldo eta Poli egongo dira . Egunsentia gertu egon arrea oraindik garra da .

Koldok. -(jar lekuari eseritzen delarik eta besoak Koldok.-Baa! Hori ez da ametsa izan, hori egitan
zabalduz) . Uuum! (Gero, gerri aldean esku bat

	

gertatu da .
ŕpŕrztzeradtrela) .Ai,nirehezurrak!(Isŕltrrzea) .Eta Polik.-(Koldoriakabŕlkatxobatenzanezbesoan)
oraindik gaua!

	

Nola? Eta ni konturatu gabe? Niri ezer esan gabe
Polik . -Ooo! (Ercli lotan, etzanda jar)aitzen

	

egin didazu hori?
duela) . Ama Parisera joan da .

	

Koldok. -O Poli! Nola eta ez zarela konturatu! Ez
Koldok. -Orain ez zaitez amarekin hasi! Lehen

	

didazu esango ordurako lo zinenik! Bada,
aita, orain ama . (Isilanea. Gero, Polui begHa) .

	

hizketan zeniharduen ni hartan saiatu bitartean .
Baina bapo jarraitzen dik hor, lo zerraldo . Ezin

	

Eta nola gainera!
diat ulertu nola toki honetan hain ederki lo Polik . -Beti izan naiz sonanbula samarra .
egitea lortzen duen .

	

Koldok. -Samarra? Eta lo ere, beti egin al duzu
Polik. -Ez nago lo . (Koldoren aldamenean horren lo gutxi? Zure aitaren hiletetara joan

eseritzen da, eta btnzta honen bizkarrean ginenez geroztik behinik behin, hori da hori lo
bermatzeri dit) . Zer ordu da?

	

egiteko txapelketa daramazuna .
Koldok. -(Ahoann behatz baten pzrnta sartu eta Polik . -Eske, oso nekatuta ibili naiz nire aitaren

hats gero airean luzatzen duela) . Lauterdiak .

	

zaintzearekin. Halako gaixotasun luzea izan
Polik . -Zein goiz den! Ooo! (Koldo)-en kontrako

	

zuen gizagajoak
aldera botako du gorputza, horrela berriz Koldok. -Ez zen izan hainbesterainokoa izan .
jarlekuan etzanda geldituz)

	

Polik . -(Abar i-attsika) Diabetesa gutxi iruditzen
Koldok. -(Polui gorputza astinduz) Poli!, Poli!

	

bazaizu!
Txantxetako ordua esan dizudala . Ez dira, ez, Koldok. -Ez ginen, bada, gelditu min bizia izan
lauterdiak . Entzun . Kikiriki!

	

zuela .
Polik.-(Ber •rizeseritzendelarik) Oilar hori zoratu Polik. -Dena konplikatu zitzaion gizagajoari .

egin da . Goizeko lauterditan . .! (Aharrausika) .

	

Diabetesa, minbizia . . .
Norako presa dugu gaur?

	

Koldok. -Beno, behintzat bukatu zitzaizkion
Koldok. -Iaber! Erreginaren harrera

	

gizagajoaribereoinazeguztiaketaaurrerantzean
dugu . . .um! . . .bederatzietan!Eta zu oraindik jantzi

	

ez du gehiago sufrituko .
gabe .

	

Polik. -Ez pentsa!
Polik. -Bufl Hain goiz eta dagoenekoz lelokeriak Koldok. -(Alarmatuta) . Nola diozu?

esaten . (Iharratrsi egiten du) Eguzkiak irten arte Polik. -Maiz etortzen zait builara ea hildakoek
debekatua dago horrelakoak esatea . (Isilanea) .

	

ere sufrituko ez ote duten . Fantasmek. . .
Ba al dakizu?

	

Koldok. -Ez dago fantasmarik .
Koldok. -Zer?

	

Polik. -Nola ezetz??
Polik. -Bada, zurekin egin dudala amets gaur Koldok. -Zuk behin gaztelurik ikusi al duzu?

ere .

	

Polik. -Bada, ez, arrazoia duzu .
Koldok. -A, bai? Eta zer egiten nuen amets Koldok. -(Hobastuz keinua eginez) . Ikusten?

horretan?

	

Polik. -(Aharrausi eginez) Lastima! Zeu hilez
Polik. -(Sorbaldaz soa •balda Koldori kolpe txiki

	

gero, zeure fantasmarekin hitzegitea gustatuko
bat ematera diola)Bada . . .ja . . .e?

	

litzaidake .
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Koldok . -(Lepoari sutsu bat ematen diola) . Eguna hasiko du, eta, gasaren atzetik, etxadi eta
Gaztelu txiki bat eraikiko dugu ni hil baino zt.thaitzak ik-tstera hasiko dira .
lehen orduan .

Polik. -Zergatik ez dugu lo piska bat egiten?

	

Koldok. -Orduan bere anaiarekin egongo da .
Koldok . -Nik ezin dut .

	

Glorik . -Berak ez du bere anaiarekin joan nahi .
Potik. -Bada nik bai. (Etzan egitera da aharrausi Koldok. -Neu gustora joanga nintzateke bada .

eginez) .

	

Glorik. -Eta okerrena zera da : anaiari neuk deitu
Koldok . -Aspertu egingo naiz hemen bakar

	

niola .
bakarrik .

	

Koldok . -Zeuk deitu zeniola! Eta zertaz kejatzen
Poliik.-Nirekin zaude . Zuk hitzegin eta nik entzun

	

zara, bada, orain!
egingo dizut .

	

Glorik. -Neuk jakingo banu zergatik egin nuen
Koldok. -Zer iruditzen zaizu lan bila hasiko egin nuena! Maitasunaren zorakeriak . Ez dakit .

banintz? Badakit erraza ez dela lanik aurkitzea, Baina anaia agertu zenez geroztik Imanol ez da
bestela ez bainintzake biziko bizi naizen bezala . lehengoa . Amildegi batean erortzen ariko balitz
Baina zoriontsu izateko, gu biok beste bizimodu bezala bizi da. Gurekin gelditu nahi du, bai,
bat behar dugula iruditzen zait, eta gainera nire

	

baina . . .
gorputzak ere beste bizimodu arituago bat Koldok. -Dirua beti izan da dirua .
eskatzen dit. Lehen ezagutu bazenu nire Glorik . -Ez da diruagatik .
gorputza! Orduan bai ez zinela lo geldituko
beronikaren erdian . Zer diozu, e? (Poliri Egttraaizangodajadantk,etaatzekaldeaestaltzen
begiratzen dio) O, Poli!

	

zuen gasa zabaldu ondoen, garbi ikusiko
dira atzeko etxadi eta lorategia . Zuhaitz batetik

PolietaKoldo, batlo etzaiida eta eserita bestea, ixi/

	

zintzilik Imanolen goputza ikttsiko da .
geldituko dira berehala Glori eskenara agertzen
dena arte .

	

Koldok . -Bada, soluzio erraza du hauzi horrek .
Bere anaiarekin joan dadila eta horrela denok

Koldok . -Egun on, Glori . gustora, bai bera eta bai anaia . (Isilune laburra) .
Glorik . -Egun on. Ez zenuten Imanol ikusiko, ez? Behar bada zeu ez zinen horren kontentu
Koldok .-Ez geldituko. . .baina zu ere anaiarekin eramatea
Glorik. -Non sartuko ote zen gizon hori? besterik ez daduka horrela guztiok poza
Koldok . -Hotelean izango duzu, edo . . .bestela,

	

lortzeko .
Pelloren txabolan begiratu al duzu?

	

Glorik . -Joan zen bere anaiarekin bizitzera .
Glorik. -Ez dago ez batean eta ez bestean .

	

Koldok. -Zertaz ari zara, bada, orduan? Joan
Koldok. -Agertuko da .

	

bazen, han egongo da .
Glorik . -Hau hotza, ez?

	

Glorik . -Baina ez zuen han bi egun igaro eta
Koldok.-Bakardadearen ihintza duzu hori . Eseri

	

berriz itzuli zen . Haren bizimodua ez zitzaion
zaitez hemen, nire aldamenean . (Glori eseri

	

gustatu .
egiten da) Aurpegi txarrarekin ikusten zaitut .

	

Koldok . -Horrelako prolemak ez ditut sekula
Glorik . -Kezkaturik nabil aspaldi honetan .

	

ulertu . Behar bada, alferregia izango naiz
Koldok . -Imanolekin?

	

gauzeei horrenbeste buelta emateko . Ba al
Glorik. -Bai, Imanolekin . Anaia du bere atzetik .

	

dakizu ziuraski lan bila hasiko naizela?
Koldok . -Erahiltzeko?

	

Glorik. -Lan bila?
Glorik. -Ez, ez .

	

Koldok . -Bai.(Poliri seinalatuz) . Hau manten-
Koldok . -Auskalo zer negoziotan dabilen!

	

tzelco, dirua behar dut . Irabazitako diruarekin
Glorik. -Imanolen anaia oso aberatsa da, eta

	

ziur izan gainera ez naizela aspertuko . Imano-
Imanol berekin eraman nahi du .

	

lek bezala anaia aberats bat edukiko banu . . .
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Glorik. -Lana aurkitzea ez da horren erraza .

	

Bŕpolizi sartzea dit ct eskeruttt_ jueza izart daitekeen
Koldok .-Badakit. Lagun bat dut izozkiak saltzen gizon. bati lagunduz . Hauen atzetik sartuko den

ibiltzen dena, eta sorte piskatekin bada . . . nork beste gizonn batek argazkiak aterako ditu .
daki?, igual . . . Hori, lehen bezala, hanka sartzen
ez badut!

	

Polizi batek . -Norbaitek ezagutzen al du gizon
hau?

Poli jarlekuan eseritzen da, eta, artean erdi lotan, Koldok. -Bai. Nik .
alde batera eta bestera begirzttzenn du, boietako Poliziak. -Axolako al lizuke azaltzea nor den eta
batean, zintzilik dagoen gorputza ikusten duela .

	

zer gertatu zaion?
Koldok. -Nik Imanol izena zuela bakarrik dakit .

Potik . -(Ma)-roaz) . Aaa! Poliziak . -(Gloriri seinalatuz) . Beraren emaztea
Koldok. -Zer duzu? Aita? Ama?

	

al da?
Koldok . -Ez zegoen ezkonduta .

Polik ez du hitzik erantzungo eta behatz batez Poliziak . -Eta, non bizi zen?
seinalatuko du Imanol dagoen tokirantz. Koldok Koldok. -Kalean .
eta Glorik, hctr •k seinalatzen dien tokira begiratuko Glorik . -(Hilarengandik burua altxatttz .
dote .

	

Koldori) . Koldo! Zoaz gertatutakoa bere anaiari
esatera . Txomin du izena eta Sahatsen Ibilbidean

Glorik. -Bera da . (Lnanol dagoenn tokirantz

	

bizi da . Laugarren zenbakian . Etxe osoa berea
abiatu nahiko dit)

	

du.
Koldok.-(Glorlri besotik helduz) . Ez, ez da bera . Poliziak. -Helbide hori ipiniko dut orduan .

Gizon hori dottoregi doa jantzita .

	

Juezak . -Gorputza eraman dezakezue . (Alde
Glorik. -Bai, bera da . Bere anaiak emandako

	

egiten du . Argazkilariak ere alde egiten dit .)
jantzia darama gainean . Bera da, bera da .

	

Poliziak. -Eta, nola izan da?
Koldok.-(Glot •i besarkatzeridtt, bonekbzzaznolen Glorik. -Ez al duzu ikusten?

gorputza ikus ez dezan . Gero, Poliri) . Zoaz Poliziak. -Galdera hori egin behar izaten da .
korrika laguntza eskatzera! Agudo! Agudo!

	

Glorik. -Bada, soka hori probatzen ari zela eta
Glorik. -Utz nazazu! Utz nazazu!

	

estutu egin zaio . (Negarrez basten da)
Potik.-(Eskenatŕkalde eginez) Hemen! Mesedez!

Gizon batek bere burua bota du! Nire aitak Nar •kls, Andone eta beste bizpah iruu arlote a-7altzei7
burua bota du!

	

dira.
Glorik . -Ez du ez bere burua bota . Hil egin dute .

(Bigizonsa)tukodira korrikaPolircekin .Imanol Bigarrenpoliziak.-Zoazte hemendik. Tokia egin
zuhaitzetik jeŕsten darte eta, eskerra aurrera

	

dezagun. Mesedez!
eraman ondorenn lurrean uzten dute .

	

Poliziak. -(Gloriri) . Horrela ez dira gauzak
Koldok.-(Poliri). Zoaz Pellori eta gainontzekoei konpontzen . Urkatu egin al da?

deitzera . (Polik alde egiten du) .

	

Glorik. -(Ma)-roaz) Bai!, bai! Urkatu egin dute .
Glorik. -(Koldoren besoetatik ihesi rzabŕan) . Utz Poliziak. -Nola eta egin dutela?

nazazu! Utz nazazu!

	

Arloteek. -Ez dago eskubiderik . Zergatik ez
Koldok. -Ez da zuk uste duzuna . Goazen! Oso

	

duzue bakean uzten emakume gajo hori?
gozogabe dira horrelako hilak inork hegira Bigarren poliziak.-Zoazte hemendik! Mesedez!
ditzan .

	

Zoazte!
Glorik . -(Koldoren besoetatik askatzen dela) : O Poliziak. -(Glorŕri) . Frogarik ba al duzu esaten

maitea! (Imanolen gorpttar •engarza joaten da, ari zarena esateko? Nork urkatu du gizon hau?
haren aldamenean belaunikatuz, musu bat Glorik . -Nork urkatu zaitu maite? Nola jakin lore
ematen- dio. Gero, begira gelditzen zaio) .

	

zimelduak nork zapaldu dituen? Denok .
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Bigarren poliziak. -Alde egiteko hemendik! Pellok. -Zoaz hotelera. Han ez duzu inolako
(Porra ateratzen du eta arloteak joka

	

arriskurik izango .
hasten da . Haizek ihes egiten dute) Aluak! Polik. -Zatoz zu ere nirekin . Beldurra ematen dit
Madarikatuak! Alferrak!

	

haraino bakarrik joateak .
Arloteek. -Hitzaileak! Kabroiak! Puta semeak! Pellok. -Ez, Imanolen gorputza aurkitu arte ezin

(Bigarren polizia atzetik ,joaten zaie)

	

joango naiz hara.Baina, begira!, hor Koldo non
Poliziak . -(Glorirŕ) . Aspertuta nadukazu zure

	

datorren .
txantxekin .

	

Po". -(Koldorengana korrika doala) . Koldo!
Glorik. -Baita zeuk ere ni zure galderekin . Hilda

	

(Biak besarkatu egitenn dina)
dago.(Aurpegia eskuetan ezkittatitz) Ezin ezer Pellok. -(Txomini) . Imanolen bila al zentozen?
gehiago gaineratu .

	

Txominek. -Bai, nora eraman dute?
Arloteek. -Hiltzaileak! Morroiak!

	

Koldok eta Polik . -Gu hotelera goaz . Gero han
Poliziak. -Nire lanean sartzen dira galderok .

	

ikusiko gara .
Glorik. -Bada nik ez dut ezer esateko .

	

Pellok . -Bai, han ikusiko gara .

Poliziaren sirenak entzutenn dira . Marro Koldok eta Polik alde egiteri dute .
batzuk . Poliziaren tiroak . Eskera keaz betetzen Txominek. -Poliziek eraman al dute?
da. Zeruagorr-itzz egingo da, eta horr ela, jarraituko pellok. -Zu ez zara Imanolen anaia izango?
du ekitaldiak bukatu arte . Bigarrenpolizia eskerra Txominek. -Bai, hala naiz . Eta hura aurkitu
sartzen da berriro .

	

beharra dadukat .
Pellok. -Itxaron ezazu piska bat, mesedez . Gero

Bigarren poliziak . -Hilen kotxea iritxi da .

	

ereizango duzudenbora franko hura aurkitzeko .
Gorputza eraman egin behar dugu .

	

Aurrerantzean ez du ihesik egingo .
Glorik. -(hnanolenn gainean etzaten delarik) Ez Txoniink. -Ez dut denbora galtzeko gogorik .

duzue inora eramango . Nirekin behar dut! Pellok. -(Txomini besotik helduz) Urteak galdu
Nirekin!

	

zenituen zure anaiaren hilotza aurkitu arte .
Orain, gainera, aske zaude .

Bigarren poliziak Glori Imanolen gainetik Txominek. -Aske? . ..Zuk uste baino minduago
apartatzeri du . Gero, bi polizien artean Imanol

	

sentitzen naiz une honetan .
eskematik at eranzarzgo dute .

	

Pellok. -Nik lasaiegi ikusten zaitut, bada .
Txominek. -Zenbait gauza lasaitasunez hartzen

Poliziak. -(Glorŕri). Gurekinetorribeharkoduzu .

	

ikasi dut .
Glorik. -Ez ote dut nik ere zuhaitzen bat aurkituko Pellok. -Batez ere lasaitasuna kentzen zizuten

bidean!

	

gauzak bukatu direnean .
Txominek. -Zer ote dakizu zuk lasaitasuna niri

Glori ere eskematik ateratzen da, haiz hutsik

	

zerk kentzen didan .
gelditzeri, delarik kea jotann bitartean . Urriztian Pellok. -Ez, hori zeuk askoz ere hobeto jakingo
tiroren batentztrngoda . Gero, Popi eta Pellosctrtuko

	

duzu nik baino, ordea . . .
dira eskenara . Hatzen atzetik Koldo eta Ttiornŕn, Txominek. -Ordea, zer?
Imanolen, anaia .

	

Pellok. -Zure anaiaren aukerak ez zizula poz
handirik ematen .

Polik. -Hementxe zegoen zure bila joan Txominek. -Nire bihotzaren gorabeherak nireak
naizenean . dira eta ez diote beste inori zergatik axola

Pellok . -Poliziek eramango zuten . Auskalo nora! beharrik. Dena dela, gauza bat esango dizut .
Polik. -Nonbait tiroka ari dira . Beldurra dut.

	

Asko maite nuen nire anaia .
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Pellok. -Eta orain, hil ondoren, are gehiago onartzen . Oso egoera onean zaude nire jantziak
maitatuko duzuhura . Sentimenduakezkutatzen ipini eta nire lekua hartzeko, maitasunaren
bakarrik ez, une bakoitzean egokien cliren hitzak erreminak itzaldu ahal izan badituzu . (Isilii neci) .
erabiltzen ere oso ondo ikasi duzu .

	

Etxera itzulita ikusi nuenean, berak ere maite
Txominek. -Berak oso ondo ezagutzen zituen ninduela uste izan nuen . Baina ez zen egia .

nire sentimenduak, bai eta nola mintzatzen Berak bere burua balearrik maite zuen . Zeuk
ziren nire egitazko hitzak ere . Zuk . . .

	

bezala .
Pellok . -Bai, eta horregatik hil zuen bere burua .
Txominek.-A!Ernidunbatbeharalduzu? . . .behar Mutiko arlote bat igaroko da korrika .

al duzue?
Pellok. -Ez, baina entzun itzazu hiriaren oihuak . Mutiko arloteak. -Sua eman diote hotelari!
Txominek . -Eta zer diote oihu hoiek? Nik hil

	

Hotela sutan dago!
dudala nire anaia? Unibertsoaren oihuak ere ez Pellok . -(Mutikoatrŕ jaranzonaik egin gabe) . Las-
luke une honetan nire bihotzaren hasperena

	

tiroa ematen didazu! Argi dago maitasuna nahi
itoko .

	

bat besterik ez dela eta segun nola nahi izaten
Pellok. -Gizon baten abotsa entzuteko gauza dugun halakoxea izaten dela gure maitasuna

izan ez zinelarik, nola unibertsoaren arrabotsaz ere . Zure nahiak ohituta daude mundua
amestu ere egin . Imanolen poza hautsi zenuen .

	

menperatzen, eta gauza bera egin nahi izan
Txominek. -Poza? Nik ez nuen poz hori inondik

	

zenuen zure anaiarekin . Menperatu .
ere ikusi .

	

Txominek . -(Negarra bilakatuko den barre
Pellok . -Ikusi nahi izan ez zenuelako .

	

batez) menperatu? Zoaz hemendik eta utz
Txominek . -Ilusiorik gabeko gizon batengan nazazu bakarrik nire oinazearekin.

ezin ikusi inolako pozik .

	

Pellok. -Berak ere utzi zintuen, ahaztu egin
Pellok . -(Txomini adi-adi begiratuz) Ilusio

	

zintuen, eta bakea lortu ahal izan zuelarik . . .
guztiak suntsitu ondoren bakarrik eskuratu Txominek . -Zoaz hemendik!
daiteke poza . Bihotzarenhatzaparkadaksufritu Pellok	boteretsuaren eskua erakutsi zenion .
behar hori ulertzeko .

	

Zure hatzaparra .
Txominek. -Ilusioak suntsitu egin behar direla? Txominek . -Nire bizitza osoa eskeini nion . Bere

Hasi orduan pozarekin berarekin, horixe duzu

	

ihesarekin hautsi izan zuen kontzientziaren
ilusiorik handiena eta. Epeltasun piska baten

	

salbamena eskatu nion, bai, hori entzun nahi
atzetik etorri nintzen Imanolengana . Horrekin

	

baldin baduzu .
korformatzen nintzen .

	

Pellok. -Hori aspalditik zegoen garbi niretzat .
Pellok . -Zure bihotz hotzaren azkenengo

	

Eta zure bizitza osoa eskeiniz, bere bizitza osoa
kapritxoa .

	

kendu zenion .
Txominek. -Kapritxoa? Nik maite egiten nuen Txominek . -Bai, oroimenik, desiorik,

nire anaia .

	

itxaropenik, maitasunik ez zuen bizitza osoa
Pellok . -Zuk sekula ez duzu inor maitatu .

	

kendu nion. Imanol hilda zegoen aspalditik .
Txominek . -Eta zuk?

	

Pellok. -Zeu zaude aspalditik hilda, ez hura .
Pellok . -Ez nindukezu hemen aurkituko inoiz Txominek. -(lllespretxttz begin ertzena diola) . Zer

maitatu izan ez banu .

	

jakingo ote duzu zuk bizitzaz? Ni ez nago,
Txominek . -Eta zure bihotza zapalduta aurkitu

	

denbora galduz, heriotzaren zai . Imanol hilda
zenuenean, zakarretara bota zenuen zure

	

zegoen, bai, baina nire bihotzean biz :irik zirauen,
bizitza . Hori al zen horren premia handiarekin

	

eta hor ere hil egin behar zuen . Betirako hil!
kontatu behar zenidana? Bada, nire bihotza ere

	

(Isilunea) Nik erahil nuen Imanol .
zapalduta dago, nahiz eta zuk oso bestela uste Pellok. -Eta ondoren, zuhaitz horretatik
izan. Eta munduak ez ditu bihotz zapalduak

	

zintzilikatuz . . .
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Txominek. -Ondoren ez . . . Urkatu egin nuen .

	

Pello. -Zer?
Pellok . -(Azvpegia eskuetan hondorantz) O!

	

Andonek. -Agindu ezaidazu hiltzen banaute ere
Txominek . -Hilda zaudete, baina hildako

	

maitatzen jarraituko nauzula!
guztiekin gertatzen denaren arabera, azkarrago Pellok. -Ezin bizi izango nuke zu gabe . Zutaz
usteltzen dira zuen haragiak bizirik

	

aparte ezdutezer, eta dena utzibeharizan nuen
dirautenengan utzi dituzuen zauriak sendatzen

	

benetako bizitza aurkitzeko, hau da, zu
diren baino . Mundu honetan ez dago gizon

	

aurkitzeko .
justurik . Hori bai, koldarrez beterik dago .

	

Andonek. -Ni ere hil egingo nintzateke zu gabe .
Pellok. -Ez kezkatu maitea! Oraindik ez gara eta

Pellok txistua botatzen dio Txomini attnpegira . hilko. Beste lantegi abandonatu bat ezagutzen
Gero, alde egiten du . xomin, bakarrikgelditzentn dut gaua pasatzeko . Hiriaren hego alderantz
da ikuslegoari begira . dago, eta ez dut uste hari sua eman diotenik .
Txominek. -Ni bezalako koldarrez beteta .

	

Goazen. Bizitzari eutsi beharra dago . Ba al
(Isilaldia) . Bizitza?Arrazoia ezinezkoa bihurtzen

	

dakizu Imanolek anaia bat zuela?
duen amarauna da bizitza . . . gure ilusioen Andonek. -Arlotea hau ere?
ahultasunaren aurkikuntza geldoa .

	

Pellok. -Bai, arlotea .
Koldoren abotsak.-( Oŕhzt lazgarri batez) . Poli!
Txominek. -O, Imanol! Elkarrizketa baizt eskenaren alde batetik bestena
Koldoren abotsak . -Poli! doazela izango dute. Irtetez ct doazeneanz, J.S . Baclz-
Txominek	Zeu zinen nire bizitzaren eza Mi handian dagoen bŕbolin kontzeztoa BlxV

uhertasuna garbitzeko nuen aukera bakarra . 1042-ren hirugarren znagiznendtta «Allegro assaŕ»
Koldoren abotsak. -Poli! entzuten hasiko da . Pello eta Andone desagertu
Txominek. -Bakarra . . . Zergatik urkatu zenuen bezainpronto,Arlote lunatikoasartttkodaeskenan

zeure bunia? . . .Bizitzak zergatik zapaltzen du atzeko aldetik. Z-uz-ŕ pizta bat eramango du eska
berak sortarazi duena! Zu, eta ni, Imanol, bi batean eta balde txiki bat besteaza . Eskenako azgŕak
haur txiki gara . Eta hain bakartiak!

	

itzaltzen joango dira , arlotearen zuziak ematen
duena izanago delarik eskerrean bentako argi

lllŕntrtuenclibatŕraungodttzzttik, ŕxiliketasotŕnka,

	

bakarra .
patrikatik pistola bat aterako duen arte . Gero,
pistola lokŕnct zttzendttz, tiro egingo du

	

Arlote lunatikoak .

Koldoren ahotsak. -Poli!

	

Eguzkiaren hankak, hilargiaren begi
loretan datza jaioa gure zaldi berri

Atzeko aldetik, lorategitik, KoldoŕgarokodaPolŕreta

	

Ai, nire bihotza, ai, nire lorea,
gozptttza besoetan daramala. Eskerra hatsik

	

mundua hiltzera omen doa
gelditako da. Berehala, Andone eta Pello saguko

	

eta zer egingo diot, bada, nik
dira bertan . Urronean, poliziaren sirenak
entzungo dira .

	

Zalduna behar omen du, zaldun izter guri
diamantezko bihotza, besoak bi gurdi .

Andonek . -Poli gaixoa, hilda . Gaur, denok

	

Ai, nire bihotza, ai nire koxkorra,
akatrdco gaituzte . (Txominengotputza ikusiz) . mundua iluntzera omen doa
O! Hemen utzi al dute botata Imanolen gorputza?

	

zurekin pozik nuke egingo lo nik .
Ez dute bihotzik!

Pellok . -Ez, ez dute bihotzik .

	

Zaldia triste dago, zaldun bila omen da ari

Andonek. -Pello!

	

bizkarrean badu zeozer, eskeletoa ez al da hori?
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Ai nire bihotza, ai nire kuttuna,
mundua itzaltzera omen doa
piztuko ote da agian berriz?

Piztuko da, bai, bada piztuko
zuzia bezala eta gure amodioa gorri
gaurik gabe ba ote eguna argituko
itzaldu dezagun ba, goaz ohera zu eta ni .

Arloteak zuzia baldean itzalduko du eskena ilunpetann utziz . Bach-enn
musikarenn amaiera entzungo da . Gero, argi guztŕak piztzrko dira .

AMAIA

54



NARRAZIOAK

ANJEL LERTXUNDI

Presentzia

saminak busti zizkion begiak Luisari . Aspalditik zetorkigun
sintonizatu ezina, eta epe berri bat emana genion arren
urraduren sareztatzeari, bagenekien muga-mugako ahalegin
haiek zaila izango zutela josten bion arteko hausdura . Niri
dagokidanez, atzera bueltarik gabekoa jotzen nuen egoera,
pentsatuz maite duzunarekiko lotura ez dela hain estua, prest
ez zaudenean galdetzera (ezta hipotesia gisara ere) egingo
ahal zenukeen apustu eternidade guztirako bizitzera hain
gartsuki maite omen duzun pertsonarekin .

Ausartuko ote nintzaion inoiz halakorik aitortzera? Ezetz
uste nuen orduan ere, orain astebete eskas .

Itxurak gorde behar genituen, ordea, bizitza birreraiki
genezakeela sinestarazi elkarri . Hainbestetan saiatutako bideari
ekingo genion berriro : zer gertatzen ari da bion artean?,
galdetuko zuen bitariko batek, eta bigarrenak burua makurtuko
zuen, esanaz: hustu beharko ditugu barrenak .

Hegats
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Erraza da esatea bien arteko bizitzak bideratu konturatu zen lehendabizikoz etorkizuna ez dela
behar lukeela bietako batek pentsamendu bat mugarik gabea? Eta erantsi nion, artean nire
bota -edo irudi bat deigarria deritzaiona- eta, eskua haren okozpean : Konturatzeak berarekin
hura ardatz hartuz, bakoitzak bere barrua lasai dakar kargu egitea heriotzak ahidura fisikoa
hustutzea . Frenurik gabe, eta horrek esan nahi dakarrela batez ere ; desagerpena edo hemen
du gaiaren inguruko oro bota beharko luketela utzitakoen gureganako ternezia bizi ezina ez
biek, gaia larrutu arte . Burura etorri ahala, baldin direla -onenean- poetizazioak baizik,
burura etorritakoak balu logikera edo espresaera gertakizun guztiz fisiko batenak . Eta zehazpenak
ongi tajutua, batek beti har dezake-eta beta egin nizkion . Gertakizun fisikotzat hartzen nuela
hobetu eta borobiltzeko bapatean, leihotik sartu heriotza . Ez nintzela hartaz erizpide
berri den udazkeneko aire kirriaren antzera, sentimentalak kontutan hartu zale, baldin ez
burura etorria . Aitzakiarik ez dago, ordea, burura baziren fisikotasunarena indartzeko .
etorria saihesteko. Ezta isiltzeko ere, lotsarena

	

Galdera abstrato anisak nituen ihesbide .
edo bestea mintzearen beldurrarena bezalako Itxura egiten duzu hondoa jo arteko lehia bizian
ihesbideak koldartzat jo behar lirateke-eta . Jos- ari zarela, baina ez zara ari ihardun hutsaletan
teta klase horren filosofian puntu garrantzitsua besterik. Saihestu egin izan dut gure bizitzarekin
luke pentsatzeak gure sentimenduek ez dauka- zer ikusi zuzena zukeen guztiari aurre hartzea :
tela zertan gaizki irtenik saiotik . Aitzitik : zintzo zergertatzen ari da bion artean? Ez zara lehengoa .
eta azpilik gabe ari garen neurrian, gure arteko Ez gara iada elkarrentzat elkarrekin bizitzera
gero eta ezagutza sakonagoak indarberritu egin beharturiko bi itzal ondo hezi besterik . . . Utikan,
beharko luke bion arteko maitasuna .

	

niri dagokidanez, kirats hedapen klase horiei, ez
Hala dio, behintzat, bikote etenberen naiz-eta sekula izan estoldetako tapak jaso zale .

terapiak. Frenurik gabe aritu beharko litzatekeela Zabalik zeuzkan Luisak begiak, baina ez
halakoetan . Konjeturek ez luketela baliorik izan zirudien ezer ikusten zuenik . Zurbil zegoen .
behar . Harritu egin ninduen, nire galdera zirkustantzial

Gutxi gora behera, halatsu agertu nizkion nahiak ukitu egin zuela baitzirudien: Edozein
nire uste guzti horiek Luisari, saihets bidetik joku klasetan kirio guztiak jartzen ohitua,
azalduz eternidade hipotetiko batetarako nabarmendu berri zidan, begietako trantzearen
apustuarena ; indartuz, berriz, terapiak behar esanera, orduko josteta itxurako hark erruleta
lukeen sintzeritatearena . Okerrenean, ongixe errusiarraren antza guztia zeukala berarentzat .
nekien bere sintzeritateak erakutsiko zidala nola Inpresioa areagotu zitzaidan hizketan hasi
gobernatu beharko nukeen nire etorkizuna, nik, zenean . Ondo gogoan dut Luisaren tonua .
bitartean, bizkarrak gordeko nituelarik, saiatuz Urduria, ibai gain garden ustea eskuz harrotzen
putre baten gisara, hegaldi zirkularretan talaiari dugunean sortu ohi den uherdura oroitarazi
bildots galdu batena, beti ere zain noiz izango zidana .
erasorako egokiera .

	

Hamabi urte nituenean konturatu nintzen
Onenean, berriz, bion arteko bizitza birran- heriotza gertakizun fisiko bat dela, hasi zitzaidan

tolatuko genuen beste epe labur batetarako .

	

kontatzen Luisa, bi behatzak ile kizkurretan
Hargatik bota nion galdera, esku baten korapilatuz . Hamabi urterekin, seguru nago. Oso

laguntza leunaz neskari okotza jasoz, hala seguru ere. Eskolara nihoala, auzoko gizon batek
erantsiko geniolakoan adabaki berri bat bion agurtu ninduen eskuan zeraman zumezko otarrea
artekoari, luzatuko ziguna konformidadea beste airean jasoz . Doi-doi ezagutzen nuen . Hargatik
piska batetarako : Oroitzen ote da inor noiz ere, ez zait sekula ahaztuko gizonaren diosala :
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Agurpekosa . Eguerdian, bazkaltzerakoan, aita txanda da orain . Noiz konturatu zinen zu?
etorri zen berriarekin. Olatu batek eraman du

	

Bi hatzak askatu zituen ilajetik . Mingaina pasahalako; lanpernetan ari omen zen . Ez nuen zuen ezpainetatik, lehorrak bailituen .
argibide asko behar izan konturatzeko pertsona

	

Ez dakit justu .bera zirela hildakoa eta goiz hartanxe hain
modu bitxian agurtu ninduena . Bazkaldu bezain Askotan aipatu izan duzu amaren heriotzaz
laster, harraldera joan nintzen . Osteguna izango Ez, gure ama hil zenean ez, behintzat . Hamalau
zen, ez nuen-eta piper egiteko ohiturarik . bat urte izango nituen orduan eta ama hiltzea
Itsasgora zakarrak gorpua aurkitzeko ahalegin nostalgiari aldare ukiezina eraikitzea izan zen ;
guztialcgalerazten zituenez, jendea hegira zegoen orduan galdu nuen haurtzaroa, eta uste dut bien
harralde gainekokarreterarenpetriletik, olaturen baterakuntzak markatu egin nauela . Haurtzaroa
batek gorpua noiz botako arkaitzen kontra . Ez gehi ama : ez dut uste ama luzaroan ezagutu
zen ordea gorpurik agertu handik hamabost bat duzuenek dakizutenik zer den hori . Baina ez
egun arte. Herrian zabaldu zen bezain laster gara horretaz ari . Nik orduan bizi izan nuena ez
aurkitu zutela gorpua desagertutako tokitik bost da akabera fisikoaren esperientzia, ez nintzen,
bat kilometrotara, hartu nuen bizikleta-ostegun zure oso kontrara, hondamendi fisikoaren lelculco
arratsaldea izan behar zuen orduan ere- eta izan . Ezin irudika dezaket ama amona gisa,
bertara inguratu nintzen . Ez zidaten harraldera aurpegi zimurrez bete batekin . Nahikoa gazte da
jaixten utzi baina ondo nabarmentzen zen nire oroimenean : berrogeita sei urte ditu, ia nik
karreteratik gorpua . Bi arkaitzen artean zegoen, orain ditudan adina . Ezin irudika dezaket arrek
pintzekin bezala atximurturik eta gizon talde janda ere, horretarakobadarik ere balio du zeruan
bat ari zen ahal zuten modurik arretatsu eta dagoela inoiz sinetsi izanak eta gaur, uste dudan
duinenean gorpua libratze lanetan. Denbora arren heriotzaren alderdi deigarriena dela hiltzen
dexente bota zuten bi arkaitzen atximurdura naizenean ez dudala jakingo hil naizenik,
hartatik askatu zitzaien arte . Maindire batean zeruaren fabulazioari esker dago ama arrek jan
bildu eta karreteraraino igo zutenean, lurrean gabe .
etzan zuten, heriotz-gorabeherez arduratzen zen

	

Isildu egin nintzen .
herriko furgoneta zaharra etor zedin arte . Haize

	

Alaren gaia itxi baino lehen : Nola deskri-
erauntsi batek maindirearen ertzak astindu batuko zenituzke ama hil ondorengo egunak?
zituen eta hildakoaren aurpegia bistara utzi .Janda

	

Ba al du garrantzarik?zeuzkan begiak, janda zeukan aho ingurua,
forma galtzen hasita zeuzkan sudur inguruak

	

Ez dakit . Gero jakiten da hori .
ere. Agurpekosa .Esan dezaket orduan konturatu

	

Airean bainenbilen pasa nituen egun haiek,
nintzela estraineko aldiz heriotza zerbait fisikoa toboganetik behera irrizta zoazenean bezala . Ez
dela,

	

ziren tristeak izan egun haiek, ez dut uste-eta
Hasperen bat Ile mototxari egin zion atze- triste denik adjetiborik egokiena bolada hura

rantz, kopeta zimurrik gabea bistaratuz .

	

deskribatzeko . Samurra, sentibera, etsia . . . nahi
duzuna hauta, baina tristea ez . Lurperatu genuen,

Marcelen istripua gertatu aurretik, beraz . Eta egin nuen negar egunetan, baina ama fisikoari
begietara so egin nion arren, ez nuen aldake- ama idealizatu bat nagusitu zitzaion eta huraxe
tarik nabarmendu haren aurpegi zurbilean . Nola da harrez geroz geratu zaidana . Hor ez dago he-
razionalizatzenduzuNlarcelenheriotzaribtuuzko riotzearen esperientziarik . Heriotzaren espe-zure esperientzia?

	

rientzia al da jakitea maite duzun batek alde egin
Etorriko da horretaz mintzatzeko garaia . Zure duela eta, Zerua edo Guayaquil izeneko toki
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hain urruti batean bada ere, bizirik dagoela Beno, agian bai, baina agurpekosa esan zi-
nonbaiten? Beti daukazu itxaropena gutun bat danarena kontatu badizut, heriotza fisikoaren
jasotzekoa . Zeruan balego ez duzu inoiz gutunik lehendabiziko ebidentzia orduan izan nuelako
jasoko, baina beti uste duzu helduko zaizula zuri da. Ezagutu dut gerora zuk diozun hori ere .
ere haraino bidaiatzeko eguna . Baina hori ez da Fisikoa al da hutsunearen bibentzia hori? Ez dio
heriotza. Uste al duzu hilda dagoela zure gurasoen axola hitz zehatzak, baina nik sentitu dut behatzen
etxeko erbinude disekatua? Egon izan gara biok artean eta ikusi dut begi hauekin ausentzia hori .
erbinude disekatuari begira, noiz korrika hasiko

	

Dardarizo llaburra Luisaren ezpainek . Ez
ote zitzaigun. Oroituko zara . . .

	

zirudien nirekin zegoenik . Arratsaren aire ilunak
Beheko ezpaina horzkatu zuen Luisak, ahoan bereganatua zuen haren perfila .

zapore mikatza bailuen .

	

Marcel, ezta?
Noiz, bada, ezagutu zenion heriotzari bere Marcel. Oraindik ere hegazkin bat aterrizatzen

benetako aurpegia? ikusten dudanean, edoNewYork entzuten dudan
Agian, inoiz ez . Bai, ezagutzen dut heriotzak bakoitzean, Marcel irudikatzen dut hegazkineko

dakarren akabera fisikoa, baina ezagutza horiez eskaileretan behera . Telebistari begira nagoela,
dut nik bizi izan zuk lanpernazale haren he- kale jendez gainezkako plano horietako bat
riotzarekin bizi izan zenuen bezala. Ezinbesteak ematen dutenean, jendetzaren buruak olatuka,
hala adierazten didalako dakit . Hil zaizkidan bi metrotakoa dirudien baina avenida luze bat
lagunak, ezagunak, familiartekoak . . . hil dira eta osorik hartzen duen efektu optiko horietako
akabo, utzi izan didaten hutsunea ez da fisikoa batean, konturatu gabe hasten naiz Marcel non
izan . Ez dut sekula hil zaidan inorengatik ikusiko, sustorik ere hartu izan dut iruditu
pentsatu: ipurdiarekin bultzatu diot oraintxe zaidanean Marcel dela neska eskotedun baten
hildakoaren ipurdi usteari arraskaren albo batera besotik . . .
egin dezan, nik antxLi garbitu berriak uretan

	

Eta? Ohe ertzeko hondoramenduak ba al
pasa bitartean . . . Edo: Hortxe hondoratu ohi da, dakarkizu inoiz Marcelen oroitzapenik?
ohearen ertz horretan, bere baitara kiribilduta ;

	

Isilune luzea .ibil nadin kontuz ukalondoarekin jota esnatu
gabe . . . Edo : Balkoitik begira ari nintzen,

	

Benetan nahi al duzu erantzun dezadan?
nonbaiten denbora pasa behar-eta ; bapatean, Zergatik ez? Ezagutzen ditugu arauak, eta
jiratu egin naiz, haren arnasa entzuncla . . . arazorik sortuko balit ere zure ixtorioak, neurea
Irakurriz edo entzun ditudanetatik ezagutzen litzateke neure onera bueltatzeko nekea .
ditut sentsazio horiek, hil ondorengo presentzia Izuarena behar zuen izan Luisaren hitzen
fisikoren usteak areagotzen dituzten hutsune dardarak, baina nire hitzek sortarazi zioten
eskuekin perfildu daitezkeenak . Zure lan- emozioari egotzi nion nik orduan . Beti galdu
pernazelaren gorpuak begiak falta zituen . izan nau handimin narzisoak .
Fisikoki esplika daiteke fisikoa den ausentzia :

	

Agintzen al didazu kontatzen dizudana
Larrosari gorria ahultzen hasi eta lehen orria kontatzen dizudala ere, ez didazula gehiago
erortzen zaionean, badakizu laster segituko zaiola hartaz hitzik aipatuko?usteldura erabatekoa . Baina nik ez diot hori
ezagutu estimutan neukan inori . Nik diodana, Ez zara, Luisa, irrikia areagotzen besterik ari .
ordea . . . Ez dakit, desbideratzen ari gara, Agindu egidazu . Emaidazu hitza, ez nire
sentsazioak eta irudipenak besterik ez dira, agian, ixtorioa entzundakoan, ez inoiz, ez didazula
izaera fisikoa eman nahi izan diedan horiek .

	

galderarik egingo .
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Nire hitza daukazu . nahi ez duen menpera ekarriko du lurralde osoa .
Hiru aldiz gertatu zitzaidan gauza berbera, Udazkenaren gaztigu izan ohi den euri-erauntsi

inolako aldagairik gabe gertaldi batetik bestera . bapateko horietako batek oihanean barreiatzen
Kanpoan zinen zu hiru aldietan, Bartzelona duen goroldioaren usain sarkorra nagusitu da
aldean ibili zinen garaikoa da kontatzen ari gelaz eta, ordurako Marcelen kontaktu fisikoaren
natzaizuna. Ohean sartu eta zu ez zaudenetan arrastro oro desagertu bazait ere, identifikatzen
beti dut ohitura zerbait arina iraluutzekoa loak jarraitzen dut usaina, nire sabel inguruko
hartzen nauen arte . Hartu ninduen loak eta xularmeei ez dariena, armarioan gordetzen
badakit ametsa zela hasieran kontatuko dizudana . ditudanproduktu kosmetikoen pote gaizki itxiren
Ohe gainean nago etzanda. Zuriz jantzita, zuk batena ere ez dena, itsas gertuak hormako
erregalatu zenidan organdizko soinekoa izan paperean zipriztinduriko lizunarena ere ez dena .
ciaitelce daramadana . Inguruan daukadan jende Marcelena . Akimendua datorkit gero, ondotxo
begi malkotuengatik suposatu behar dudanez, dakit-eta kontaktu fisikoaren arrastoak bezala
hilda nago, adierazi berri du medikuak ere hilda desagertuko direla usainak airean, piskanaka-
nagoela, eta nire hil-beila da hura . Marcel sartu piskanaka kosmetikoarena eta hormako
da gelara . Jendea doluminka hasiko zaio eta, lizunarena beren betiko lurraldera itzuliko diren
halako batean, gela hutsa dago . Marcelek beso arte .
bat nire gerripetik pasa du eta bizkarraldea zutitu Bustita zeuzkan begiak baina ez zuen negarrik
dit. Atzeko botoiak askatu clizkio organdizko egin. Begira neukan, begiratutakoaren erasoa
nire soinekoari eta bularretan behera jaitsi dit, espero bai, baina noiz gertatuko den ez
mantxo, mantxo, gerriraino . Orduan utzi egin du dakienaren egonezinaz .
astiro nire bizkarraldea ohe gainean eta, ipur Ondo da, Luisa. Orain hamar urte . . . Bartze-masailetan goranzko presioa eginaz gerritik lonan ibili nintzen garaian . . . Ezagutu nindu-beherako gorputzalde osoa jaso dit eta soinekoa zenean, beraz . . . Ezin uler dezaket zergatik ezirriztatu beherantz, biluzik utzi nauen arte . Bere zenidan behinere kontatu, baina ondo da . Ezeskua sentitu dut iztarrean gora . Leun . Halaxe naiz fakturak pasa zale .
iragaziko da udaberriko eguzkia baso ernetzen
hasitako hostartetik ere . Marcelen dardarizoa ez

	

Ez dut bukatu .
da iada gaztetan bezain suharra baina bada

	

Ah . . .
haizerik ez den egunetako ibai gaina bezain Hiru hilabete dira amets bera izan nuela
bare . Luisa . . . Ah, Marcel . . . Esnatu egin naiz . berriro. Esnatu ondorengo Marcelen presentzia
Ametsa . Baina, orduan, hatz puntena bezalako berbera sentitu nuen . Aspaldiko haiek ez
presio batek sortarazidizkidaneanfi -utatsugisako ninduten hainbeste akitu. Marcelen heriotzak
ardo zurien txinparta dardaratiak sabelpean, artean sortarazten zidan bihotz-lausoari egozten
ohartu naiz Marcel ez dela desegin ametsarekin nion. Baina oraingoan . . . Zu aldamenean zaitu-
batera; bereak direla hatzak ; berea dela, nire dala gertatu da beti .
sabela burkotzat harturik, nire arnasaren

	

Beti?
erritmora egokitu berri den arnasa ; eta berea da
nire bi iztarrak apartatzeko modu astiroa ere . Ez nuen jarrera galdu nahi, baina beldur izan
Aluan daukat laster Marcelen zakila, bere nintzen ez ote nuen nabarrnenduko egonezina .
territorioaren erabat jabe egin atereko pezkiza Bisitaririk etxean denean inoiz ateratzen ez den
astiro nahian . Lezearen sakonak panikoa eskutrapu zakarraren duintasunik eza .
dakarkionean, ordea, ezpatak aztamuka ibili

	

Haren begietan jarraitzen zuten nireek . Ez
beharrari utzi eta berea beste legerik ezagutzerik zeuden iada bustirik . Birreskuratua zuen hain
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estimutan izan diodan ziurtasun planta, trantze egindako aitortza izango, zure buruari egiten
irrizgarrienetan oreka galdu gabe zutik manten- diozuna baino. Saia zaitez, Luisa, ez dizut ezer
tzeko beti izan duen prestantzia .

	

egin ezinik eskatzen . Tori, tori lapitza eta papera .
Harrez geroz, ez dizut esango egunero, baina Ahal dudan zehatzen saiatuko natzaizu zure

oso sarri gertatu zait gauza bera . Ezin dut ezer hitzak errepikatzeko orduan . Ez beldurrik izan,
egin, zer esan diezaioket orain hamabi urte hil lagundu nahi zaitut, Luisa .
zen bati?

	

Badakit .
Lasaitu zaitez, amaiera emango diogu ihar-

	

Prest al zaude? Edo nahiago zenuke biharko
dunari, nekatuta zaude . . .

	

utzi . . . Ez dakit, agian ez zaude ahalegin hone-
Oso ona zara . . .

	

tarako .

Beno, ez dakit hitzik egokiena den, Luisa . . .

	

Has gaitezen . Ez daukat luzamendutan ibil-
Ez dizut sekula galdera bakar bat egingo, jakinda tzeko barrenik .
ere ni lo zurrungan nagoen bitartean zu . . .

	

Ongi da . Hastera noa . Julio bi puntu . Hamabi
Julio! Hamabi urte pasa dira Marcelen istripua urte pasa dira Marcel hil zenetik, baina ezin dut

gertatu zenetik, baina ez dago hilda . Erotu oraindik ere burutik kendu . Ez dago hilda .
nintzela pentsatuko nukeen aspaldi, baldin Erotuko nintzen, baldin alboan izan ez bazintut .
alboan izan ez bazintut . Heldu da, ordea, eguna Baina ezin dut gehiago, uste dut-eta traizionatu
uste dudana traizionatu egiten zaitudala egu- egiten zaitudala egunero, orduoro, segunduoro .
nero, orduoro, segunduoro. Neuk daramat ba- Neure barruan sentitzen dudan zigorra da min-
rruan zigorrik minberena . Ezin dut gehiago, berena . Bukatu da guztia, Julio . Barkatuko ahal
Julio . Barkatuko ahal didazu!

	

didazu! Orain, irakur ezazu .

Nola ez? Agindu dizudan bezala, galderarik

	

Laborriz irakurri zuen gutun laburra . Amaitu
ere ez dizut sekula egingo eta eramango dut ahal zuenean, negarrari eman zion .
dudan gizabidetsuen egoera hau . . . baldin egiten

	

Zer gertatzen ari zaigu?
badidazu fabore burutzekoa zerbait oso erraza

	

Bukatu da guztia, Luisa . Lo egin behar duzu
baina garrantzitsua, nire hitza urratzen ez duena orain. Ekarriko al dizut orfidal bat?
eta zure mesedetan bakarrik izango dena . Basoka bat ur eta bere ohizko somniferoa

Zer ote den aurrez jakin gabe erantzun behar ekarri nizkion . Gero, sofan etzanarazi nuen .
a l dizut baietz?

	

Manta eskoziar bat jarri nion gainean, ertzak
Froga sikoanalitiko labur bat da, aipatu izan ondo sartuz haren gorpu zpean . Musu eman nion

dizut inoiz . Froga liminarra deitzen diote . Zuk begietan, loak har zezan ohinuenez . Umil obeditu
idatziz eta konszienteki asurnitzenbaduzu egoera zidan guztian Luisak eta, loak hartu aurretik, izan
horrek proboka diezaizukeen muga-mugako zuen beta berriro nire bihotz ona eskertzekoa,
egoera, horixe izan zenezake arazoa konpontzen Urriko gau hozten hasia, butanoaren estufa
hasteko bide . Ze . . . zuk konpondu nahi zenuke inguratu nion burko aldera . Denbora justua izan
arazoa, ezta?

	

nuen Bartzelonarako azkeneko trena hartzeko .
Beldurra ematen dit, Julio. Muga-mugako

	

Astebete pasatxo da egun hartatik . Jaso berri
egoera . . . Beharrezkoa al deritzaizu?

	

dut telefono dei bat . Luisaren gorpua aurkitu
Zaude lasai, Luisa. Lehenxeago esan clituzun dute gu bion pisuan gasez itota . Ohar bat utzi

hitzak idatzi beharko dituzu paper batean . Zeure omen dit barkazioa eskatuz .
letrez idatzi eta paperean ikusten duzunean
adierazia zure larritasun guzti hori, ez da iada niri
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Aduanak

ARREBA
hiltzeko prest gaitun sortu gintunan eta
irrifarreen ostean oinaze eihartzen
ez dinagu ikusi haatik itsasoa agortuta
hara hor
Gernikako arbolak legezko zakilak
hartzan eskupekoa
ez zienagu barkatzen hilosteko negarra
merke galdu izana
egia dion
gure ardura dun behiei lur ematea iluninstantzian

BIKAINAK izango ginela agindu genion elkarri
gaua zen
hemen beti da gaua
ezparbelarrez harrapatzen genituen bizipozak zentzatutako arrainak
gerora ikusi genuen edertasunak ez duela harririk borobiltzen ahal
ez dakiela .
beldurrak bete zituen jendearen begiak
ikuskizun aparta ama puska haiek leihoetan
hemen beti da gaua
bizikletan egingo dugu ihes sagastietan barrena
berakatz kirats dira defuntuen ahoak
gaua zen zuhaitz adarretan
hemen beti da gaua
zementuzko estatuekin egiten dut amets

EGUZKIA indoeuropearrek ekarri zuten gurera
eguzkia larunbat lasai batez txerkatu genuen Amikuzeko soroetan
ez dugu lekukorik gura izaten
anaiarrebok maisuki hil zarete
lurpera beraz
larderia eta zoriona eta belarra behin eginak gaude
odola berriz erra liteke kantonamenduz
eta tirainari sareak heda
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PATTAR haizeak jotzen zizkiguk begiak
auto zarata bihotzean
ez natzaiok kupittuko maite ez gaituen sasoiari
iaz oilo hankekin jaten genian arroza
eta zein zubiren azpian gorde horrenbeste sentimentu
izerdia eta goizalba nahasian
ahantzi egin dizkiagu eguzkiaren kakoan utzitako jakak
gogorra zegok hildakoen ogia
ahantzi egin dizkiagu erratu genituen profeziak
aitagure bat ikusi diat itsas handitan
hik botako huen hara
gizabidez estaliko dizkiagu leihoak
(pixa egin ziok arratoi batek amaren gorputzari)
goazemak
argi eginen diagu gauean

***

ZILEGI balitzait berriro bataiatzea egonezina
eta gu diodanean zeu bakarrik izan gu eta horrela
sari ahantzi baten primutza banatu
inoren horizonteetan amildutako gari soroak
Amikuze balitzait eskualderik urrunena
mairu isilez betetzen ariko dira begiak
edertasunak torturatzen ditu haien ehunak
bartarratsean hil bagintuzte bezala
umeak badoaz zorroan gatza eta erleak
loaren lurretan gordetzen dizut bihotza
ai gure izenaren beroa

***
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ESNEBEHI gosetuak bezala manuka ari dituk harkaitzak
errepidearen alde banatan zegok mundua
eta poetek umeek bezala hiltzen ikasi nahi diate
gizon izateko
pattarrik gogorrena euria bailitz bizi nauk ergel hau
ta negar egiten diat milioika izarren azpian
maitemintzen naizenero
ekaitzak deblauki harrapatutako zaldizkoak gaituk
boxeo apustu ostean
asteleheneko hozkailu hutsak gaituk
leher eginak
badakik botilaren begi bakarra errege itsuen herrian
eta fusilaren begia bihotzaren lagun
eta aluko begia nebari kontuak egiteko uzkur
tenporak pasa dizkiagu
ifarrak aginduko omen dik datorren milurtekoan
bufanda eros ezak baezpadan
surtara botako dizkiat karizien hotel zaharkituok
hitz errukarriak
harri beratuak bezalakoak dituk
oilandak bezalakoak etxe atarian
mina dok petxuan berba emondakoaren zaurija

UME baten burmuina eta gizon baten hesteak
bonbaz jo ditugu
neskamutil ederrok
eta sentimentuek zutik diraute
ezkiez haruntzako herrietan
demagun soldadu zendu bati eskaini diozula bihotza
ez dakiela zutaz itaun zelan egin
zein hodei bilatu interrogatu
bala batek behi bat kulunkatzen du
andre batek negar dagi zoruan
auzoen logelan zerua lehertu da berriz
txinaurriak lehoiak bezala isiltzen dira





KRITIKA

PATRI URKIZU

Juan Mari Lekuona
Edertiaren bidetik gizonaren bila

Hegats
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eTENGABEKO POETA. Izen honekin agertu zen Zabalik-en
(1988 .X.12), E1 Diario Vasco-ko asteazkenetako euskal
gehigarrianJoze Austin Arrietak Oiartzungo herri aldizkarirako
egindako elkarrizketa. Bertan Juan Mariren ahotik zuzen-
zuzenean jasotzen ziren hitzak giltzarri izango zaizkigu bere
poesi-lana behar bezala konpreni eta dastatu ahal izateko .

Denek dakizuen bezala, juan Mari Lekuona Berasategi
Oiartzunen jaio zen 1927 .urtean familia euskaltzale batean, eta
txiki-tikitandik giro euskaldun jator batean murgilduta bizi
izan zen . Laister, osabak, berarenganako euskaldunok dugun
zorra ez gara sekulan kitatzera iritsiko, on Manuel Lekuonak
iclekitako bideari jarraiki zion, eta apaizgintzarantz abiatu .

Aitatu dugun elkarrizketan esaten digun bezala, oso gazterik
sortu zitzaion poesiarako lehia eta jaidura; eta joera honek,
badakigu urteak iragan arren ez diola utzi, eta berean darraiola,
iturri gardenari bere isuria oraino agortu ez zaiolarik, ibai gero
eta ederrago bat bilakatzen ari delarik .

Hitzen eta irudien ibai horren nondik norakoa argiago ikus
dezagun, hiru azterpundu hartuko ditugu :



KRITIKA

a) HERENEGUN (1950). ZAZPI POEMA.

	

Jose Agerreren, Federiko I rutwigen eta Klaudio

Zenbat eta zenbat orri zirriborro ez ote zuen Sagarzazuren zenbait poema . Azken honi builaz,

paperontzira bota Juan Marik bere lehen poema Satarka-z, alegia, Koldo Mitxelenak dioena

argitaratu aurretik! Orri mordoxka, dudarikgabe, esatea bidezko iruditzen zait, gerraurrean eta
1950.urtean Egarien argitaratzen duenerako memento hartan ere egiten zen poemagintzaren

Gazteizko Apaiztegian idatzitako "Izaki abestia" . adierazgarri gerta baitaiteke :

Txapelketa batean saritua, Salbatore Mitxelena-

	

Eztakitzeresan bearduen poesi-mota onezaz

ren "Nere izarri", eta Santi Onaindiaren "Nere

	

egun edo biarko kritikak. Nik beintzat ezin

zoriala" deitu olerkiekin . «Benetan olerki bikai-

	

dezaket gai onetan kritikarik egin . Au baita

ñak» zioen epaimahaiak, eta aitortu behar, lehen

	

aurretan, besterik bazen ere enekienean, ezagutu

unetik poeta heldu baten aurrean aurkitzen ga-

	

nuena. Au, euskaldun guztiok, baita zekenek

Tela .

	

ere, hiotzean gorderik daukagun xoko minbera
orretaraino sartu zitzaidana . Geroztik irakurri

San Pablok Erromatarrei zuzendutako gutun

	

dut oberik eta goragorik, baina eztut bestetan
baten aipamenarekin hasten zen : «Invisibilia enim

	

sumatu ustekabean artu ninduen aurtzaroko
Ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt,

	

ikara berri aren bizia .2
conspiciuntur», «Mundua sortze zenetik berez ezin-
ikusia dena, hau da, jainkoaren betiereko Joan Mariren lehen poema jainkotiar hartan

ahalmena eta jainkotasuna ikusgarri gertatzen soinatzen ziren Orixe, Lizardi eta Lauaxeta, baina,

zaio haren egintzak aztertzen duenari», Eliza baita ere, nola ez, mendebaldeko benetazko

Arteko Bibliaren itzulpenaz .

	

poeten bi iturri nagusiak: Biblia eta herri litera-
tura .

Gerraondoko urte latz haietan, euskal-
duntasuna, zela gartzeletan, zela atzerrian, ez

	

Zelaiburun eder zozoak txirula

zen, ez itzali, ez eten . Poetek ere, beren emaitzak

	

bere azken agur Jainkoari dagi . 3

ozta-ozta ezagutarazten zituzten . Eazko Deya-n Lehen zazpi poemak Heregu n izenburu
(Paris 1936-1940) argitaratzen zituzten beren orokorraren pean agertu zituen : "Izadi abestia",
poemak eta bertsoak Zubimendik, Iratzederrek, "Ama", "Begi beltxaran", "Goiz-argi", "Ubel" (A .
Basarrik eta beste askok ; Aintzina-n, Baionan Valverde, «Ayalde ,, poetari eta margolariari
Lafittek 1934 . urtean sortutako aldizkarian40 .eko eskainia. Nork ez ditu ezagutzen honek Oteizari
hamartean agertzen zihoazen Iratzeder, Barbier, eskainitako poema eta bere semeak kantatua,

Ligueix, eta beste hainbesteren poemak eta edota bere koadro eder eta euskal pertsonai
kantak. Monzonek lehenik Mexikoko desterruan zelebreekin margotutako kalendarioa ?), "Aize-
eta gero Miarritzen Urrundik (1945) eta Guda- errota" eta "Zergatik, aitona?" 1950 . urtetik 56 .era
nien egiñak (1947) plazaratu zituen, eta bai doazen urteetan Gasteizen, Erroman, Fatiman
Zaitegik (Goldaketak, 1946), eta bai Salbatore eta Añorgan idatzitako bertsoak ditugu .
Mitxelenak (Arantzazu, EuskalPoenza,1949)ar- Kortazarrek dioen bezala', aldi honetako
gitaratuak zeuzkaten iadanik beren poesi bildu- poemok badute Lizardirekin zerikusirik, baina

mak, eta azken hau, gertatu zen, ikusi dugun ezbakarrikidaztankeraedogaian,sinbolo-mailan
bezala Juan Mari Lekuonarekin batera sari ira- ere agertzen da lotura . Izadia jainkoagana
hazle .

	

heltzeko bide bihurtzen baitu olerkariak . Jainkoa
Egariek «Suplenzento de Literatura del Bole- Izadian agertzen da, eta hau Harengana heltzeko

ttn de la Real Sociedad Vascongada de Atnigos zubi bezala hartzen du poetak . Novalis-ek
del Paŕs» delakoak, 1949 . urteko bere lehen ale hainbestetan adierazia nabarmenduko litzateke,
haietan iadanik biltzen zituen EmeterioAi7 •eseren, noski, eta ikuspegi honetan Izadia beste zerbaiten
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adierazle genuke . Ez du bera den bezala Frankoren diktaduraren aurkako protesta
hausnartzen, beste norbaiten, beste Izaki baten mugimenduak ugaritzen zihoazen, apaizek ere
morroitzat du, eta hauxe dugu Erromantizismoak beren Agiria plazaratu zutelarik . Orixe hila
utzitako lehen aztarna .

	

1961 .ean, Bitoriano Gandiagak hurrengo urtean
Beste alde zeharo ezberdin batean zegoen, (1962) Elorri plazaratzen zuen, eta Gabriel

noski, une berberean, eta Egan-eko ale berean Arestiren Harri eta herri poema liburuak,
Gabriel Celayak Blas de Oterori zuzendutako Orixeren gorazarrean 1963. urtean eginikako
gutun-poema batean, "Carta a un amigo" txapelketan lehen saria irabazitako lanak,
titulupean, zioena :

	

berehalako arrakasta lortu zuen, poesia
Nos estamos muriendo por los cuatro cos-

	

sozialaren aroa deitu ohi izan dena idekiz .
tados y tambiēn por el quinto de un Dios que no

	

Mindura gaur, makinaz idatzitako orri
entendemos .5

	

berdexka, azal laranja zuen poema bilduma, eta

Edota Jon Mirandek Euzko Gogoa-n urte eskuz-esku banatu zen liburutxo hark izugarrizko

haietan egiten zituen olerkiek beste oinarririk zirrara sortu zuen poesiaren lehen ikasketakegitenbeste arima eta beste soinkera .

	

giten ari ginenongan .

Baina aldea ere bazegoen 7 poema haien

	

Hamalau poema biltzen ziren han, eta hauen

artean. Batzu arnas sakoneko eta goitiarrak
artean baziren batzuk, Meretriz illa edota

badira, besteak iheslari, hauskor eta txikiak dira, Porlaradi, errealismo sozialaren uretatik edaten
zutenak .

bidea aukeratu dutenak, naturaren

	

.Adriano Celentanoren kanta bat dagoela

detaile xume-ttipiak landuz .

	

bigarrenaren atzetik, diojuanMarik, baina, poesia
soziala historiaren munduan kokatzen den

Oiartzungo hizkuntza herrikoiaren esaera eta zerbait bada, norbaitek definitu duen arabera,
oihartzunak nabarmentzen dira, hizkera kulto ezinezko zitzaion bizkar ematea bete-betean
eta landu batekin nahasirik, alegia, esan bezala, bizi zuen Añorgako herri industrialduari, eta
bi tradizioen uztardura emankorraren aurrean nahitanahiezko zuen sartzea bizitzaren ur
gaude .

	

arreetan .
Muga beroak (1973) bilduman, Mindura

b) ATZO: MINDURA GAUR (1966)

	

gaur-en (1966) diren poemak berriro argitara-
Europan existentzialismoaren filosofiak gero tzen dituenean, beste orden batetan ipiniko ditu .

eta partaide gehiago zituenarekin batera poesia Sarrera gisa ematen digun "Errota zaar" poemak
sozialaren garaia nagusitzen doa Espainian . Eta iada ez du adierazten lehengo zazpi poemen
hauekin batera Euskal Herrian kristau bizitzaren artean agertzen zen "Aize errota"k zuen baikor-
era eta pentsalmoldeasko kolokan jartzen hasten tasunik, ilun, ezkor azaltzen baita hemen Juan
dira . Jainkoa il da biotz askotan idatziko digu Mari, Apokalipsiaren hitzak oroitarazten dizki-
Juan Marik 'jainkoa il da" izeneko poeman .

	

gula: «Ez da geiago zuregan/ errota-arriaren otsik
1956 . urtetik 1966 .era doan hamartean ez du entzungo» (Apok., 18,22) . Bigarren argitaraldi

argitaratzen ezer Juan Marik, beste lan mota honetan badira ortografia eta morfologiaren al-
batek buru-belarri baitzeukan hartuta, detikako zenbait ikutu ere, orden aldeketarekin
parrokiakoak, alegia . Hain murgildurik zegoen batera, beti berregiten, hobetzen eta osatzen ari
zituen eguneroko arazoetan, ez zuela ikusten den obra baten aurrean gaudela adierazten digu-
nola lot zitezkeen arazo sozialak poesiarekin . tenak .
Bitarte honetan, Euskal Herrian aldaketa sakonak

	

Bigarren aro honek, bide berrietatik abiatzen
ematen ari ziren . Langilediaren huelgak, kaleetan dela, baserritik kalera jaisten dela, adierazten
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digu . Pobre, langile, emagalduenganako oinarrizko horiekin hasi zitzaigun jokoan eta
sentiberatasun samur batekin, elkartasun sakon lanean hirugarren aro honetan . Sinboloen eta
eta emankorbatez agertzen zaigu poema horietan irudien mundua lantzen hasi, gizona zer den
Juan Mari . Herriarekin baturik, eta Jainkoa bere jakiteko bide bezala . Galdera nagusiari, zer den
bihotzetan galdu duten gizon-andre askorekin gizona erantzuten saiatzen den ikerketa eta
solidario .

	

ikasketan murgildu zitzaigun eta egiteko bezala
hartu . Orain, Juan Mariren poemagintzak alderdi

c) GAUR: 1972 . HONDARREAN IDATZIA

	

antropologikotik gehiago du sozialetik baino .

Garaile ateratzen zen existentzialismo hark,

	

Lurra nigan haragi egin zen .
ordea, nihilismora, ezerezera zeraman, eta ezin

	

Ura nigan odol egin .

zezakeen Juan Marik onar zenbait poesia

	

Eguratsa amas bihurtu zitzaidan .

sozialaren manikeismo hura, bikote haiek : ona-

	

Sua, berriz, bizi egin .

barra; aurrerakoia-atzerakoia .

	

Ta bizi-bulkoa nigan gizon egin zen,

Gizon sakonari zegokion bezala muga hertsi

	

Kapulua udaberriz burutzen den bezala . 8

eta itogarri haiek kezkatzen zuten eta bere Baina ez zegoen bakarrik bide berri eta betiko

poemagintzan beste ikasketa mota bat saiatzen honetan, bidaikide izan baitzituen, adibidez,

du: lehen elementuen azterketarena. Entzun gurean Joseba Zulaika. Honen Adanen poema

ditzagun oraingoan, beste ezerk baino hobeto amrtatgabea-k9

agertzen baitigute bide hau, bere hitz propioak :

	

«Santimamiñeko edo beste edozein
kobazulotako zaldi, orein, bison, zezen ta

Siempre he creido que el mensaje del poeta

	

hartzen galerian, animalien ondoan, gizona
debe de ser parad~jico . Por tanto, nunca me ha

	

dibujatu du . Kolorerik gabe, edo okre piska
gustadoexpresardu-ectamentequeintentosalvar

	

batekin. Eta hor dago Adan» 10 .
el euskara, que me duele mi pueblo, que apuesto
por la modernidad, que me desmarco del XIX, Gizon soil eta sotilarenganako itzulerarekin
ni que voy a hacer Iglesia, Pero tendrē en cuenta aurkitzen gara, eta Joxe Azurmendik idatzi
no decir tampoco lo contrario, para no contra- zuenez, Lekuonarena bezala Zulaikaren gizona
decirme con aquellas connotaciones que mi ez da soziala soilik, batez ere kosmikoa da .
historia personal entraña y sugiere. De ahi que Kosmikoa, post-soziala, prometeikoa, edota
mi poesia lejos de situarse por encima de las

	

homerikoa, baina Lekuonak berak darabiltzan
contingencias, quiere responder al sentir co-

	

hitz xLUneagoekin esateko, lurrezko gizona .lectivo desde la ausencia presentida, desde la
nada estrictamente calculada, desde el vacio de

	

Gogoeta ibai honen hondoan garden dibujatzen

elementos controvertidos directamente expre-

	

zaigu Teilhard de Chardin`, jesuita frantsesaren,

sados .

	

filosofo, teologo eta palentologoaren dotrina .

Y no escojo entre mis simbolos la cruz, el

	

Munduaren alfaeta omegakonpreni ahal izateko

martillo, el libro o la alambrada, sino que pre-

	

gizona, giltzarri dela, bi pundu horietan, noski,

fiero aquellos otros de tierra, agua, fuego, aire ;

	

Jainkoa datzalarik . Kosmogenesia, biogenesia
o mano, cabellera, estatua de carne, rostro . . . He

	

eta noogenesia lirateke eboluzioaren hiru garai
apostado por una vision elemental de lo huma-

	

nagusi horiek, materia gero eta izpirituago
no, no exenta de metafisica, como proteccion

	

bilakatzen den heinean,
espiritual de la sensibilidad, tan explotada y tan

	

Nere historiamaltratada a veces en el rnundo exterior e

	

ludiaren kondaira bezain luzea da :interior de cuantos en mi tierra convivimos .'

	

munduaren hasieratik jaiotzen ari naiz

Lurra, ura, eguratsa eta sua . Lau elementu

	

lurrarekin ;
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ta munduaren azkeneraino hiltzen joango naiz du. Hau da, lehendabizi, filmearen irakurketa
lurrarekin. ' 2

	

poetikoa; gero ikuspegi abstraktoa ; eta azkenik,

Juan Mariren bertsoak ditugu, eta XabierLetek haren irakurketa herrikoi eta estilizatua . Funtsean,
ongi baino ongiago zioen bezala, Juan Mariren estetika ikerketa baten aurrean aurkitzen gara .

hain metafora trinko eta hain irudi ederrez Liturgia herri baten, zeremoniaren detaile
jantzitako liburu hura, neurri haundi batean guztiak, urratsez-urrats ematen dizkigu . Badu
bederen, gu guztion historiaren liburua zen, eta bidaikiderik ere hemen. Adibidez, Galiziako
da .

	

poesian Arcadio Lopez-Casanova Valencian
erbesteratutako gailegoa, eta Litttixŕa do coipo
Htunano poemaren sortzailea (Illester es, 1976) .

d) 1979 . ILARGIAREN ESKOLAN 13

	

Giza azpildurak irakurri, arte gaietako irudiez
Hirugarren liburu honek, aldaketa handi baliatuz, eta hemen ikusten dugu nola edertiak

samarra dakar . Poesia, dakigun bezala elkar gurutzatzen diren : Bibliako Betiko Salome

mintzatzeko era berezi bat da, eta konbentzioetan betierekoa gregoriar cloinuekin, eta Pikasoren
oinarrituz eraikia . Hona hemen, bada, non ediren Avignon-go andereñoak izendatugabeko
duen beste zeinu multzo batean iturria bere Oteizaren Harrizko apostoluen sabel hustuekin .
poema jasotzeko Juan Marik. Bergetan-en Oihu Literatura, musika, pintura eta eskultura besotik
eta imii iniirioak izeneko filmean ageri diren hartuta aurkezten dizkigu, gizonaren eta kasu
irudiek piztuko dute berriro gure poetaren honetan bereziki andrearen ezagutza sakonago
sentsibilidade aparta, eta izango dira poemen baten aldarean, eta ohoretan .
abiadura, liburuaren lehen partean .

	

Hitz hautaketan eta irudigintza benetan eder
Bost poemek osatzen dute zatihau :`Bizileku", eta aberatsean asmatu duela, esan genezake,

"Esku", "Ile-Adats", "Haragizko estatua", eta inongo duda bildurrikan gabe .
"Begitartea" .

	

Azkenik, lan oso eta bete horren kontrapuntu
Artezale porrakatua izanik, inork baino bezala, irri fin eta goxo bat utzi digu : I<'arro..,xen

sakonago dastatu zituen Bergman-en irudi liburua .

paregabeak eta hizkuntza . Baina ez haren Karroxa, dakizuenez, herri irri antzerki mota
hizkuntza espresionistaren bidetik eta bat da,astolaster,galarrotsetatoberenfamiliakoa .
etsimenduz beteta dagoen Kierkegaard-en ildo Honelaxe definitzen zuen Irribarrenek bere
ezkorretik, kristau bide itsaropentsu batetik Vocabttlario nauarro izeneko liburuan :
baizik. Irudiek eraginikako poema horietan

	

En Valcarlos llaman carrosa o karrosa a
nabarmentzen da barruko izakera espresatzeko

	

una pantomima o farsa teatral, en forma de
gorpuzkerak duen garrantzia, ohartzen delarik

	

juicio, que tenia lugar sobre un tablado en la
gure poeta etxe barruko gauza guzti haiek,

	

plaza prSblica, y cuyo objeto era satirizar de-
gorputzen higidurak, mezuz josiak daudela, eta

	

terminados sucesos de la vida local, sacando-
horien estetikaren atxikitze bila hasten zaigu .

	

los a publica verguenza . La ultima «carrosa»

Juan Marik berak esaten digunez, gaia hiru

	

tuvo lugar el año 1930'`' .

zatitan banaturik dago . Lehenean deskripzio Jakin, badakigu geroztik eta duela gutti bertan
zuzena, objetibista, bertakoiiudiakjasoz ematen eman direla horrelako antzezkizunak. Ikusten
digu . Gero, hori bera deskripzio hautsitan eta era dugu, bada, nola kopla ziztakor eta irrigarri
abstrakto batean zatikaturik : eskua, ile-adatsa, hauen bitartez, teatroaren baliabideez
begitartea . . . Eta azkenik, espiral moduko ehunduriko poemok, honako gertaera-
desarroilo bat osatuz era estilizatu bat burutuko pertsonaiak ukitzen dituzten : Berraondoren
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KixoteManchakoaren itzulpena(LiburuHoria) :

	

Okrea ezilkor . Megalitoa iraunkor.
Aresti hil ondoren akolitoek argitaratutakoa

	

Mitoa adierazpide . Liburua berri on.
(Liburu Gorria) ; Torrealdayren Euskalldazleak

	

Katedralea gizarte . Hiria etorkizun .
(Liburu Urdina) ; Xalbador, Urepeleko

	

Antzinako gestuak datoz kontzientziaren
erresinularen Odol Mintzoaren Hotsa (Liburu

	

azalera : orain bat, gero bestea .
Berdea) ( baina, oraingoan ez dago ziririk,

	

Bildumenarenbizgarritasuna ; zuhaitzenbabesa ;
laudoriozko hitzak baizik) ; eta azkenik, Liburu

	

kronlexaren kontsumazioa ; teilaren jabegoa ;
Zuria .

	

eguzkiaren bidaia, habearen halabeharra . . .
Umore goxoz eginiko zortziko mota berri

horiek badute ezinbestekoan eta sakonean eredu

	

Kultur ikuspegia hezur-mamitzerakoan,

bat. Euskal tradizioan zaharrenetakoa eta geure-

	

gauza urria zen aztarnategiek ziotena :

geure dugun eta Bereterretxen Khantorean

	

harpe, hilobi, margo, egitura .

agertzen zaiguna . Lehen bertsolerroa, bigarrena

	

Aberatsago zitekeen ele zaharren usmoa,

eta laugarrena pundu berarekin eta hirugarrena

	

erlatoetan antzirudituz zer den mundua .

aske duen bertsoa . Eta honen aldaerak .

	

Gurpildu zuen, azkenik, funtsaren funtsa:
«Berez inor ez da ezer . Beste baten

e) MIMODRAMA ETA IKONOAK

	

esku dago orobiraren izaera»

Amai dezadan ene aurkezpen-komentario

	

Arkeogaiak mitoen bidez oldozterakoan
hau 1991. urtean Euskadi Saria izabazi duen

	

itinerarium mentis bateko zantzuak ziren,
Mimodrama eta ikonoak' s poema liburuaz .

	

- lekuko estimagarri- mimodramak eta ikonoak .

Jose Miguel Barandiarani

	

Oiartzun, 1990-11-22 .

eta Jorge Oteizari
sinesteen kulturan Aspaldidanik, Juan Mari Lekuona lan bakar
eta euskal estetikan eta oso bat idazten ari zaigu . Bakarra, nahiz eta
-zeini berea- ezberdinak diren liburuak . Egitasmoaren muina
zor diedana eskertuz .

	

eta mamia galdera honen erantzunean datza,
Horrelakoxea da eskaintza . Eta sarrera alegia, ZER DEN GIZONA argitzen saiatzen den

adierazkorraren ondoren bi sailetan (I . ikasbidean .
Gruteskoak, II. Planeten adar-biran) banatzen Gizonari buruzko gogoetek betetzen dituzte
ditu sakon, behin eta berriro irakurri beharrak beren aroak. Lehenik, gizona materia eta
eta irakurle jantziari zuzenduak mamiz hain izpirituaren arteko dialektikan agertzen zaigu .
baitira aberats, eta benetan eder diren poemak . Gero materia, gorputz, gorpuzki bezala, baina
Sei kapituli ezberdin eta bat bedera beste seitan soinaren bitartez hel diezaiokegularik arimaren
berezirik . Izuen genesia-rekin hasi eta Itzalen komunikatze nahiari . Eta azkenik Barandiaranek
galeria-rekin bukatu arteraino . Azken poema eta Oteizak ideki urrats-esperientzia estetikoen
"Barandiaran"-i eskainia denez, bego hemen ere ildotik dabilkigu bere poema trinko, bete eta
omenaldi xume gisara beraxe :

	

borobilen bitartez ; Edertiaren bidetikgizonaren
bila .

BARANDIARAN
Sei aurpegiko, sei koloreko . Seiak
nahastuz, seiak txandatuz . Hala da
giza ulerkuntzen kubo magikoa ;
sei hegaleko aingeruaren kosmobisioa .
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AZKEN BERRIAK

EUROPEAN WRITERS' CONGRESS

Erakunde horrek antolatuta eta babestu beharko dituen es-
Maiatzaren 29 eta 30ean Madri- kubideak zehazki liburu batean
len kongresu bat egin zen Euro- bildu eta argitara emango dira . .
pako herri gehientsuenetatik or- 2) Lituania, Letonia eta Estoniak
dezkariek parte hartu zutelarik . eskatu dute bazkidetzat hartuak
E .I .E-tik Patri Urkizu lehendaka- izatea, baina oraingoz, besteak
ria eta Ramon Etxezarreta bat- beste arrazoi ekonomikoak dire-
zordekidea izan ziren begirale la-eta, (ikus ere Ekialdeari
gisa . Hona hemen, laburpen buruzko hitzaldiaren pasartea),
moduan, ikutu ziren gaietatik eskaera atzendu dute .

FORUM EUROPA azpimarragarrienak :

	

Bazkideok zertzelada batzu
ezta- Merkatu bakarrak sortuko di- gut ditzazuen, itzulita doazkizue

Hemeretzi hizkuntz desberdin tuen arazoei aurre egiteko, lan Jochen Kelter lehendakariak

entzun ahal izango dira Luxen- komisio bat eratzeko erabakia agurra gisa eman zuen hitzalditik
burgon Irailaren 21 etik 27ra, Eu-

	

hartu zen, horrela legeak zaindu

	

atera ditugun pasarte batzu :

ropako Foruma deitu kongresuan .
Programaren arabera entzungo

	

Jochen Kelter, European Writers' Congresseko Lehendakariaren
diren hizkuntzak honako hauek

	

hitzalditik pasarteak :
dira: erromantxe, suomi, Ezkozia,
Irlanda eta Bretaniako gaelikoa,

	

Lankide maiteok, adiskide maiteok
frisiera, frioulera, ladinoa, franko-

	

Hamarkada honetan gure kongresuen maiztasuna ugaldu egin
probenzala, korsiera, galegoa,

	

da; eta seguruenez hurrengo 1993, 94 eta 95ean ere bilduFaroe uhartetakoa, Luxenbur-
gokoa, okzitaniera, sardiera, la-

	

beharko dugu .

(lanera eta euskara . Badago pisuzko arrazoirik horretarako . Bat izan liteke Euro-
Mintzairok antolatu diren antzer- pako copyright-a bateratuko duen legea oraindik eratzeke ego-
ki-saio, kantaldi eta poesia zein tea . Gainera, ez dirudi 1993ko Urtarrilaren Irako bukatua
ipuin irakurketen bidez entzungo egongo denik. Merkatu bakarra orduantxe irekiko da, beraz,dira, debateak eta bilerak goize-
tan izango direlarik .

	

urte osoz beharko dugu lanean jarraitu .

Bidenabaremangodaere, kultura

	

Beste alde, sozialismoak errealitate praktikoa bezala behea jo
guztien informazio zabala filme

	

duen ondoren, (atzera bergiratuz Potemkuen ekonomiaren era-
zein liburu eta bideoen bidez hi-

	

ginez sortutako herrixka bat baino es dirudiena) geu idazleok,
rian zehar jarriko diren erakus-

	

munduaren antolamendu berriaren baitan jarraituko badugu
ketetan, orobat, era honetako

	

izpiritu autarkikoz, borrokari eustea besterik ez zaigu geldit-bilkura batean normala denez,

	

zen. Galdera honako hau daiteke : izango al gara mende honenkulturen aniztasunez burutazio
egin nahi duenak, izango du bukaerarako geure moral-eskubideak -ondorioz materialak

aukera goizetan propio antolatu ere segurtatuko dizkigun- lege baten jabe? Edo bukatuko al
diren lan-saioetan parte hartuz . gara business-showaren hondakinak gisa geu ere, Europako
Euskal Herritik bi ordezkarik Trust eta Holding direlakoen gatibu, edota ingurugiro garbie-
hartuko dute parte : Beñat Oyhar- tako arkitektoak lez gure zeregina ongarri izatea izango dela-
zabalek, Liburua haur heziketan

	

rik? . . .
txostenarekin, eta E .I .E-ko or-
dezkari gisa, Mariasun Landak

	

. . . .Bi irakaspen dira hartu beharrekoak. Bata, ez direla Mundu-

ipuinak irakurriz .

	

Arteko Erakundeak, baizik Gobernuak, egile eskubideen legea
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berritzearen kontra daudenak .
Atergabe ari baitira nor bere he-
rri-kultur ondarea laudatuz, or-
dea, idazleen interesen eta mer-
katalarien artean oreka edo
adostasuna eratzeak beharko
lukeen dirua, nahiko gutxi bes-
talde, ez dute aintzakotzat har-
tzen .
. . .Horrelaxe azaldu ziren gauzak
WIPO delakoaren (Jabego Inte-
lektualaren aldeko erakundea)
kongresuan, non, europarrek,
Amerikako produkzioaren bel-
dur, ez baitute behar adina indar
egin euren eskubideak nahi adina Euskal Literaturari komunikabideetan egiten zaion zabalkunde urriaz
babestuak izan daitezen . . . kezkaturik, bazkideok gure proposamenaren jakinean egon zaitezten

Datozen urteetan pazientzia, segidan doakizue Euskal Telebistari egin zitzaion gutunaren kopia .

arreta berezia, zuhurtzia eta ikas-
teko gogoak ere beharko ditugu,
gauzak ondo eramango baditu-
gu. Ez genituzkeen ahaztu behar,
bestalde, muga fisikoak ez gizar-
teen pentsamoldeak, zeren hauek,
-sistema politikoez bestera- ez
baitira egun batetik bestera desa-

	

Donostian, 1992ko Apirilaren Ean
gertzen .
Nolanahi ere, ezingo dugu pentsa

	

Jaun agurgarria :
lehen txarra zenaren beste mutu-
rrean dagoena egun, ona izan be- Aspaldidanik gaduzka erabat kezkaturik euskal liburuak eta eus-

har duenik derrigor . Prest egon kal litera turak bereziki EUSKAL TELEBISTAN duen presentzia urriak .

behar dugu galde egiteko Euro- Adierazi beharrik ez dugu, jakina denez gero, liburuak herri baten
kulturgintzan eta etorkizunean dadukan garrantzia eta eragin zuzena ;pako Erdi, Hego eta Ekialdeko beraz, arren, hutsune hori lehen-bai-lehen eta ahalik modurik egokie-

adiskideei minoria etniko zein nean betetzen saia dadin, eskatzen diogu .
linguistikoekiko duten jarreraz,
hala nola, zer pentsatzen duten

	

EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA prest legoke, noski, bere gogo-
espresio-askatasunez, eta prest ahalmen eta egituraren arabera elkar-lanerako.
egon beharko dugu, halaber,
emango diguten erantzunaren

	

Berorren berrien zain, agur bero bat .
arabera ondorioak ateratzeko . . . .

AZKEN BERRIAK
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IÑAKI ZARRAOA
E. l. T. B
DURANGO-BIZKAIA

Sinatzen du:
PATRIZIO URKIZUK



AZKEN BERRIAK

OHARRA

Antolatzen ari garen katalogoan azaldu nahi duenak, ondoko fitxa bete eta igorri diezaigula helbide
honetara: Euskal Idazleen Elkartea-Etxague Jeneralaren kalea, 6-behea- 20003-Donostia .

EUSKAL IDAZLEEN FITXA

ABIZENAK :
IZENA :
IDAZLE IZENGOITIA:
NOIZ eta NON JAIOA :
BIZILEKUA:
HELBIDEA :
TELEFONOA :
IKASKETAK:

ORAINGO LANBIDEA :
LEHENGO LANBIDEA :
*ELKARTEAK:
LITERATUR SARIAK :

EPAIMAHAIKO IZANDAKOA :

BESTE ARLOTAN ARITUA : (zinean, telebistan., irratian . . .)

PRENTSA IDATZIAN :

ARGITARATUTAKO LIBURUAK :

Tituluak

	

Urtea Idaz-mota Orri .kop . Argitaletxea

BESTE HIZKUNTZETAN ARGITARATUAK :

BESTE HIZKUNTZETATIK EUSKARATUAK :

* ( E .I .E ., P .E .N	)
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