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LENENGO ATALA
AGEŔTOKIAN. -idazkola bat. Izango ditu gutxienez iru ate;
kalerako, olarako ta etxe-baŕen'erako. Leyo bat edo bi.
Uŕutizkiña, orma edo mai gañean.
LENENGO AGEŔALDIA
Pantxike (bakaŕik).
PANTXIKE.

(Autsak kenduaz idazkola apaintzen ari da.)
Gaur, bizkoŕ-bizkoŕ ibili beaŕa det, ordu bi'tako
bultzian Tolosa'ra joateko, nere iĺobatxo-aren
batayora..... ¡soñeko, beŕia garaiz ekartzen
badirate!; ba, ez det etxian itxurazkorik, ta,
jakiña da, nere eŕira txukun-xamaŕ ageŕtzia
gustatzen
zait.....
¡Zertan
ote
dago
Arantzazu!..... Atzo
agindu ziran gaberako
etxean izango nuela: bañan gaua igarota ere ez
da agiri nere soñekoa...
Aŕitzekoa da, ain
txintxoa izan da agindu ziran
bezela ez
egitea!..... (Ate-deya entzuten da.) ¡Nere soñekoa
ote da!..... (Joaten da atea irikitzera.)
BIGAŔEN AGEŔALDIA
Pantxike ta Arantzazu : gero Sabin.

PANTXIKE.
ARANTZAZU.
PANTXIKE.
ARAN'TZAZU.
PANTXIKE.
ARANTZAZU.

(Atean.) Auŕera, auŕera.
Ara emen soñekoa.
¿Zeroŕek dakaŕzu?
Ez nuen zeiñekin bialdu, ta neronek ekaŕi beaŕ.
¡Oraintxe nintzan ezaten, zer gertatu ote zaizun!
Badakizu Pantxike, etzaitala gustatzen bakaŕik
etoŕtzerik, beaŕ-beaŕekoa izan ezik; ta orain ere
ori gertatu zait. Banekian zu estu aŕkituko
ziñala, ta aŕtetsu jaŕtzeaŕen etoŕi naiz.
PANTXIKE.
Eskartzen zaitut.
ARANTZAZU. Mantala ere bialduko dizut aŕatzalderako.

PANTXIKE.
Ongi da. Ordu bi'tako ¿e?
ARANTZAZU. Bai. bai; ta banua, Kristobal jaunak ikusi baño
len.
PANTXIKE.
Ez da etxian.
ARANTZAZU. Dana-dala, banua. (Abiatzen da.)
SABIN.
(Baŕenen: olarako ate aldetik.) ¡Pantxike!
PANTXIKE.
(Arantzazu'ri.) Sabin datoŕ : Itxoin puxka bat.
(Olarako ateruntz joanaz.) ¿Zer da, Sabin?
SABIN.
(Agertuaz.) Bostetan dala batayoa. (Arantzazu
ikusiaz.) ¡Arantzazu emen!
ARANTZAZU. Bai; zuk uste gabe, noski.
SABIN.
Ala da. ¿Zer diozu?
ARANTZAZU. Ondo. ¿ta zu?
SABIN.
Txit ondo.
ARANTZAZU. Ba, Pantxikek Tolosa'ra joateko beaŕ zuen
janzkiya ekaŕtzera etoŕi naiz.
SABIN.
Pantxikek ez du nai zuk jositako soñekoak
baizik.
PANTXIKE.
Neretzat ez da jostun azkaŕagorik.
ARANTZAZU. Eskeŕikasko.
PANTXIKE.
Nayago nuke nik orain ere lenago bezela jostera
etxera etoŕiko balitza.
SABIN.
Bai bañan..... badakizu ba.....
PANTXIKE.
Ta, ¿zer dala ta egon beaŕ du zure aitak oŕela
Arantzazu'ren aurka?
SABIN.
¿Ez al-dakizu?
PANTXIKE.
Ez dakit ba nik.....
ARANTZAZU. Ez da azterketa aundi beaŕik ori jakitzeko!
Sabin'en aita..... aberats eta aundiki zalea da.....
eta nik ez det oŕelakorik.
SABIN.
Neretzat ez da iñoŕ arkitzen zu baizen aberatsik.
ARANTZAZU. Eskaŕtzen zaitut, Sabin.
PANTXIKE.
Bai: entzun diot nik ere Kristobal jauna'ri
«Arantzazu ez dala Sabiñ'i egokitzen zayon
maĺakua».
ARANTZAZU. ¡Ai, Pantxike! Gauŕ egunian, ĺaisteŕ aldatzen dira
maĺak : gauŕ gorengo maĺan arkitzen diranak,
aŕkitu litezke bigaŕ berengo-an.
PANTXIKE.
Bai, Arantzazu :
eŕasoi
aundiya
dezu.
Aberastasunean aŕokeriz esagutu ditugunak,
ikusi ditugu txirotasun ta landeŕeri'ra erortzen.

SABIN.

ARANTZAZU.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
ARANTZAZU.
SABIN.
ARANTZAZU.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.

PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
ARANTZAZU.
PANTXIKE.
SABIN.

Ori egunero ikusten degu gizaŕtean. Ta, gañera.
¿Zer dela ta joan beaŕ du nere aitak aundikiondoren? ¿Zer zan bera ere orain urte gutxi
dala? Langiĺe bat.
Langintzatik naguzitza'ra zintzotasunez iriztea,
omengaŕi da.
Oŕegatik bada, berak ere ez lioke begiratu beaŕ
zure izakera ta landeŕtasuna'ri, baizik, zure
zaletasun ta zintzotasuna'ri.
Ori da; ekandu garbi ta ontasuna'ri.
Zure ontasuna, zure baŕengo zintzotasuna
aberatsagua da uŕe ta ziĺaŕa'ren jabetasuna
baño.
(Apalki.) Ez dakit nola ageŕtu nere biotzezko
eskaŕpena zure itz estitsu ta maitekoŕak entzun
ondoren.
Ba...... biotzez maitatuaz.
Nere maitasun guzia zugan dago.
Ez det bada besterik bear.
(Biotzez.) Bai, gaxuak, bai : zuek biyok
Jaungoikoak bata-bestiarentzat egiñak zerate.
¿Ala ote da, Pantxike?
¡Izango ez da ba! Gañera. ¿dirua al-da ba
zoriona dakaŕkiguna? ¿Ez al-da ontasuna dirua
bezin onesgaŕia?
Bai. Pantxike : Leon'daŕ Koldobika aba'k
dirauzku : «Andre on bat ez da andrea,
aberaskitza bat baizik: ta emastetzat artzen
duen gizonak ez du beste beaŕik aberatsa
izateko».
Ba, oŕela izanik ¿ez al-diote guziak begiratu bear
ontasunari diruari baño geyago'?
¡Eŕasoya!
¡Jakiña da!..... Bañan, zoritxaŕez zer gertatzen
da? : asko dutenak geyago nai :aberatsa danak
aberatsago nai.
Eta ezin iñoiz ere iritxi diru-naitasuna'ren
muga'ra.
¡Ori da ba! : amaŕ ba'ditu ogei nai, eun ba'ditu
beŕeun nai : eta. beti oŕela, goratu nayan,
bestearen gorapenai amoŕuz begiraka.
Ori da itz-egitea, Pantxike.

PANTXIKE.
Egi utsa.
ARANTZAZU. Bai, ala da. (Jeikiaz.) Ta joan egin beaŕ det.
PANTXIKE.
Ia, ainbat laisteŕen etoŕtzen zeran nere
etxekoandre izateko.
ARANTZAZU. ¡Jaungoikuak nai badu!.....
SABIN.
Bai, bai; laisteŕ izango da.
PANTXIKE.
¿Limurtuko al-degu aita?
SABIN.
Aleginduko gera.
PANTXIKE.
Bai nere aldez.
SABIN.
(Gogoratuaz.) ¡A!..... Arantzazu.
ARANTZAZU. ¿Zer da, Sabin?
SABIN.
¿Ba'dakizu ze jai degun igandean?
ARANTZAZU. Ez naiz gogoratzen.
SABIN.
Ba, mutikoen eŕi-abesti batzaldia.
ARANTZAZU. ¿Igandean al-da?
SABIN.
Bai: goizeko amaiketan, antzoki naguzian. Ta,
oso polita izango da. Ari naiz ni ere abeslaritalde bat gertuzen.
ARANTZAZU. Ba, oyek irabaziko dute sariya.
SABIN.
Ori, igandean ikusiko da. Gañera, izango degu
euskeraz idatzi ta irakuŕtzea; ta baita danbolin
jotzaĺen azterketa ere.
PANTXIKE.
¿Ni joan al-niteke?
SABIN.
Bai, Pantxike : nik eramango dizut saŕbidea,
patxadan eserita egotekua.
PANTXIKE.
¿Bai? joan beaŕ degu ba.
ARANTZAZU. Ari ta ari, gure izketaldia luzatu egin da, ta
banua.
SABIN.
Laisteŕ aŕte. Arantzazu.
ARANTZAZU. Bai, Sabin; gero arte.
PANTXIKE.
Aguŕ..... maitagaŕi.
ARANTZAZU. Aguŕ. Pantxike. (Joaten da.)
IRUGAŔEN AGEŔALDIA
Sabin ta Pantxike.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.

Ori da neskatxa, ori.
¿Atsegin duzu?
¡Izango ez da ba! Etxe ontan ez da sartu oŕen
antzekorik ere.

SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.

Atsegin zait ori entzutea.
Ba. biotz-biotzez esaten dizut.
Sinisten dizut.
Eta..... badakizu; aunditasun gabea, diru gabea,
ta landeŕ ta umezurtza izan aŕen, ez dezula
beste bat bilatuko zuri obeto dagokizunik.
Ni ere oŕetan naiz. ¡Margari aŕoxko bañon
bestelakua!
¡Ene bada! ¡Ez dedila gero sartu etxe ontan
emakume aŕo ta andiputz ori!
Nik ere ez nuke nai; bañan. ¡zeñek limurtu nere
aita!
Ni aleginduko naiz.
Alpeŕik izango da. Nere aita. Margari'ren janzki
apain, ta bere sendiak dituen gaztelu aldeko
pergamiño zaŕak txoraturik daukate.
¡Aŕitzekua da!
Bai. (Deya. Joaten da Pantxike atea irikitzera.)
Emen daude mutil koxkoŕak.
Saŕtu ditezela.
LAUGAŔEN AGEŔALDIA
Lengoak eta lau edo sei mutiko (1).

MUTIKOAK.
SABIN.
PANTXIKE.

Egun on.
Tira mutiĺak, auŕera.
Ondo ikasi beaŕ, dezute gero: igandean sariya
irabasteko.
MUTIKOAK. Badakigu.
PANTXIKE.
Besteak ere gogor ari omen dituk.
MUTIKO BAT. Berdin izango da. Guk bezin ondo ez dute
abestuko.
SABIN.
Orain ikusiko da nola egiten dezuten. ¿Ekaŕi aldituzute paperak?
MUTIKOAK. Bai jauna.
SABIN.
Tira ba, lenbizi Txeru, (Edo beste eŕi-abesti bat.)
(Abestutzen dute Sabin'ek aŕteztuaz.)
PANTXIKE.
Edeŕki: ¡bapo!

(1) Egokitzen dan besteko talde bat.

SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.

¿Ondo al-dago. Pantxike?
Obeto ezin.
Tira ba. Orain bestea. (Abestutzen dute San
Juan de la Portaletaña edo beste bat.)
¡Ori dek abestutzia!
BOSKAŔEN AGEŔALDIA
Lenguak eta Kristobal.

KRISTOBAL. (Olarako atetik.) ¿Zer darabizute? ¡Betiko bezela
txorakerietan orduak igarotzen! (Joaten da
Pantxike.)
SABIN.
Ez aita : nik ez det uste txorakeria danik gure
abeŕiaren alde zerbait egitea.
KRISTOBAL. ¿Zertan ai ziñaten bada?
SABIN.
Mutil koxkoŕ abei eŕi-abestitxo batzuek
erakusten, datoŕen igandean ondo abestu
dezaten.
KRISTOBAL. ¿Ze jai dek ba igandean?
SABIN.
«Euskaltzale Lagundi'ak» eraldu duen euskaljaya.
KRISTOBAL. ¡Ba, ba!..... len esan detana : txorakeriak.
SABIN.
(Mutikoei.) Mutilak : gaurko naikoa dezute.
KRISTOBAL. Baita biyaŕko ere.
SABIN.
Zuazte orain. (Juaten dira mutikoak aguŕtuaz.)
KRISTOBAL. ¡Ori dek!.....Txorakerietan igaro ainbeste ordu,
ta idaskolako lanak atzeratuta.
SABIN.
¿Nere lanak atzeratuta? Ez det uste.
KRISTOBAL. Bai: ta badakik, lenbizi etxeko gora-berak eraztu
beaŕ ditukala.
SABIN.
Oŕetan naiz : ta zerbait bada, beriala egingo det.
KRISTOBAL. Ba, joan da ikusi zer egin beaŕ dan.
SABIN.
Beriala egingo det.
KRISTOBAL. Ori dek ire egin beaŕa. (abiatzen da Sabin.)
Itxoik puxka batean. Beste gauzatxo bat esan
beaŕa diat.
SABIN.
(Apal.) Nai dezuna. aita.
KRISTOBAL. Entzun diat emen izan dala Arantzazu umezurtz
ori.
SABIN.
Bai, aita, emen izan da.

KRISTOBAL. Ba..... zentzuna duen gizonak, ez liokek eman
beaŕ asierarik egipenari, auŕez ongi oldoztu
gabe.
SABIN.
Egiya da.
KRISTOBAL. Ta, ik ¿oldoztu al-dek ongi, neskatxa oŕen'gana
joan baño len?
SABIN.
Bai, ta benaz.
KRISTOBAL. Ta. ¿Zer uste dek?
SABIN.
Ba..... egiya esateko, gaur nitzan zuri eskari bat
biotz-biotzez egiteko ustean.
KRISTOBAL. ¿Zer eskari?
SABIN.
Ezkontzeko baimena.
KRISTOBAL. Iri dagokidan bezelako neskatiĺa batekin nai
badek, ez dek izango eragospenik.
SABIN.
¿Ez al-da ba Arantzazu itxurazkoa ta egokia?
KRISTOBAL. ¡Egokia!..... Bera bezelako txatxaŕ ta lander
baterentzat!
SABIN.
(Suminduta.)
Arantzazu'ren
egikera
ta
izakeragatik ez du iñork zer esanik izango.
KRISTOBAL. Bañan, ¿ze uste dek ik? Nere seme bakaŕa
edozeiñekin eskonduko dala?
SABIN.
Arantzazu ez da edozein; bañan bai beste
edozein bezin egokia. ¡Beaŕtsu aŕkitzen dala!
¡diru gabea dala!..... Ez du beste zer esanik; ta
nik uste det, ez diogula begiratu bear
aberastasunari, zintzotasunari baizik.
KRISTOBAL. Badek beste neskatila bat. Arantzazu bezin
zintzoa, ta iretzat omengaŕiagoa izango dena; ta
begiratu ondo, oldoztu ondo ta lenbait-len ze
bide aŕtu bear dekan, aita'ri naigabe minkoŕ bat
ematea nai ez badek.
SABIN.
Nere ustez, nere gogoz, ez nuke nai nere aita
naigabetutzerik; eta oŕegatik, Arantzazu'ri itzemanda daukatelako, biotz-biotzez eskatzen
dizut baimena; ta mesede oŕegatik zu maitatzen
ta bedeinkatzen igaroko det nere bizitza guzia.
KRISTOBAL. (Biziro ta daŕdaraz.) Bañan..... ¿txoratuta
arkitzen al-aiz, umezurtz eta txakur txiki baten
jabe
ez dan neskatxa batekin ezkontzeko
baimena neri eskatzeko?
SABIN.
Ez aita : zentzudun ta benaz otoitzen dizut.

KRISTOBAL. Ez dek bada loŕtuko..... Muker ta setatsuori!.....
¡Ken ari nere auŕetik!
SABIN.
¡Aita!.....
KRISTOBAL. ¡Lanera!..... (Abiatzen da Sabin.) Datoŕela
Pantxike onea. (Joaten da Sabin apalki olarako
atetik.) ¡Zentzugabeko ume txatxuok!..... ¡Utzi
beaŕko diok neskatxa oŕi!
PANTXIKE.
¿Zer nai dezu, naguzia?
KRISTOBAL. Atoz onea. ¿Emen izan omen da etxezuri'ko ume
zurtz ori?
PANTXIKE.
Bai jauna : ta..... neskatila egokia.
KRISTOBAL. (Asaŕe.) Ez dizut galdetzen egokia ala baldaŕa
danik. ¿Zertara etoŕi da?
PANTXIKE.
Ba..... janzki batzuek ekaŕtzera. Ez omen zuen
zeiñekin bialdu ta.....
KRISTOBAL. ¿Ze janzki dira oyek?
PANTXIKE.
Neretzat egiteko agindu nion soñekoa.
KRISTOBAL. ¿Ez al-dezu beste jostunik eŕiyan?
PANTXIKE.
Ba..... Bera izan da, bost urte onetan nere
jostuna ta..... egiya ezateko, ez dago neretzat
bera baizen azkaŕik.
KRISTOBAL. ¡Zaude ixilik! ¡Ezer ez duen umezurtz kaxkaŕ ori!
PANTXIKE.
Bai; umezurtza da gaxua..... bañan.....
KRISTOBAL. Ba, zure kontu : Zuk zaindu beaŕ dituzu.
Begiratu ondo beren maitasunak ze bide
daraman.
PANTXIKE.
Ez da begiratu beaŕik.
KRISTOBAL. ¡E!..... ¿Ze uste dezu? ¿Nere semia ta neskatx
ximel ori maĺa batekoak dirala?
PANTXIKE.
¡Ez dakit ba nik! : maĺa konturik ez det aditzen
da.
KRISTOBAL. ¡Ze aditu bear dezu zuk!..... Margari da Sabin'i
egokitzen zayon andre-gaya.
PANTXIKE.
Ba. Sabin'ek ez du nai besterik, Arantzazu
baizik.
KRISTOBAL. ¡Bearko!
PANTXIKE.
Bañan..... ori da ba....
KRISTOBAL. ¿Zer?
PANTXIKE.
¡Ezer ez!..... ez dala gauz-onik egingo, txaŕean
asi ezkero : ta oŕela guztiok izango gera gaizki.

KRISTOBAL
PANTXIKE.

KRISTOBAL.
PANTXIKE.
KRISTOBAL.
PANTXIKE.
KRISTOBAL.
PANTXIKE.
KRISTOBAL.
PANTXIKE.

Gaizki nai ondo.
Bañan..... ¿nola nai dezu ba, berak nai ez
duenakin
ezkontzea?
Maitasun
gabeko
ezkontzak, ez du sustrairik, ez sendagaŕirik : ta
badakizu, oñaŕi gabeko etxeak laister joko du
luŕa.
¡Beŕiketak dira oyek!..... Zuk egin zazu agindu
dizutana. Zaindu ondo beren ibilkera guztiak; ta
gero, eman neri kontu garbiyak.
Ondo da.....
Ta..... ¡ixo!..... ez esan se agindu eman dizutanik.
Ez jauna.
¡Ez gero txistik ere atera!
Ez, ez.
Gero arte bada.
Aguŕ jauna.
SEIGAŔEN AGEŔALDIA
Pantxike ta Sabin : gero Txomin.

PANTXIKE.

SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.

(Bakaŕik.)
¡Abek
istiluak!.....
Sabin
ta
Arantzazutxo'en ibilkerak zaindu bear nik!.....
Zainduko ditut bai; ta gogoz zaindu ere,
eragospenik izan ez dezaten beren asmoak
betetzeko..... ¡Amaika eragabekeri ikusten da
ludi ontan!.....
(Olarako atetik.) ¿Zer degu, Pantxike? Izdun
arkitzen zaitut.
Bai, Sabin, bai. Aŕituta nago.
¿Zer dezu ba?
Zure aitak ez du nai Arantzazu'ren loŕatzik ere.
¡Ta zer egingo diogu ba!
Gañera, ez dakizu beste gauza bat.
¿Zer?
Ez nuke esan beaŕ..... bañan, ¡ain asko nai
dizut!..... ¡ixilik gero!
Ixilpekua bada, luŕpean egongo da.
Gaurtik, nere zaitasunpean izango zerate.
Ez gera gaizki izango.

PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.

SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
TXOMIN.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.
SABIN.
PANTXIKE.

Ez, ¿e?
¡Nola bada! Bi urte nintuan ezkeroz zu izan zera
nere ama-ordeko, ta ontsua benetan.
Bai bañan, orain zaindari izango naiz: zu ta
Arantzazu
zaindu,
zuen
ibilkera
guziak
azterkatu, ta gero, nere azterkuntzaren kontu
garbiyak eman zure aita'ri.
¿Agindu ori eman al-dizu aitak?
Bai. ¡Ez esan gero berari!
Ez, Pantxike : ta eskeŕikasko zure nereganako
uste-onagatik.
Ni beti izango naiz zure alde.
Ba, zuk ere badakizu, ama bezin maite zaitutala.
Kontuz ibili bada. Sabin.
Bai, bai : ez izan ardurarik. Arantzazu ta ni ez
gera ibiliko bear ez dan bideetatik, eta ez dezu
gure eŕuz zer-esanik izango.
Ala uste det; biyok zerate onak eta.....
Arantzazu neretzat eta ni Arantzazu'rentzat.
¡Izango ote da ba!
Bai, bai; oŕetzaz ez det ezpairik. (Etortzen da
Txomin olarako atetik.)
Txuŕuka jauna etoŕi da ola'ra, ta aita etxian ezbada zu juateko lenbait-len, esan dit.
Bai: beriala noala, (Juaten da Txomin.) Badakizu
ba, Pantxike. Neretzat Arantzazu, besterik ez.
Ondo egingo dezu.
Ez degu beaŕ etxe ontan Margari bezelako
andiputzik.
Ez, ez; ¡Jainkoak aparta!
Gero aŕte. (Joaten da)
Bai.
ZASPIGAŔEN AGEŔALDIA
Pantxike (bakaŕik).

PANTXIKE.

!Auxen da ba!..... Ez nion ezeŕ esan beaŕ :
bañan,
alpeŕik.....
¡Emakumeak
beti
emakume!..... ezin lotu mingaña. ¡Bai! ¡ez gera
jayo
apaiz
izateko!
¡pekatari
gaxuak!
¿Emakumeak eduki ixilik aitoŕpenian aitatu
ere? ez..... Oŕegatik ez degu emakumeak
Eleizako gora-beraetan eskubiderik. ¡Ondo

zekiyan, bai, esan zuenak : «Emakumeak eleizan
ixilik! » ¿Bestela? ¡a ze izketaldiak entzun bearko
zinduzketen gizonak! (Deya.) Banua. (joaten da
atera.)

ZORTZIGAŔEN AGEŔALDIA
Pantxike, Isabel ta Margari (1).
ISAB.-MARG. (Saŕtuaz.) Egun on. (Aŕoxko ta andikeriz itz
egingo dute.)
PANTXIKE.
Ala ekaŕi.
ISABEL.
Tira. aŕtu kaba ta abriguak.
MARGARI.
Tori. (Isabel'ek kaba ta abrigua, ta Margari'k
abrigua ematen dizkate, ta Pantxike ayek artuta
aboa zabalik gelditzen da.)
PANTXIKE.
¿Neretzat al-dira?
ISABEL.
Emakumea, jaso itzazu bear dan lekura.
MARGARI.
Zuk ez dakizu nola eŕezibitzen diran señorita
aundikiyak.
ISABEL.
¡Abek neska atrasatuak! (Pantxike'k alki baten
gañean uzten ditu emandako gauzak.)
PANTXIKE.
Izututa gelditu naiz zuek ikusteaz. Printzeza bat
zetoŕela iruditu zait.
MARGARI.
(Oso pozturik.) ¿Bai, e?
ISABEL.
¿Ala dirudi, e?..... Nere alaba da.
PANTXIKE.
Bai; ezin ukatu : mingañean dezute ezagun.
ISABEL.
¿Mingañean! ¿Ikusi al-dirazu?
PANTXIKE.
Mintzaeran esan nai nuen.
MARGARI.
¡A..... bai! Izketako moduak asko erakusten du
norberaren bikaintasun ta gailentasuna.
ISABEL.
Orain zepilo bat ekaŕi, ta poliki-poliki autsak
kenduaz garbi-garbi ta apain-apain jaŕi beaŕ
dizkiozu janzki edeŕ oyek.
PANTXIKE.
Garbi ta apain daude orain ere janzki oyek.

(1) Isabel eta Margari'ren iŕigaŕitzat jaŕtzen dira erdarazko itz batzuek.

MARGARI.

PANTXIKE.
MARGARI.
ISABEL.
PANTXIKE.
ISABEL.
PANTXIKE.
MARGARI.
ISABEL.
MARGARI.
PANTXIKE.
ISABEL.
MARGARI.
ISABEL.

PANTXIKE.
ISABEL.
MARGARI.
ISABEL.
PANTXIKE.
MARGARI.
ISABEL.
MARGARI.
ISABEL.

Ez; ni oŕetan pinpilinpauxa baño delikadiagoa
naiz: garbi ta txukun presentatzia gustatzen
zait; eta nere Sabintxo etoŕi baño-len apaindu
bear det.
(Atzeko aldera joanaz.) (Beregain.) ¡Nere
Sabintxo! ¡Aŕapatuko den!
Zaude : lenbizi basotxo bat ur ekaŕi bear dirazu,
esponja'kin, aoa legoŕtu zait eta. (Margari
eskulaŕuak kentzen asten da.)
Ura bakaŕik ez; gaitz egiteko ere. Ara: jerez'akin
nastuta aŕtuko du. Oŕela oituta dago.
Ba, gure etxean dagon jerez'ik et du aŕtuko.
¿Ez al-dezute? ¡A!..... Oŕelako gauzak beti aŕkitu
beaŕ dira etxean.
Guk sagaŕdua edo txakoliña.
¡Ene!..... Edari ordinariyoak dira oyek.
Ez gaude oituta.
(Esku-laŕuak kendu ta eskuai begira.) Ekaŕi
zaidazu beintzat eskuak garbitzeko ura.
¿Esponja'kin beaŕ al-du ori ere?
(Asaŕe.) Barkiĺua'kin beaŕ du.
(Oso asaŕe, esku-laŕuak beŕiro jaŕiaz.) Ez det
ezer ere beaŕ.
Entzun dezu : ez ta ezer ere. (Beregain.) ¡Neska
baldana! !Qué ignoranzia! (Margari'ri.) Nere
printzeza : eseri zaite. (Biyak eserita : ixil aldia.)
¿Etxean izango dira señorituak? (Pantxike'ri.)
Ez bata ta ez beztia.
¿Ez dirala etxean?
¡Otro tanto!
¿Non dira ba?
Ez dakit. Nagusia kalera atera da, ta Sabin.....
ez dakit non izango dan.
Gure bila joango ziran.
Baliteke.
Bai, bai : jakiña da. Orain da trena etoŕtzeko
ordua, ta estaziora joango ziran, ta gu
automobilian etoŕi.
¡Eŕasoya dezu!

MARGARI.
PANTXIKE.
ISABEL.
PANTXIKE.
MARGARI.
ISABEL.
MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.
ISABEL.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.

¡Klaro!
(¡Abek emakumeak!)
Petardua eraman beaŕ dute.
(Bai zuek.)
Bañan gero, etoŕtzen diranian sorpresa ere
aundiagoa izango da.
Poztuko dira gu automobilian etoŕtzeakin.
¡Ya lo kreo! (Pantxike'ri.) Ta zuk, zabiltzan baño
zuzenago ibili beaŕko dezu.
¿Zuzenago? Okeŕka al-nabil ba?
Bai; ikusiko dezu, zure señorita izateko etoŕtzen
naizenian.
(¡Jainkoak aparta!.....) Ta..... ¿Laisteŕ izango alda?
Bai : Kristobal jaunak esan ziran udabeŕirako
geŕtuko gerala. Garai oŕtan ezkontzen dira
aristokraziakoak.
¡Aristokraziakoak!..... (Gogoraziaz.) Ez ditut
ezagutzen. (Margari ta Isabel paŕez.) ¿Zuen
eŕitaŕen batzuek al-dira?
Onek ez daki zer diran aristokraziakoak.
¿Zer diran?..... Ezkondu beaŕ badute, neskamutil ezkongayak.
¡Ez, ez, ez!...... Aristokraziakoak deitzen zaye, gu
bezelako aundikiyei; jente grandezakoei : orain,
baita deitzen zaye jente bien.
¡Bien!.....

BEDERATZIGAŔEN AGEŔALDIA
Lengoak eta Arantzazu.
ARANTZAZU. (Sartuaz.) ¿Bada baimenik? (Gelditzen da.)
PANTXIKE.
(Orain kontuak!) Auŕera, Arantzazu.
ARANTZAZU. (Isabel ta Margari'ri) Egun on dezutela. (Isabel ta
Margari, erantzun gabe, zerbait apaintzen edo.)
PANTXIKE.
(Arantzazu'ri maitekoŕ itz-egiñaz.) Baita zuk ere.
Zu, agindu dezun bezela, txintxo-txintxo. Eseri
zaite, eseri Arantzazu. (Arantzazu lotzaz.)

MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
ARANTZAZU.
PANTXIKE.
ISABEL.
ARANTZAZU.
MARGARI.
ARANTZAZU.
MARGARI.
PANTXIKE.
ISABEL.
MARGARI.
ARANTZAZU.
PANTXIKE.
ARANTZAZU.
MARGARI.
PANTXIKE.
ISABEL.
MARGARI.
ARANTZAZU.

(Antuztez.) ¡E!..... ¡Gu emen gaudela esaten
diozu eseritzeko!..... ¿Ori al-da edukazioa?
¿Non eseri bear du ba?
Sukaldean, sukaldean..... neskatxak sukaldean.
Eragozten badizutet.....
Ez, Arantzazu, ez. (Margari'ri.) Au, beronen
zeregin bat betetzera etoŕi da.
Neskameen zeregiñak..... sukaldean.
¿Gaizki egin al-dizutet?
Gaizki egiten dezu, gu gauden bitaŕtean emen
gelditzeaz.
Barkatu bada.
¡Ze barkatu!..... Ikasi Señoritak tratatzen.
Jakin beaŕ dezute, au ez dala neskamea : au,
señorita da.
¡A!.....
¡Ola!.....señorita e?..... badirudi bai, ¡panpoxa
dago!..... (Burlez.)
(Erdi negaŕez.) ¡Bañan, zer da au!..... ¡Gauza
oyek entzun bear!
Ez izutu, maite.
¡Etxe ontan iseka egin neri!..... ¡Non da nere
Sabin!
¡Oi!..... (Altxatuax ta iseka egiñaz.) ¡Nere Sabin!
¡Bere senaŕ-gaya balitz bezela!
Ta ¿zeŕatikan ez? Ori, Sabin'ek jakingo du.
¿Zer diozu? (Jeikiaz.)
¡Ja, jai!..... ¿Biyokin ezkondu beaŕ al-du?
(Gogoz ta benaz.) ¡Sabin neria da!

AMAŔGAŔEN AGEŔALDIA
Lengoak eta Sabin : gero Kristobal.
SABIN.
ISABEL.
MARGARI.
SABIN.
PANTXIKE.

(Ola'rako atetik.) ¡Zer da au!.....
!Ola. Sabin!
¡Atoz, Sabin!
(Arantzazu'ri begiratuaz.) ¡Zer
emen! ¡Arantzazu negaŕez!
Garai egokian etoŕi zera.

gertatzen

da

MARGARI.
SABIN.

¿Ez diguzu ezer esaten?
(Aŕpegi ilunaz) ¿Zer du Arantzazu'k? (Margari ta
Isabel aŕitzen ari dira.)
ARANTZAZU. Oŕentzat ala neretzat zeran jakin beaŕian
aŕkitzen naiz.
PANTXIKE.
Banua ekaitzak aŕtu baño len. (joaten da.)
SABIN.
¡Arantzazu! Ez oŕetaz ezpairik izan. ¿Zer esan
dizute?
ARANTZAZU. Ateratzeko emendik.
MARGARI.
Ez. Edukaziorik ez duela esan diot : eta beŕiro
ere esango diot.
ISABEL.
Bai por zierto.
SABIN.
Arantzazu'k ez du zuek ezeŕ erakutzi beaŕik.
MARGARI.
¿Sabin?.....
SABIN.
¡Zuek nere emaste-gaya, nere etxetik atera nai!
ISABEL.
¡Zer da au!
MARGARI.
¡Ene bada!..... ¿Burutik egin al-zayo?
SABIN.
¿Neri burutik egin?..... ¡Zuaz emendik uŕuti!
¡Etzaitut ezertarako bear!
ISABEL.
¿Ori esan nere alabari? ¡Bere ondoren ibili ta
gero!
SABIN.
¿Ni oŕen ondoren?..... Zuek zabiltzate aspaldi
ontan ardi-gosia artzai ondoren bezela.
MARGARI.
(Suminki ta negaŕez.) ¡Ori ere esan!
ISABEL.
¡Lotsagabea! ¡¡Insolentia!!
MARGARI.
Jauregizaŕeko nagusia'ren alabari!
SABIN.
¡Zuaz emendik!
ISABEL.
¿Zer zera zu, aŕlote bat baizik, gure jatoŕi ta
goitasunakin beŕdintzeko?
SABIN.
¡Zuazte beriala, zuen jatoŕi ta goitasun guziakin!
ISABEL.
(Ateruntz abiaturik, len utzitako kabas eta
gainerakoak aŕtuta.) ¡Bai, bagoaz! Bañan
¡damutuko zaizu!
MARGARI.
(Atetik.) ¡lotsagabea!
ISABEL.
(Atetik.) ¡txotxolo!..... ¡¡Petrala!!..... (joaten dira.)
SABIN.
(Atea itxi baño len.) ¡Ez ditezela geyago nere
begi-auŕean jaŕi!
KRISTOBAL. (Baŕendik.) ¡Zeŕ da! ¡Zeŕ da!

ARANTZAZU. (Aŕituta.) ¡Ene bada! ¿Zeŕ egingo det nik
orain?..... ¡Zure aita da!
SABIN.
Ez ikaratu.
KRISTOBAL. (Baŕendik.) Atozte nerekin.
ISABEL.
(Baŕendik.) Ez gera geyago saŕtuko etxe oŕtan.
MARGARI.
(Baŕendik.) ¡Jauregizaŕeko alaba etxetik atera!
ISABEL.
¡¡Aŕlote lotsagabea!!
ISABEL.
(Nora joan ez dakiela.) ¡Ni banua! ¡Ai ene!
KRISTOBAL. (Ageŕtuaz asaŕe.) ¿Zeŕ geŕtatu da emen? ¿Zeŕ
egin dezute? (Zematuaz.)
SABIN.
Aldi ontan ezin nezaken beste gauzarik egin.
KRISTOBAL. ¡Margari atera ik nere etxetik! ¿Ba-aldek ik ori
egiteko eskubiderik? (Arantzazu'gatik.) Au dek
etxe ontatik atera beaŕ dana.
ARANTZAZU. ¡Jauna!.....
SABIN.
¡Aita! ¡Mesedez eta onbidez!
KRISTOBAL. (Arantzazu'ri.) ¡Kanpora! (Arantzazu joaten da
ataruntz negaŕez.)
SABIN.
¡Ez, aita, ez! ¿Ni Arantzazu gabe? ¡Ez!
KRISTOBAL. Arantzazu'kin nai badek, badakik ze bide aŕtu
beaŕ dekan!
SABIN.
Atsekabez ta laŕi-aldiz beterik jaŕtzen dezu nere
biotza!
KRISTOBAL. Autatu bada beriala : edo aita edo neskatxa ori.
SABIN.
Badakizu, aita.....
KRISTOBAL. (Erabakiz.) ¡Bai: bazekiat. (Atea erakutsiaz.) Ara
oŕ iretzat ere atea zabalik.
SABIN.
(Burua makurtuaz.) ¡Jaunak lagundu bezait!
(Abiatzen da.)
PANTXIKE.
(Etxe baŕendik ateriaz.) ¡Zer da au!
KRISTOBAL. ¡Kanpora beriala!
PANTXIKE.
(Kristobal'i.) ¡Barka zayozu Jauna!
SABIN.
¡Jaungoikuak barkatu bezayo! (Joaten da.)
PANTXIKE.
¡Sabin gaxua!
Lenengo atala'ren azkena.

BIGAŔEN ATALA
(Ageŕtokia len bezala.)

LENENGO AGEŔALDIA
Kristobal : gero Pantxike.
KRISTOBAL. (Mai-gañean
egongo
dan
eŕolda-idaztia
ikustatzen.) ¡Alpeŕik!..... Auŕetik asi, atzetik asi,
beŕdin-beŕdin.....
¡Zortzi
miĺa
laurleko'ren
utskaria!..... (Ixilik.) Lau..... sei..... zazpi.....
amabi..... amabost..... au ondo dago. (Beste
oŕira, begira.) Bi..... lau..... amaŕ..... amasei.....
au ere gaŕbi dago. Bañan, betiko bezela, zoŕak
geyago aŕtzekoak baño. ¿Nola izan liteke au?.....
(Deitzen dio Pantxike'ri.)
PANTXIKE.
¿Zerda?
KRISTOBAL. ¿Etoŕi al-da Imanol?
PANTXIKE.
Ez det ikusi.
KRISTOBAL. Lenengo etoŕi beaŕ lukena, azkenengo.
PANTXIKE.
Atzekuak ez dira iñoiz aŕduratuko etxekuak
bezela. ¡Dezun bezelako semia euki ta!.....
KRISTOBAL. ¿Semia?..... ¡Ez banu bezela!
PANTXIKE.
Barkatu esan beaŕa; bañan, ori ez da kristaulegea!
KRISTOBAL. (Keskatuaz.) ¿Zeŕ nai dezu egitea?
PANTXIKE.
Badakizu, jauna; gauŕ dala biĺobatxoa'ren
lenbiziko Jaun-aŕtzea. ¡Ze egun egokia!.....
KRISTOBAL. ¡Utzi-dazu pakean, nere buru aztun au geyago
nastatu gabe!..... Badet naikoa zer-egin!.....
(Beregan.) Ta, Imanol ageri ez..... Neronek joan
beaŕko. (jeikitzen da.)
PANTXIKE.
¿Nik egitekoa bada?.....
KRISTOBAL. Ez : beriala etoŕiko naiz. Imanol etoŕtzen bada
ikustatu ditzala ondo idazti oŕtako aŕtu-emanak.
(Joaten da olara'ko atetik.)
PANTXIKE.
Ondo da.

BIGAŔEN AGEŔALDIA
Pantxike: gero Margari ta Isabel.
PANTXIKE.

ISABEL.
MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
ISABEL.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.
ISABEL.
PANTXIKE.
ISABEL.
MARGARI.
ISABEL.
MARGARI.
ISABEL.
MARGARI.
PANTXIKE.
ISABEL.
PANTXIKE.
ISABEL.

(Bakaŕik.) ¡Au ez da bizikera! Etxe batekoak,
sendi batekoak banatuta, bakoitza bere aldetik:
eta kanpokuak nai duten guzia egiten..... ¡Ai,
Sabin ta Arantzazu! ¡noiz etoŕiko ote zerate
aita'ren ondora!..... (Deya.) ¡Ba! emen izango
dira bear ez diranak!..... (Joaten da atea
irikitzera.) Auŕera.
Ola neskatxa.
Egun on.
Baita zueri ere.
¿Emen izango da Imanol?
Ez da etoŕi.
¿Oraindikan etoŕi gabe?
Ta ¿Kristobal jauna?
Ezta.
Zori txaŕa degu.
¿Beaŕ-beaŕekoa al-dezute?
Bai ba : aŕatzaldean ateratzen gera Sebila'ra
joateko.
¿Sebiĺa'raño?
Bai, enetxua.
Ori, urte guzietakua da : Mayatza-arte
Andaluzi'an, gero Madrid'en; ta udara Biaŕitz eta
Donostian.
Kasinuan da..... sesenetan da.
Sabin ta beste batzuek bezela, urte guzian emen
mendi-taŕtean zaŕtuta. ¡Zorionean ez nintzan
ezkondu berakin!
Bai por zierto.
¡Me pareze!
Ba..... Sabin ta Arantzazu beren semetxoakin
ondo bizi dira.
¡Bai! Lo que es zuk ayen alde egingo dezu.
¿Ta zergatik egin bear det kontra, neretzat onak
izan ezkero?
Kristobal jauna da zuk defenditu bear dezuna.

PANTXIKE.
ISABEL.
MARGARI.
ISABEL.
MARGARI.
ISABEL.
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ISABEL.
PANTXIKE.
MARGARI.
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MARGARI.
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PANTXIKE.
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MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.

Iñork bañon geyago egiten det bere alde, bear
beaŕian aŕkitzen dalako.
Bai, ¡gaxua!
Eskeŕak Imanol'i, beztela gaizki bear zuen
Kristobal'ek.
Ya lo kreo. Nere seme Imanol'ek etzuen
Kristobal'en administradore izan nai.
Naturalmente.
Badakizu ba, gu bezelako entzute aundiko famili
bateko
semeari etzayo egokitzen
iñoren
enpliatua izaterik.
Por supuesto.
Bañan. eŕukitu egin giñan, ta gure esana
egiteaŕen etoŕi zan Kristobal jaunari laguntzera.
¡Bai, bai, sinisten det!
¿Laister etoŕiko al-da Kristobal?
Ez det uste.
Ba, joan egin bearko degu, prisa degu-ta.
(Pantxike'ri emanaz.) Au emango diozu Kristobal
jaunari gure partez. Habana'tik tabakalera'ko
presidentiak espresamente beretzat ekaŕitakoa
da, nik aginduta.
Ongi dago.
Bagoaz bada.
Gero egingo degu bueltatxo bat al-badegu.
Esango diot.
¡Adios! (Joaten dira.)
Aguŕ.
IRUGAŔEN AGEŔALDIA
Pantxike: gero Kristobal ta Imanol.

PANTXIKE.

(Bakaŕik.) ¡Iñoiz ageŕtzen ez badira obe! Bañan.
etoŕiko dira bai! : batez ere..... señorita txatxala
ori! ta.....beti eŕegalotxuakin..... ¡bai, bai!
¡badakite zeŕ egin beren alde!.....bat ekaŕi, amaŕ
eramateko! Ta, ¡nik ixilik egon beaŕ!.... ¡Imanol
nere naguziaren diru-zaya dala ta!.... ¡Ai, ai, ai!
Diruzaytza oŕek oŕastuta utzi beaŕ du laisteŕ

PANTXIKE.
KRISTOBAL.
KRISTOBAL.

IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.

KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.

KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOBAL.

Kristobal jauna!..... ¡Ixo!..... emen dira.....
(Kristobal ta Imanol ola'rako atetik.)
(Kristobali.) Andre Isabel ta Margari izan dira.
Au utzi dute zuri emateko; ta etoŕiko dirala gero
al-badute.
(Gogalditxaŕa du.) Ondo da. (Joaten da
Pantxike.)
(Imanol'i, eŕolda-idaztia irikiaz.) Nik ezin det
uleŕtu nola izan liteken au. Lan asko degula
buŕni-olan, asko irabasten dala: ta, ala-ere diruutskaria. ¿Zer dizkiozu?
Ba: asko irabasten dala, bañan geyago ondatu.
Ta ¿nundik datoŕ ondamendi ori?
Nik ezdakit ba.....
Ba, diru-zaya zeran ezkero, zu zera beste iñork
bañon obeto jakin bear dezuna.
(Musu ilunaz.) Beraz ¿zerbait susmatzen al-dezu
nitzaz?
Susmatu..... ¡ez dakit ba nik!..... zu zerana bai
buŕni-olako gora-bera guzien kontua garbi
eraman beaŕ dezuna.
Bai, egiya da : nere arazoa da ori. Bañan, ez
dirazu ukatuko nik alegin guziak egiten ditutala
al-danik ondoen eramateko; ta au egiya dan ala
ez, auŕean dezun «banaketak» erakusten dizu.
¿Nor izan liteke bada eŕudun?
Eskutuz dabiĺen gaiztagiĺeen bat.
Ta zuk ¿ez al-dezu iñoren susmorik?
¡Susmoa.... Ageŕbiderik ez det, bañan... zerbait...
¿Noretzaz?
Dakizun bezela, zure semia da emengo gorabera guzien beŕi ondoen dakiena : ta... nik, iñoiz
aitu det, Sabin'ek esana dala, bera etxetik
kanpora ateratziak izango duela noizbaitian
ordainpena.
¿Egiya al da ori?
Nik ala aitu det.
¿Nola izan liteke bañan? Egunero entzuten det

IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOB
IMANOL.

KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.
KRISTOBAL.
IMANOL.

nere semia bezelako gizonik ez dala: bere
aitaganako maitasuna aundiya dala, eŕi guziak
maite duela; Ta nere ondora ekaŕi beaŕ nukela!;
ta orain, zuk, ¿ori diozu?
Nik ere, entzun detana. Badira, bai, asko, zure
semia goraldu nai dutenak, bañan ez guziak.
Gañera, dakizun bezela, nere semia ez da saŕtu
etxe ontan ezkondu ekeroz, ¡ezta saŕtuko ere!,
ta ¿nola izan liteke zuk diozuna?
Etxean saŕtu beaŕik ez da. Izango du adizkiden
bat ola-gizon aŕtean.
AL. (Tamal.) ¡Orduan zure ustez, nere semia
izango da!
Esan dizut, ez detala ageŕbiderik: bañan, nere
ustez, bere eŕuz izango dala : bada, Txanton'ek
ere esan ziran, Sabin'ek miñ aundiya aŕtu zuela
zuk etxetik ateratziaz, ta ez dala geldituko etxe
guzia ondatu aŕte.
¡Oŕela ote da ba!
Aŕtu, bada-ezpada, oaŕpeak, eta zaindu.
¡Nere semiak ausaŕkeri ori! Ez naiz ba ni ere
geldituko basteŕ guziak asteŕtu gabe, eta nere
ondamendia'ren eŕudun zein dan jakin gabe.
Ondo egingo dezu : nik ere alegiñak egingo ditut.
Banua. (Jekitzen da.) Ta zuk bitaŕtean,
azteŕkatu al-danik ondoen kontu oyek.
Ala egingo det.
Gero aŕte. (Joaten da.)
Aguŕ. (Kristobal joan da gero.) ¡Kontuak
azteŕkatu! Ez daukate azteŕkatu beaŕ aundirik.
Ongi ikusiak daukazkit.

LAUGAŔEN AGEŔALDIA
Imanol ta Pantxike.
PANTXIKE.
IMANOL.

(Kristobal joan ta beriala aterako da.) ¿Nora joan
da naguzia?
¡Ai, Pantxike! Naguziak buru-auzte asko du!

PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.

Norbaitek emango dio buru-auzte ori.
Bai ba; ta gaiztagiĺe ori zein dan jakin nai luke.
Eroriko da bateren bat.
¿Azeriyaren loŕatza artu al-dezu?
¡Baliteke!
Ori beaŕ degu ba. Loŕatza aŕtu ezkero jaŕaitzea
baño besterik ez degu izango.
Ori da nik egingo detana: loŕatzari jaŕaitu bilatu
aŕte.
Biyon artean eŕezago egingo degu.
Ez; nik bakaŕik egitekoa da.
(Benaz.)
¿Ez
al-dezu
ezagutzen
nigan
zintzotasunik?
¡Ezagutuko ez det ba!... ¡ene!...
¡Ez dakit ba!...
Ara : bakaŕik egiten badet, sari osoa neretzat
izango da.
¿Ze sari?
Ba; nere azteŕketaren bidez norbait onuratzen
bada, nik uste det saritxoen bat izango detala.
Zuk ez dezu sari beaŕik. Iñor bañon obeto bizi
zera zu.
Bai... ez naiz gaizki bizi : bañan, badakizu,
obeto nai. ¡Izan ditut nik etxe ontan egun abek
baño obeak!
Badakit zer esan nai dezun.
¿Zer?
(Gaiztoz.) Sabin etxean zanian obeto aŕkitzen
ziñala.
Bai: egiya esateko, bai.
Bai ba; Sabin umetatik ezagutu senduen: bere
auŕtzai izana zera, ta... auŕa beti zure menpean.
Ez; ¡menpean ez! (Gogoz.) Nere laguntza, ta
zainpean bai.
Orain ere zuk, Kristobalen ogasunak bañon
Sabin'enak gogotsuago zaintzen dituzu.
Sabin gogotsu aldeztu aŕen, ez det uste
Kristobal'ek zer-esanik izango duenik nere
mirabetzaz.
Zuk nai dezuna da, Sabin etxe ontan ikustea.
Bai: orixe bai : egiya esan dezu: ta al-badet
loŕtuko det.
Ta ¿ze gaitz egin dizut nik nere kaltez ibiltzeko?

PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.

¿Ni zure kaltez?
Bai : Sabin etxe ontara etortzea, nere kaltez da.
¿Zergatik?
Sabin etoŕi ezkero, nere bearik izango ez dalako
(Aŕasoya du.) Ori, ori : ez da nere arasoa.....
Kristobal'ek ikusiko du!
(Benaz.) ¡Ez dezu ba ikusiko Sabin etxe ontan!
Ori..... ¡orixe bai dala nere arasoa!
¡Ikusiko da!
¡Bai; egiya; ikusiko da! (Deya. Pantxike'k
irikitzen du atea.)
BOSKAŔEN AGEŔALDIA
Lengoak eta Margari.

MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.

PANTXIKE.

¿Etoŕi al-da Imanol?
Bai, emen dezu.
Sikiera ere. ¡Jesus! Por si acaso etoŕi naiz amak
doña Kontxita'kin itz egiten duen bitaŕtian.
(Nik esan detana.) (Joaten da Pantxike.)
(Imanol'i.) ¡Berandu etoŕi aiz!
Gutxi gora-bera, betiko bezela, ¿zeŕ nai den?.
Ziertamente; bigaŕen aldiz netoŕek. (Atzera
begiratuaz.) ¿Joan dek? Tira, bizkoŕ-bizkoŕ
emaidak beaŕ detana.
Alpeŕik abil : diru-kutxa uts-utsik aŕkitzen den.
Ba, atera Banko'tik Kristobal'en izenian, ta
aldegunian biurtuko dizkiagu.
Ni bilduŕ naun geyago ateratzen.
¡Bilduŕ e! ¿neretzat dalako?
¡Ixilik ago!
¡Ez dek izaten bilduŕik, ik bear dekanean!.....
¡Lelo!.....
¡Bai! ta..... ¿gero ageŕtzen baditun gure
egikerak?

MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.
IMANOL.
MARGARI.
PANTXIKE.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.

¡Ze ageŕtu ta ze beŕiketa!..... Badakik, ni beaŕbeaŕian arkitzen naizena.... ta sin falta eman
beaŕ dirak!
Ta ¿nola antolatuko gaitun?
¿Nola?..... eŕez-eŕez. Idatzi zak bost-mila
pesetako diru-aterabide bat, eta nik aterako
diat Banko'tik.
¡Bai, zera! ¡lengoan bat eta orain beste bat!
¡Lengoan iretzat eta orain neretzat!..... ta.....
bat egin duenak bigaŕena ere egin lezakek.
Orain ez den aldi-ona.
Ba, ik nai ez badek nik egingo diat. Jo zak
siluakin paper au. Beztela, neronek egingo diat.
(Aŕtzen du ikuŕatza.) (Etoŕtzen da Pantxike.)
(Saŕtuaz.) Imanol. (Margari ta Imanol oso
ikaraturik.) Mesedez.....
(Eŕdi-asaŕe.) ¿Zeŕ nai dezu?
(Inguŕazti (cuaderno) batekin.) ¡Ez da ezer gizona!
: ez asaŕetu! Galdera bat egitera netoŕen :
bañan, aldi-ona ez ba-da, banua. (Bira-emanaz.)
¿Zeŕ nai zenduan?
Ara..... utsa. Nere aŕtu-emanak ezin atzaldurik
ari nintzan, ta zuri galdetzera.
Ez det orain astirik.
(Badakit nik ere.)
Gero jaŕiko dizu garbi-garbi.
¡Bai, bai!..... ez du orain-beaŕik. Gero aŕte.
(joaten da.)
(Amoŕuz.) ¡A!..... Atso ori bañon xauxun ta ia
ximelagorik!.....
Ba, berak ez bazekik, zeŕ egingo dik ba!
¡Jakin ez!..... Ez beraren aŕtu-emanak bakaŕik,
baita neriak eta iriak, etxekoak eta eŕi-guzikoak
eramateko lain ere bazekin oŕek!
Ba..... ez kasuik egin : ta egin zak beriala txeke
ori.
¡Azkenengoz izango den gero! (Idazten du.)
Azkenengoz nai lenengoz..... Ekatzak. (Artzen du
papera.) Onekin ederki natxiok. ¡Bost-miĺa!...
¡Bapo!..... (Iŕi-paŕez.) Ik ez dek begirik.

IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
MARGARI.
IMANOL.
PANTXIKE.
IMANOL.
PANTXIKE.
MARGARI.
PANTXIKE.

¿Zer ba?
(Eskua erakutziaz.) ¿Ez dek ikusten sortija eder
au?
¿Noiz erosi den?
Oraintxen :onea etoŕi auŕetik,
¡Ba, ba!..... ¡Oŕela aŕkituko aiz beŕiz ere diru
gabe!
¡Bueno, bueno!..... ¿Emen gelditzen al-aiz?
(Laister joatia nai du.)
Ez; banatxian ni ere : iya baskaltzeko ordua den
da. (Biltzen ditu idazti ta paperak eta deitzen dio
Pantxike'ri.) ¡Pantxike!
¿Zertarako dek orain Pantxike?
Ba-noala esateko.
¿Zeŕ da?
Bagoaz; da..... ezayozu Kristobal jauna'ri zeregin
askotxo daukatela, ta berandutxoago biurtuko
naizela.
Ondo da.
Adios, Pantxike.
Zuazte ondo. (Joaten dira Imanol ta Margari.)

SEIGAŔEN AGEŔALDIA
Pantxike (bakaŕik) : gero diru-etxe'ko Otsein bat.
PANTXIKE.

Zuek biuŕtu oŕduko zerbait ageŕtuko dala uste
det..... Epaikaritzako bear diran argi-bide
batzuek aldian ditut; ta orain ikusiko da zein
dan eŕudun ta zein dan eŕugabea. (Joaten da
uŕutizkin'ara, ta bertatik itz egingo du.)
Uŕutitzola.... Bost-amaŕ....(Etxian izango ote da.)
Pantxike... ¿ondo ta zu?..... Ai, Sabin; gauza
aundiyak ikusi ditut..... Margari etoŕi da
Imanol'gana, ta ixilpean ibili naiz azteŕkatzen zeote zebilen, ia aŕapatu ditut..... Bai..... Bai,
agertu da goizean esan dizutana..... Bai, zuaz ta
aŕapatuko dezu, edo beste bat bialdu..... ¡A! ta
atzo esan nizuna egiteko ere gauŕ da aldirik
egokiena..... Bai : zuk bialdu zazu onea..... Bai :
kontuan egongo naiz..... Beaŕ déguna da, zure
aita ordu aŕtan etxean aŕapatzea..... Nik ala
uste det..... Bai, ori da..... Bizkoŕ ibili. Sabin: ia

OTSEIN.
PANTXIKE.
OTSEIN.
PANTXIKE.
OTSEIN.
PANTXIKE.
OTSEIN.
PANTXIKE.
OTSEIN.
PANTXIKE.
OTSEIN.
PANTXIKE.
OTSEIN.
PANTXIKE.
OTSEIN.
PANTXIKE.

aitaren naimena guganatzen degun..... Bai,
bai..... Bai..... Bai : Ezer oaŕtzen ez badizut,
bialdu Sabintxo.....
Ondo da..... Bai; gero
aŕte..... Bai; aguŕ. (Uzten du uŕutizkiña.) Nere
azteŕketak izango du emaitza. Baietz uste det....
Epaikari
ona
izateko
beaŕ-beaŕena
da
ernetasuna ta zolitasuna ta oŕetan ez
dit
irabasiko Imanol'ek. (Etoŕtzen da otseiña.)
¿Baimenik bada?
Auŕera.
(Ateratzen du diru-ordaikia.) ¿Kristobal jauna
etxian al-da?
Ez. ¿Zeŕ nai dezu?
Dirua jaso..... Emen jaŕtzen du zenbat.
Ba..... neri emanda beŕdin izango da.
Datoŕenian emango diot Kristobal jaunari.
Ez : Paper au ez da Kristobal'i dirua emateko :
berak ordaindu bear du.
¡A! ¿Orduan, zu etzera etoŕi dirua emateko,
eramateko baizik?
Ala da. Ta iru egun igaro baño len ordaindu bear
du.
Ta ¿zenbat dala esan dezu?
Sei miĺa lauŕleko.
¡Sei miĺa!..... ¡Ez gutxi ere!..... Ba, berak ikusiko
du!
Bai. Esango diozu, gero etoŕiko naizela.
Esango diot; ez du poz aundirik aŕtuko bañan.
Gero aŕte. (Joaten da.)
Aguŕ..... ¡Au biziera!..... Alde guzietatik korapiĺoz
lotuta..... ¡Bañan ez! ez da izango luzaroko!
Nonbaitetik leŕtu-araziko diot!
ZAZPIGAŔEN AGEŔALDIA
Pantxike ta Kristobal.

KRISTOBAL. (Tamal.) ¡Au ez da biziera!
PANTXIKE.
¿Zer dezu? ¿Gaizki al-zaude?

KRISTOBAL. ¿Gaizki?..... ¡inoiz bañon gaizkiago! (Eserita ta
oldozkor.)
PANTXIKE.
(Esango ote diot noŕ izan dan?)
KRISTOBAL. ¡Gaiztagile ori zein dan jakin nai nuke!
PANTXIKE.
¿Ez dezu iñoren susmorik?
KRISTOBAL. ¡Nere semia!..... ez ..... ez det uste!
PANTXIKE.
Zure semia biotz aundikua da.
KRISTOBAL. ¡Ez dakit nora jo!... ¡Sei miĺa lauŕleko!
PANTXIKE.
¡A! ¿ikusi al-dezu emen izan dan otseiña?
KRISTOBAL. ¡Bai, zoritxaŕez! Bidean bat egin degu... (Apalki.)
Mesede bat eskatu bear dizut, Pantxike.
PANTXIKE.
Nai dezun guzia.
KRISTOBAL. Sei mila lauŕleko bear ditut; eta ez dakit nundik
atera.
PANTXIKE.
Ba... nik biĺatuko ditut. Nere kontu.
KRISTOBAL. ¿Nun biĺatuko dituzu ba?
PANTXIKE.
Nonbaiten bai.
KRISTOBAL. Ez esan gero bata ta besteari estutasun ontan
aŕkitzen naizenik : ba, lotzagaŕi izango litzake
neretzat.
PANTXIKE.
Ez jauna, ez : nik ere ez nuke nai.
KRISTOBAL. Tira ba; ordainduko dizut zintzotasun ori.
PANTXIKE.
Ez dezu ordaindu bearik. Nere zuganako
maitasunak beartzen nau al-detan guzia zure
aldez egitera.
KRISTOBAL. Eskeŕikasko. Pantxike.
.
PANTXIKE.
Ez oŕegatik; Zuk egin beaŕ dezuna da, zaindu
ondo inguruan dabiltzanak, uste-geyerik izan
gabe.
KRISTOBAL. ¿Imanol'gatik esan nai dezu?
PANTXIKE.
Imanol... da... beste; bañan ez degu orain
astirik.
KRISTOBAL. Esan zazu garbi : neri dagokidana bada.
PANTXIKE.
Ez : bada, asten banaiz izketan, ez dek
bukatuko gaba aŕte : eta orain lenbizi egin beaŕ
deguna da, diru-kontu ori zuzendu.
KRISTOBAL. Tira ba.
PANTXIKE.
Gero aŕte, jauna. (Joaten da kalera.)
KRISTOBAL. Ondo da. (Pantxike joan da gero) ¡Ni naiz etxe
ontako gora-beraen beŕi gutxien dakiena!...

Batak nere semiaren gaizki-nai bat dala;
besteak Imanol'en eŕuz dala... ¿Zeŕ egin
nezake?... Urteak auŕera, osasuna berantz,
ogasunak galdu beaŕian!... ¡Au egokera tamal ta
iĺuna!... ¡Gaizki bear du nere zaŕtzaroak!...
(Deitzen dute olara'ko atetik.) Auŕera.
ZORTZIGAŔEN AGEŔALDIA
Kristobal ta Txomin.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.
KRISTOBAL.
TXOMIN.

(Olarako atetik sartuaz.) Bilbao'ko olagizon bat
etoŕi da.
Ta zeŕ beaŕ dik?
Ba, beren buŕni-olako tŕamankulu ta tŕesna
batzuek eskeintzera etoŕi da, erosi nai badituzu.
¡Bai!... oŕetarako natxiok!
¿Zer esango diot ba?
Ba... ez degula bear... : ta garaya danian itz
egingo degula.
Ondo da. (Abiatzen da.)
Itxoik puxka batean. Ik urte asko daramaskik
etxe ontan, ta iñork bañon obeto esagutuko dek
Imanol. ¿Zeŕ dizkiok bere bizikerari?
¡Nik zeŕ esango dizut ba!...
Bilduŕ gabe itz egin zak; bada ez dek izango ire
kaltez.
Imanol... bai... ona izango da... bañan, nik uste
det... bear bañon geyago ondatzen duela.
¿Bai?
¡Izango ez da ba! Batetik bestera, bere ama ta
aŕebakin automobiĺian ibiĺi ezkero!
¿Ta ire lagun aŕtean zerbait aitu al-dek?
¡Ene!... ¡guziak egiyak ba-dira!
¿Zeŕ ba?
Ba... nik ez dakit zeŕ esan ere... ta gañera,
guziok arkitzen gera bilduŕez bere auŕean.
¿Badakizu zeŕ esan zion atzo Aŕieta'ri?
¿Zeŕ?
Ba, asaŕe-aldi bat izan zuten : ta Aŕieta'k esan
zion : «Kristobal jauna da nere naguzia, ez zu»;
ta Imanol'ek sumiñez erantzun zion :
«Nik
erakutsiko diat zein dan naguzi ta jabe, datoŕen
astetik auŕera gutziago ordainduaz, ta ixilik,

bestela kanpora». Ta orduan, guziok bat-batean
esan giñion : «Aŕieta joaten bada, gu ere bai» :
ta... oŕetan gera.
KRISTOBAL. ¿Ta zergatik esan ez ba neri? ¿Ez aldek usterik
nigan?
TXOMIN.
Bai, bañan.... bilduŕez.... Ara, ¡egiya diot gero!
Imanol'ek luzaro jaŕaitzen badu, gaizki izango
gera!.... Gizon zital, setatsu, ta bioz-gabea da
ori.
BEDERATZIGAŔEN AGEŔALDIA
Lengoak eta Pantxike.
PANTXIKE.
KRISTOBAL.
PANTXIKE.
KRISTOBAL.

(Pozez.) Jauna; alaitu zaite.
¿Egin al-dezu zerbait?
Beaŕ dan guzia.
(Txomin'i) Joaite orain, ta esayok Bilbao'tar
oŕeri, ez naizela aŕkitzen ezeren beaŕian.
TXOMIN.
Ondo da. (Joaten da.)
PANTXIKE.
(Oinguan beaŕtu beaŕ det nere alde.)
KRISTOBAL. Ta zuk ¿zeŕ egin dezu?
PANTXIKE.
Ara : ¡Jaungoikua'gandikoa izan da! Apaiz jauna
biĺatu det onuntz zetoŕela, ta esan dit : «Kaixo
Pantxike : zuen etxera nijoan : ¿Kristobal etxian
al-da?» — «Bai jauna; ¿zerbait nai-al du? Nik
egitekoa ba da.... » — «Bai esan dit; ta ondo
datoŕkit zu biĺakatzea; bada, onuntz netoŕela,
esan dirate beriala joateko Mendiauŕera. Peĺo
gizajoa gaizkiagotu egin dala'ta »
KRISTOBAL. Bai; atzo esan zuten gaizki arkitzen zala.
PANTXIKE.
Oŕa ba. Ta esan dit, au ekaŕtzeko zuri. (Idazti
azal bat emanaz.) Sei mila lauŕleko dirala,
azalian jaŕtzen duen bezela.
KRISTOBAL. (Aŕituta.) Bañan ¿zeŕ dala-ta?
PANTXIKE.
¡A!.... ixilpekoa dala esan dit. Berari eman
diotela zuri ekaŕtzeko; bañan ixilpean; ta bere
eginbeaŕa dala, agindu dioten bezela zuri
ematea.

KRISTOBAL. ¿Zinistuko al-dizut?
PANTXIKE.
Ez ziñistu nai ez badezu.....Ta ¿zergatik ez dezu
ba ziñistu beaŕ?
KRISTOBAL. ¿Nola nai dezu ba..... zeiñena dan jakin gabe
sei-mila lauŕleko bialtzia?
PANTXIKE.
Ba, sinistu zazu. Izan liteke..... zuri lenago
oztutako dirua ere, ta orain damututa, apaizari
ematea, zuri ekaŕtzeko. Ori, maiz gertatzen da.
Baŕengo aŕa'ren zirikadak izaren dira oyek.
KRISTOBAL. Baliteke..... Dana-dala, ondo datoŕkit, ta
eskeŕak bialdu ditanari : ta jaŕaitu dezala
lanean baŕengo aŕak.
PANTXIKE.
Lenbizi Jaungoikuari eskeŕak eman bear
dizkiogu.
KRISTOBAL. Bai, ala da. Gaizki arkitzen nintzen, ta zeŕ egin
ez nekiala : bañan, ikusten det ez dirala guziak
biotz-gabeak. Ezkeŕak zuri ere, Pantxike,
nereganako maitasun bizia ageŕtu dezulako.
PANTXIKE.
Dakizun bezela, atsegingaŕi da neretzat zu
zorionez ikustea.
KRISTOBAL. Aspaldi ontan ez degu ba zoriontasun aundirik
izan.
PANTXIKE.
Ba, auŕerakoan izateko, gauŕtik aŕtu bear degu
bidea.
KRISTOBAL. Ta ¿zein bide da ori?
PANTXIKE.
Ba.....etsaitasun ta goŕotoak alde batera utzi; ta
elkaŕganako maitasunez bizi. (Biotzez.) ¡Ze gauzedeŕa! ta ¡ze zoriontsua, senide guziak batabestea'ganako maitasunez bizitzea!
KRISTOBAL. Uleŕtzen det zergatik diozun ori; bañan.....
¡alpeŕik aiko zera!
PANTXIKE.
¡Ez al-da egiya, maitasun ta elkaŕtasun gabe ez
dala aŕkitzen zoriontasunik?
KRISTOBAL. Bai : egiya izango da : baita, zoriontazun oŕen
beaŕian aŕkitzen naizela ere: bañan..... ¡nik
burua makuŕtu! ¡ez!
PANTXIKE.
Zuk ez dezu burua makuŕtu beaŕik, lengoak
aztu baizik : ta..... ¡igarua igaro!.....
KRISTOBAL. Bañan ¡zenbat bideŕ esan dizut ez aitatutzeko
neri seme konturik?

PANTXIKE.

(¡Au lana!.....) Ba...... nere gogo ta naikundeak,
guzion on-bidez dira.
KRISTOBAL. Ala izango dira; ta ezkaŕtzen zaitut: bañan, ez
det nai ezeŕ oŕetzaz : ta orain..... utzidazu pakean. Idazki bat
egin bear det.
PANTXIKE.
Ondo da..... Ni bitaŕtean, bateren bat etoŕtzen
bada ere, eraztutzera nua gela au, ainbeste
saŕtu-iŕtenaz nazpiĺatu dute ia. (Gela eraztutzen
azten da. Gero leyotik begiratzen du ta itz egiten
du beretzat.) ¡Ez da ageri oraindikan!..... ¡Badet
igaropen beaŕa!..... Sabintxo datoŕenian ikusiko
da!. ¡Zailduko ote da biĺobatxoaren auŕean
ere!..... Ez det uste. Sabintxo'ren liraintasun ta
laztantazunak bigunduko dio biotza..... (Leyora
begiratuaz.) Badatoŕ. (Abiatzen da ateruntz.)
KRISTOBAL. Idazki au bota beaŕ dezu bukatzen detanian.
PANTXIKE.
Bai, beriala. (Joaten da kalerako, atetik.)
KRISTOBAL. (Bakaŕik : idazkia'ri begira.) Nik uste det, onen
bestekin naikoa izango dala..... Edo bata edo
bestia eroriko da, ta eman bearko du
ordainpena..... (Gogoratuaz.) ¡Ai! ez nintzan
gogoratzen!..... (Jaŕtzen da beŕiz idazten.)

AMAŔGAŔEN AGEŔALDIA
Kristobal, Pantxike ta Sabintxo.
(Sabintxo, lenbiziko jaunaŕtze-egunian oituten dan janzkiaz.
Saŕtzen da Pantxike Sabintxo'kin batean; ixiĺik : Kristobal'ek
jaŕaitzen du idazten Sabintxo'ren etoŕera oaŕtu gabe.)
PANTXIKE.
Tira, Sabintxo, atoz, ia egin esan dizudan bezela
(¡Jaungoikuak ikutuko al-dio biotzean!)
SABINTXO. (Kristobal'gana auŕeratuaz.) ¡Aitona! ¡aitona!
KRISTOBAL. (Aŕituta.) ¿Zeŕ da au? ¿Nork ekaŕi du ume au
onea? (Asaŕe.) ¡A! zu (Pantxike'ri) zu izango
ziñan..... bañan, badakizu ez detala nai
trebekeririk. ¡Ausaŕkeri ori zuk! (Zematuaz.)
SABINTXO. (Kristobal'en aseŕea ikusiaz, atzeratuko da.)
Aitona asaŕe da.
PANTXIKE.
Ez, Sabintxo; zurekin ez : jolasian ari da. Tira,
zuaz aitona'gana. (Kristobal oldozkoŕ.)
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Ez : amatxo'gana.
Ume..... ¿Zeñek esan dizu onea etoŕtzeko?
(Bilduŕez.) Amatxok.
¿Zertara?
Aitona'ri musu ematera.
(Benaz.) Ta ondo esan dio. Ordua da, sendi
batekoak eta kristauak zaretela gogoratuaz,
pakeak egiteko.
(Biotz ikaraz.) ¿Ala uste dezu?
Sabintxo'ren bulaŕian gauŕ lenengoz sartu dan
Jaun ta Jaungoikuak agintzen dizu.
Guazen aitatxo'gana.
Ez: Eman lenbizi musu bat aitona'ri. (Sabintxo'k
begiratzen dio Kristobali, bañan, ez da
ausaŕtzen musu ematera.) Tira, zuaz, aitonak
maite zaitu.
Bai..... bai..... atoz..... atoz Sabintxo. (Joaten da
Sabintxo
geldi-geldi,
ta
besarkatzen
du
Kristobal'ek.) Atoz, nere biloba..... (Malkoa
jariyo.) ¡biĺoba kutuna!..... Zure maitasun
beaŕian aŕkitzen naiz!.... ¿Maite nazu?
¡Asko! (Muxu emanaz.)
Eskeŕak,
jauna,
aingerutxo
au
bialdu
dirazulako.
Aita'ren ondoren semia.
¿Aita'ren ondoren?
(Iŕi-paŕez.) Bai..... Ez dizu bialdu aita, bañan bai
bere bitaŕtez bialdu dizu Jaunak beaŕ-beaŕeko
emaitza. Sabintxo'ren lenengoz Jaunaŕtzeegunian.
¿Sei miĺa peseta'gatik esan nai dezu?
Bai jauna, bai. Egiya esateko garaya da. Sei mila
peseta oyek, Sabin'ek zuretzat bialduak dira,
egiz ta biotz-biotzez maitatzen zaitulako.
¿Maite nau Sabin'ek? (Bere semia'gatik.)
Nik aitona maite-maite (Laztanduaz.)
Bai, Sabintxo : ¡nere biĺoba kutuna!.... Ta ¿nun
da zure aita?
Etxian. ¿Etoŕiko al-da aitona'gana?
(Sabintxo'ri begira.) ¡Gaxua!.....
¿Bai, e?

KRISTOBAL. (Begiak malkoz beterik.) Bai, laztana bai. Nik zu
beaŕ zaitut; ta zu nere ondoan edukitzeko zure
aitak ere etoŕi beaŕko du!.... (Erabakiz.) Tira
Pantxike, ¿zuk zeŕ egiten dezu? ¿Nun da nere
biĺobatxoaren aita? ¡Iriki zazu ate ori!
PANTXIKE.
Ez da uŕuti. Beriala etoŕiko da. (Joaten da
laisteŕka.)
SABINTXO. ¿Aitatxo etoŕiko da?
KRISTOBAL. ¡Bai, Sabintxo!.... ¡Lenago etoŕi beaŕ zuen!
¡Ainbeste uŕte maitasun gabe!
SABINTXO. (Puxka bat aldendu, ta mai gañean egongo dan
tresna polit bat ikusiaz.) ¡Ze polita!
KRISTOBAL. Zuretzat, Sabintxo.
SABINTXO. ¿Bai?
KRISTOBAL. Bai : nai dezun guzia.
SABINTXO. ¿Nai deta guzia? Ba.... pianu bat.
KRISTOBAL. ¡Pianua!.... ¿Bai al-dakizu abestutzen?
SABINTXO. Bai. Aitatxok erakutzita (1). ¿Nai dezu
«Txantxangoŕia» abestutzia?
KRISTOBAL. Tira
ba.
(Sabintxo'k
abestutzen
du
«Txantxangoŕia» (Usandizaga) : bukatuko du
«txorietan aŕgiena txantxangoŕia» esanaz).
KRISTOBAL. ¡Ta umietan aŕgiena Sabintxo! (Besarkatuaz.)
AMAIKAGAŔEN AGEŔALDIA
Lengoak, Sabin ta Arantzazu : gero Imanol
PANTXIKE.

(Sartuko da lenbizi.) Tira, auŕera. (Kristobal'i.)
Ona emen
zure
seme-alabak.
(Kristobal
auŕeratzen da.)
Arantzazu'kin
batian.)
¿Bada
SABIN.
(Saŕtuaz,
baimenik?
KRISTOBAL. Bai....
Atozte....
atozte
nere
besoetara!
(Besaŕkatzen ditu.) ¡Barkatu, seme, baŕkatu.
SABIN.
Gu gera, zuri baŕkamena eskatzen dizugunak.
ARANTZAZU. ¡Baŕkatu, aita!
KRISTOBAL. ¡Ze barkatu!.... ¡Zorionak!.... Aingeru aŕtean bizi
beaŕian, deabru aŕtean igaro ditut uŕteak!

(1) Jaŕaituko da, Sabintxo'k abestutzen badaki : beztela utzi ta igaro
amaikagaŕen ageŕaldira
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¡Au poza!..... ¡Sabintxo! ¡atoz! (Laztantzen du.)
Tori (Gezuŕezko ageŕkai bat emanaz.) ta zeŕ
dizkiozun.
(Papera'ri begiratu, ondoren.) ¿Nundik atera dek
au?
Pantxike'k uŕutizkiñez emandako oaŕpenen
bitaŕtez aŕapatu det.
¡Imanol ta Margari nere ondatzaĺeak!
Nere iragaŕpen guziak bete dira.
¡Nere mukeŕkeriaren emaitza! ¡Ez nuen bezterik
merezi!
Auŕerakoan ondo izango gera. (Saŕtzen da
Imanol olara'ko atetik, eta aŕituta gelditzen da
Sabin ikusteaz.)
(Imanol'i.) ¿Oraindikan ere ba-dezu onea
etoŕtzeko ausaŕkeria?
¿Zergatik diozu?
¡Zergatik! Zure nabaŕkeriak erantzungo dizu.
Atzaldu zazuz itz oyek.
Ara emen zure nabaŕkeriaren azalpena.
(Gezuŕezko ageŕkaia erakutziaz.)
(Lotzatuta.) Ez..... ni ez naiz.
¡Agiriyan dagoena ukatzen dezu! ¡Zuaz emendik!
(Sabin'gatik.) Onek asmatuko zuen ori.
Bai : zeŕbait asmatu beaŕ, zure gizatxaŕkeriz
nere aita'ren ondamendiya ikusi baño len.
¡Esan dizut. iŕtetzeko beriala etxe ontatik!
(Tamal.)
¿Ez
al-dezu
esagutzen
nere
zintzotasunik?
Ez. Garbi esagutu detana da nere semiaren
maitasun ta zintzotasuna : ta ez det besterik
beaŕ nere inguruan bera baizik. ¡Zuaz nigandik
uŕuti! (Imanol'ek iŕtetzen du lotzaturi'k.)
(Kristobal'i.) ¿Gizon gaizto-ori etoŕiko al-da
beŕiz?
Ez, maite. ¡Bukatu da, aitu da, aŕotz-zale ta
eŕbestekeria! Sabin ta Arantzazu'ren laguntzaz,
biziko dira zorionez beterik AITONA TA BIĹOBA.
AMAYA

