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"Euskalerriaren alde" aldizkarian 1931-garren 
urlean argilaralua. 

"Izarra" zerilzaion sorlan 23-garren alean ar
gilaralua. 
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IRUDIGILLEAK 

Maí'iaxi 
Xefeina 
Talo 
Joxe-J oakin 
Koxme 



[ruditegia erri txikiko etxe bateko gela na
gusia. A tzean sarrerako atea. Ezker-eskuitan 
ateak. A tzeko orman asara (cómoda) bat, 
jostalluz eta antzezkiz betea, A lkiak batean 
eta bestean zabalduak. A lkietako bat txiki
-x amarra. 

1 

MA~AXI ta KOXME 

(Mañaxi etxekoandria da. Berrogei ta zor 
tzi urte ditu; arpegi zorrotza ta izakera zo
rrotzagoa. Betaurreko aundi batzuek begie. 
tan OOuzka, ta alki txikian exerita braka ba
tzuei arabakiak jartzen ari da. Koxme, bere 
aldamenean zutik OOgo; ogei ta iru urteko 
mutil ga%tia da.) 

Koxme.-¿Beaz ezetzian zaude? 

Mañaxi.-Ezetzian irauten degu. 

Koxme.-Zure alaba nik maite detanare-
lcin ... 

Mañaxi.-Emazteaz jabetzeko ez da aski 
naitasuna. 
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Koxme.-Bere begietatik ikusiko nuke 
nik. 

Mañaxi.-Jan ere bere abotik naiko zenu
ke noski; ta ori da guk ifiola ere ezin era
man deguna. 

Koxme.-Mafiaxi.. . 

Mañaxi.-Zure buruentzako lain ezin sor
tu dezu, ¿ta emaztia biar dezula? 

Koxme.-Nere bearrak nere lanarekin osa
tzen ditudala erri guzia jakifien gaftian dago. 

Mañaxi.-Ez dakit ba; gurasuak utzitako 
ontasunetatik ez det uste asko-askorik gel
ditzen zaizunik. 

Koxme.-Burruntzi bat gelditzen zait. 

Mañaxi.-Ori da. Ta zuk orain biarko ze· 
nuke noski, nere alabak ollaxkuak eramatia 
zure burruntzi orretan erretzeko. 

Koxme.-Ez dizut nik ollaskorik eskatzen. 
Alaba bakarrik eskatu det. 

Mañaxi.-Ez dezu beintzat egakirik, lu
marik ere izango. 

Koxme.-Ez ta bear ere. Ondo dakizu ne· 
re gurasuak utzitako ontasunetatik eten bea
rrian arkitu banaiz, luzaroan gaxo egon nai
zelako izan dala. Badakizu, osasunez ondo 
izan nitzan bitartian gurasonkarria zuzen 
gordetzen nuela; sendatu naizenetik lanaren 
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bitartez aurrera ateratzen naizela. Badakl" 
zu ... 

Mañaxi.-Nik dakitana da, burruntzi bat 
besterik ez dezula. Ta etzait iduritzen nes
katxa bat eskatzeko, burruntzi bat naikua 
izan litekenik. 

Koxme.-Ez det burruntzia bakarrik es" 
keintzen; biotz bat ere eskeintzen det. 

Mañaxi.-Sartu zazu ba burruntzian, ta ia 
nolako jakia sortzen dezun sendi, pamili 
bat mantentzeko. 

Koxme.-Zuk bai, Mañaxi, burruntzia 
sartzen didazula zure esaera zorrotzakin. 

Mañaxi.-Egia beti zorrotza izan oi da. 
Koxme.-Len esaten zenidana ere egiya 

i2:ango zan noski, baña ez zuen orrelako zo· 
rroztasunik. Orduan zerorrek laguntzen ze
nidan zure alabarekin nerabilzkien asmoe· 
ten. 

Mañaxi.-Orduan burruntziya bafío zer 
edo zer geyago bazenuelako. 

Koxme.-¿Bafía, zure alaba, nerekin edo 
nere ontasunakin ezkondu nai zenuen? 

Mañaxi.-Zurekin, zure gurasuak utzitako 
ontasunen jabe zifían bitartian. Baña, orain 
hurruntzi bat besterik ez dezu ta ... 

Koxme.-Egiya, burruntzi bat besterik 
ez. Nere amak, ez dakit zergatik, baiía, bu" 
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nuntzi orri zale aundiya ziyon. Aurrekoen 
aurrekoak utzitakoa zala esan oi zuen. Ez 
du heaz nolanaikoa izan hear. Baña, dana 
dala, egiya aitortu dizut: ez det hesterik 
ezer. 

Mañaxi.-Aurrekuak edo atzekuak utziya, 
ori heti hurruntziya; ta ez daukat nik ala
hil hurruntzi hatekin ezkontzeko. 

Koxme.-Burruntziarekin ez: nerekin ez
kontzia eskatu dizut. 

Mañaxi.-Berdin zait; zuri hegiratzen di
zut, eta ez dizut ikusten ... hurruntzi hat hes· 
tt"rik. 

Koxme.-Nai ez dezulako: garhi azaltzen 
dizkitzut nere zintzotasuna, nere lanerako 
grifia, zure alahaganako naitasuna ... 

Mañaxi.-Ba, ha, ha ... Alperrikako itzak. 
Uekeriyak. Oyek guziyak eltzeari koipe gu
txi emango diote. 

Koxme.-Eltzeak ez du koipea hakarrik 
hear; mamiya ere hear duo Senar-emazteen 
arteko mamiya, heren zintzotasuna ta alkar
ganako maitasuna da. 

Mañaxi.-Bai; ta mami ori herriz ame
tsetako lukainka hesterik ez. 
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Koxme.-¿Lukainka deritzaizu? 

Mañaxi.-Eltzeak ez du koipea hakarrik 



hearko, bafia, esaera zarrak dion bezela: 
"nun zopa, an salda". 

Koxme.-Ikusten det zuretzat ez dala koi· 
pia, lukainka, zopa ta salda besterik. 

Mañaxi.-Badakizu: santu guztiyak oliyo
koyak; eta santuak oliyua bezela guk ere bi
zikaia biar. 

Koxme.-lEta, uste dezu nere lanarekin 
ez detala sortuko nere emazteak biar duen 
bjzikaia? 

Mañaxi.-Ori, asmo bat, uste bat besterik 
ez da. Eta asmo ta usteakin ez degu ezer 
egiten. Zuk, ezkontzarako, gauza bat ba
karra dakarzu: burruntzi bato Beaz, zu, ez 
zera nere alabaren mallan jartzen. 

Koxme.-¿Eta len, bai? 

Mañaxi.-Len, bai. Baña, orain, zu je. 
txi egin zera, ta nere alaba berriz, goyen, 
2'uk ezin atxitu dezun goitasunean gelditu 
da. Beaz, zuk, beragoko andregai bat arki· 
tu bear dezu; nere alabak goragoko senar· 
gai bato Bakoitzak bere mallan. 

Koxme.-¿Orduan, len esandako guziya, 
lcngo eskefiiak, lengo agintzak alperrikakoak 
dira? 

Mañaxi.-Alper.alperrikakoak. Mallaz al
datu zerate, beaz itzaz eta eskeñiaz ere alda· 
tu bear dezute. Gafierako artu·emanetan 
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gertatzen dan bezela. Txerri batekin tratull 
egiten dezu, baña pixatzeakoan uste baño 
gutxiago pixatzen badu, esan baño gutxiago 
ere ordaintzen diozu. 

Koxme.-¿Baña, zuk, ezkontza txerri-tra' 
tua dala uste al dezu? 

Mañaxi.-Anima salbo, txerri-tratu jator
-jatorra. 

II 

LENGUAK eta TALO 

(Talo, 55 bat urteko baserritar kankallu 
bat da. Oso zarpalla. Laguna marruskatu ga
be ez daki itzegiten. A tzean zalaparta dari· 
yola o ju egiten du.) 

Talo.-¿Koxme emen al da? (Atzeko ate
tik sartuaz) iBanekiyen nikI Ona emen be· 
ra. Ta baita Mañaxi zarra ere, oitu bezela 
bl'akak magalian, baña jostorratzarekin bra· 
kai baño sui.gayari jostura geyago egiñaz. Ez 
dizu zuri iges egingo ez. iArraye pola! (Ma. 
ñaxi marruskatzen duo A u oso asarretzen da) 

Mañaxi.-¿Geldirik egongo al zera? 
iKaiku, kirtena! Jostorratzarekin zuri egin. 
go dizut nik zarraztada ederra geldirik ez 
bazaude. 
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Talo.-(Koxme marruskatuaz) Ire billa 
etorri nak. Beriala, bere beriala juateko. Al. 
karrekin juan biar diagu. 

Koxme.-Utzi nazazu pakian. 

Talo.-(Mañaxi'ri) ¿Ikusten? Zure ondo· 
tik ez du alde egin nai. ¿Zer tirakilloi dezu 
mingain ortan? 

Mañaxi.-Utikan, alproja alena. 
Talo.-Senarra bezela, sui-gaya ere oso 

menpetu dezu. Zure atzaparretan erortzen 
dan gizasemea, egoan egiteko kemenik gabe 
uzten dezu. jAu katramillosa, au! 

Mañaxi.-Zaude ixilik, astu orí. Talo ize
na, ta Talo izana. (Mañaxi altxatzen da) 

Talo.-(Koxme'ri) Beriala juan biar dia
gtt. Prantzez eo ingeles, eo mutur gorri oye· 
tako bat zai daukak. 

Koxme.-Nik ez det oyekin zer ikusirik. 

Talo.-Ez, noski; bazekiagu ik Mañaxi' 
rekin dekala zer-ikusiya... (Mañaxi'ri) ta 
Maftaxi zapelaitz onek auka bere cltzaparre
tan luma gabeko txoriya bezela estututa. 

Mañaxi.-Zuaz nere begiyen aurretik. 

Talo.-Onekin juan biar det ordia. 

Mañaxi.-Zuazte ba biyok eta pakia ema-
zute. 

Talo.-Ori da pulamentuz jarduntzia. Bai: 
zu beti emakume mamuxel eta zirrikituna. 
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Mañaxi.-iAstua! 

Talo.-(Koxme'ri) Entzun dek. Beriala 
juan biar diagu. 

Koxme.-Ez detala ayekin ezer ere biar. 

Talo.-Ayek bai ordia irekin. 

Koxme.-Nik, ez. 

Talo.-Iregana etortziagatik, nik ezer esan 
gabe ikaska! pexta bat eman ziak cta, ia. 

Koxme.-Gorde bada. 

Talo.-Noski; baña irekin juan biar diat 
ordia. (Mañaxi'ri) Nerekin juan biar du-ta. 

Mañaxi.-(Koxme'ri) Eraman zazu emen
dik euli mando au. 

Talo.-iBai, ba! Pexta bat eman ziak eta: 
ikaska geo! 

Koxme.-Juan biar bada juango naiz; ba
ña, alde egiñ baño len, zure azkeneko itza 
entzun nai nuke. 

Mañaxi.-Nere azkeneko itza badakizu: 
bakoitza bere mallan; ta bat jexten danean, 
bere asmoetan ere jetxi egin bear duo 

Koxme.-Eta igotzen danian, igo ... 

Mañaxi.-Bai, noski. 

Koxme.-Ondo da. (Atzera juanaz) Bes
te bat arte. 

Talo.-(Mañaxi marruskatuaz) Orain ere 
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7.U, beti bezelako mazuztxori ta txirripix
tifta. 

Mañaxi.-Utikan, asto nardagarriya. 

Talo.-(Atzeko atetik) iPilinpustrera! 

(Koxme ta Talo atzeko atetik juaten dira.) 

III 

MAtil'AXI ta XEFEINA 

Maliaxi.-jGizona orren astua izatia! Lau 
ankekuak badira ori baño zentzu geyago· 
kuak. Nere onetatik atera nau. 

Xefeina.-(Mañaxi'ren alaba da. Ogei ta 
bi-iru urteko neskatxa gaztia. Oso txotilla 
dirudi. Mo ja-itxura zerbait ere badu, baña, 
mutil gazte gogokua aukeratu ezkero gogo
tik artuko lukena. Eskuiko lenengo atetilz 
sartzen da). Ama: ¿bakarrik al dago? 

Mañaxi.-Ez naiz nai bezin laster baka
rrik gelditu. iEz, orixe! Ez det berialakoan 
biali. 

Xefeina.-¿Koxme? 

Mañaxi.-Koxme bat, bai; ta beste aku· 
lamendi zarra, Talo, asto kirten ori, bestia. 
(Gogoratu utsarekin sutan j artzen naiz.) 

Xefeina.-¿Koxme biali du beaz? 

19 



Mañaxi.-Biali, bai; etxe ontan zer egi. 
ftik ez duelako. 

Xefeina.-Orra; nerekin ezkondu biar 
zuela ta ... 

Mañaxi.-Ez da ba zurekin ezkonduko. 

Xefeina.-¿Zergatik, ordia? 

Mañaxi.-Nik nai ez detalako. 

Xefeina.-Moja juango naiz orduan. 
Mañaxi.-¿E? 

Xefeina.-Moja juango naiz, bai; moja. 

Mañaxi.-Nik nai ez badet, ez zera juan-
go ez moj a ta ez praile. 

Xefeina.-¿Zer egin biar det orduan? 

Mañaxi.-¿Zer egin Mar dezun? ... (Len 
jos ten ari zan brakak erakutsiaz) Braka 
abei arabaki abek jarri. Senarra izaten de
zunerako braka zarrak tajutzen jakitia on
do etorriko zaizu. 

Xefeina.-¿Baña, moja juaten banaiz? 

Mañaxi.-Moja juaten bazera, brakak ta
jutzen ez dezu noski lanik izango, ta koko· 
t7eko bixarrak kentzen ikasi biarko dezu. 

Xefeina.-Nik Koxme nai nuen. 

Mañaxi.-Ez dezu ba Koxmeik izango. 

Xefeina.-Orduan moja juango naiz. 

Mañaxi.-Orduan nik agintzen dizudana 
egingo dezu, ta orain ere bai; ta berriketa 
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gutxirekin braka oyek tajutu, moja juan 
bafio len lenbiziko astifialdiya artu nai ez 
badezu. 

Xefeina.-Moja juango naiz bada ... 

Mañaxi.-Moja, bai. Zu Koxme'rekin 
ju.ango zifiake moja; bafia ementxe gelditu 
biar dezu aitaren braka zarrak tajutzen. 

Xefeina.-Ez naiz bada geldituko. 

Mañaxi.-Berriketa gutxi gero neri. Bra
ka oyek tajutu berriz esan bafio len. 

Xefeina.-(Exeri ta brakak artuaz) Moja 
juango naiz bada. 

Mañaxi.-Ori, ikusiko degu (Ezkerreko 
. atetik juaten da) 

IV 

XEFEINA. Beriala JOXE JOAKIN. Azkenean 

MAl'il'AXI 

Xefeina.-Ikusiko degu, ikusiko degu ... 
Braka zarrak ikusiko ditugu emen; beste· 
rik, ez. Len Koxme'rekin ezkondu biar nue· 
la, ta pozez txoratzen jarri, ta orain, orra, 
senargai gaztia kendu, ta bere ordez braka 
zarrak emano iNik Koxme maite nuenare· 
kin! Ez, ba: moja juango naiz. Koxme zen· 
bat maite detan orretan ezagutuko, dute. 
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lo.-lo.-(Xefeina'ren aita da. lrurogei 
bat urteko etxe-gizon jatorra. Bere burua le
goi egin nai luke, baña uxo bat besterik ez 
da. Beti asarre-itxuran dabil, bañan berc 
asarriak itxura besterik ez dira. Eskuiko bi
garren atetik sartzen da, oitu bezela asarre
-itxuran) Orain ere txamarren sakelctik be·· 
lar·toxa ta su-arriya eraman dizkidate. j Mi· 
na deabru! Zein dan baneki txiki-tx:iki egin .. 
go nuke. 

Xefeina.-Ez naiz ba ni izan. 

lo.-lo.-Ez; katua izango zan. Dana da· 
1 .. , orreatik, arrapatzen detan egunian, egun 
gorriya dauka. Beti nere zarpa zarretan ibi
Ji bear zer somatzen ote duten. Bat edo bati 
lepua biyurritzeko zoratzen nago. 

Xefeina.-Ez naizela ni izan. 

lo.-lo.-(Gero ta sutsuago) Ez nazazula 
nagon baño geyago sutu .. arazi, ez .. egiteko ba! 
egiteko zoriyan nago ta. 

Xefeina.-Baña, ni... 

lo.-lo.-Baña zu, edo arrayoz jositako txe
peleta dala, atzaparretan txetu, apurtu arte 
e:- daukat onik. 

Xefeina.-(Bat batetan gogoratuaz) ¡Al 
Ama izango zan. 

22 

lo.-lo.-(Apalduaz) ¿Ama? 

Xefeina.-Bai; ama izango zan. Txamarra 



garbitzen ikusi det, eta sakelak lenbizi gar· 
bituko zituen. 

Jo.-Jo.-(Oso apal) Ama izan bada ... 

Xefeina.-Ama izan dala ziur nago; bra
kak tajutzeko ere emen utzi dizkit. 

Jo.-Jo.-iA, bai! Nere braka zarrak. 

Xefeina.-Braka zarrak eman, ta senargai 
gaztia kendu. 

Jo.-Jo.-¿Nola? 

Xefeina.-Koxme ez dala nerekin ezkon 
duko. 

Jo.-Jo.-(Asarre biziyan) ¿Ez dala ezkon
duko? Milla deabruekin ezkondu biarko duo 

Xefeina.-Milla deabruekin ezkonduko da; 
baña nerekin, ez. 

Jo.-Jo.-Zurekin ezkondu biarko du ha; 
bestela, muturra barrengo aldera jirako di
yot. Arrayoz jositako ume petrala. ¿Orain 
ez dala ezkonduko? 

Xefeina.-Ez du arrek orrelakorik esan. 

Jo.-Jo.-Esan duenak esan duela, zurekin 
ezkontzen ez bada, atzaparretan zenbat 
beatz dauzkatan sudurrarekin zenhatu biar· 
ko ditu. 

Xefeina.-Bafta, Koxme'k ... 

Jo.-Jo.-Ez zaitia orain arren alde atera, 
prejitzen jarri nazu-ta. Len artaratu, ta orain 
bere itza jan. iMilla deabrul 
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Xefeina.-Ez du arrek ezer jan. 

lo.-lo.-Ematen diyotan hegiondokoare
kin, nik aterako dizkiot geyago jateko go
guak. iBrokoliyo txepela! 

Xefeina.-Baña, ura ... 

lo.-lo.-(Oso sutsu) Ura ta zu, biyak, ne
re, atzaparretan apurtuko zaituztet. ilraki
ten jarri nazute, arrayoz josi oyek! 

Xefeina.-Koxme'k ez du ezer esan. 

lo.-lo.-Ezta biar ere. 

Xefeina.-Amak esan du, amak ... 

lo.-lo.-(Apalduaz) ¿Amak? 

Xefeina.-Bai; amak esan duo Aixtiyan 
esan dit. 

lo.-lo.-(Oso apal) Amak esan badu ... 

Xefeina.-Eta ni ez naiz orrenbesterekin 
gcIdituko; ta moja juango naiz. 

lo. -lo.-Ni ere juango nitzake oraintxe. 
zuen tartetik iges egiteagatik. 

Xefeina.-Moja juango naiz, bai, moja. 

lo.-lo.-Ni're bai. 
Mañaxi.-(Ezkerreko ate ti k sartuaz) ¿Zer 

da? ¿Orain ere moja-tratu ari al zerate? iA 
zer bi bildu zeraten! 
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lo.-lo.-Ni ez. Ni ez naizmoja juango. 

Mañaxi.-Noski. 
lo.-lo.-Baña, Koxme'k atzera egiten ba-



du, ¡milla deahru! Koxme hera moja aartu
-eziko det. 

Mañaxi.-Zuk ez dezu Koxme'rekin zer 
ikusirik. 

Jo.-Jo.-Ez, ha. Baña nere alahari parra 
ta iseka egin hiar hadiyo, ematen diyodan 
helarriondokoarekin, arto-alia apurtzen dan 
hezela nere atzaparretan apurtuko det axo
liyo gatzil ori. ilrakiten jarri nau oraintxe! 

Mañaxi.-Astokeririk esan gahe, ixilik 
ztlude. Koxme neronek hiali det. 

Xefeina.-Bai; ta ni moja juango naiz. 

Jo.-Jo.-Zuk hiali dezu, hai noski, ta on
do egin dezu. Baña nik ez nuen hialiko or
día. Nik emen hertan zapaldu, purrukatu. 
t"Cetuko nuen. Ora in daukadan amorruare
kin ... Ez-egiteko hat egiteko zoriyan nago. 

Xefeina.-Ni're hai. 

Mañaxi.-Zu, hai; nere aginduak ez egi
teko zoriyan egongo zera noski. Ikusi naiko 
nuke hraka oyek nola dauden. 

Xefeina.-Purrukatuak. Ni nere asmoe· 
tan hezela. 

Mañaxi.-Baliteke. Baña ník tajutuko di
tut zure asmuak; eta hrakak ere nik tajutu 
hiarko ditut noski, gauza zuzenik ez zenuen 
egingo-ta. (Brakak Xefeina'ri kendu la iku
siaz) ... ilkusten! ¿Au al da hrakak tajutze-
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ko iaura? Ta, gero, ezkondu egin biar de· 
zula, esango dezu. iEzkondu! 

Xefeina.-Nik Koxme'rekin ezkondu nai 
nuen. 

Mañaxi.-Ez zera bada Koxme'rekin ez· 
konduko. 

Jo.-Jo.-¿Koxme'rekin? iParra ta iseka 
egin ondorian! Ez genuke besterik biar. Le
nago biyak nere atzaparretan purrukatuko 
zaituztet. iEskallu ziztrin oyek! 

Mañaxi.-Au ezkonduko da nik nai deta· 
narekin. 

Jo.-Jo.-Bai, noski; zuk nai dezunarekin 
ezkondu biarko duo Baña, ez ordia Konne 
zirtzil, petral orrekin. 

Mañaxi.-Nik nai badet Koxme'rekin ez
kondu biarko du bada. 

Jo.-Jo.-Zuk nai badezu, bai noski. iOri 
da ba nik esa ten detana! Baña Koxme, al'
lüte orrek egin digunarekin... iMilla dea· 
bru! iAtzaparretan baneuka! 

Mañaxi.-Arrek ez duela ezer ere egin. 

Jo.-Jo.-Obe're badu. Estiak aterata ez da 
ordaintzen ergel alen ori. 

Xefeina.-Koxme'rekin ez banaiz ezkon
tzen, moja juango naiz bada. 

Jo.-Jo.-Ez zera bada moja juango. Lena· 
go lepua biyurrituko dizut. ¡Milla deabm! 



Mañaxi.-Nik nai badet moja juango da 
beda. 

Jo.-Jo.-Zuk nai badezu, bai noski. Baña 
C7. ordia berak nai duelako. Ikusi dezu noIa 
Iotsagabetu dan arrayoz jositako ume zirtzil 
au. 

Mañaxi.-Ikusi det, eta nik dakit zer egin 
biar detan. iUtzi nazazu neri! 

Jo.-Jo.-Zuri bai noski, utziko dizut; bao 
ña, zorigaiztoko ume petral oni. .. 

Xefeina.-Moja juango naiz bada. 

Jo.-Jo.-Ez zera juango. 

Mañaxi.-Juango da bada, nik nai badet 
iZer da berriz gizon zalapartari au! 

Jo.-Jo.-Prejitzeko zoriyan jarri nazute
"ta. 

Mañaxi.-Ez dezu zuk prejitzeko su asko
ri~ biar. 

Xefeina.-Juango naiz bada. 

Mañaxi.-(Xefeina eskuiko lenengo ate-al
dera bultziaz) ¿Berriz? Emendik bai, aidian, 
juan biar dezula, ta orain bertan. 

Jo.-Jo.-(Xefeina'rengana juanaz) Tximis
tak egiten gero; nik oso purrukatu baño len. 

Mañaxi.-(Joxe Joakiñ'i ezker aldera bul
tziaz) Zu, atzera; zuk ez dezu zer esanikan. 

Xefeina. - (M añaxi' rengana alderatuaz) 
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Moja juango naiz bada. (lrurak len be::ela 
egiten dute berriro) 

Mañaxi.-Nere begiyen aurretik juango 
zera. Ta azkar gero. 

Jo.-Jo.-Nik ematen diyodan kankarrekoa
rekin egan juan biarko duo 

Mañaxi.-Esan dizut geldirik egoteko gu
re tartian sartu gabe. 

Xefeina.-Moja, bai; moja juango naiz. 

Mañaxi.-Barrenara juango zera orain
txe, ta nik jakingo det zer .egin. (Eskuiko 
lenengo gelan Xefeina sartzen du, ta atia 
itxi, ta atiari bizkarra emanaz gelditzen da, 
zaitzen bezela. Joxe Joakin asarre biziyan 
gelan sartu nairik dabil, ta Mañaxi'k esa
ten dio) Ta zu, geldirik. 

Jo.-Jo.-Utzi nazazu sartzen, txiki-t:x:iki 
egin dezadan neska zirtzil orÍ. 

Mañaxi.-Geldirik egoteko, esan dizut. 

Jo.-Jo.-Ematen diyodan kankarrekoare
kin, sudurra zapaldu, t:x:etu, purrukatu ... 
(Au esa ten duen bitartean loxe }oakin'ek 
besoa altxatzen du Mañaxi jotzera balijoa 
bezela. Une onetan, Talo atzeko atean azal· 
tzen da) 
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V 

MM3'AXI, JOXE JOAKIN eta TALO 

Talo.-(Atzeko atean azalduaz) IEz diyo
kala Mañaxi'ri burrukan egiten! 

Mañaxi.-(Auxe biar genuen orainae.) 

Jo.-Jo.-Ez nazakala nagon baño geyo su
tu, eriyotz bat egiten ikusi nai ez banak. 

Talo.-¿¡k? iEz ziok toki aarrian! Ago, 
ago; emaztiak jarriko au i la:s:ter arkumia 
bezela ¡be! ¡be! egiñaz. iEz al zekiau ba, 
080 menpetua aukala I 

Jo.-Jo.-(Talo'rengana juan eta ukabilla 
altxiaz) Nere atzaparretan t:s:ikituko at. 

Talo.-(Parrez eta Joxe Joakiñ'i arpegia 
marruzkatuaz) Ago i:s:ilik. Et:s:e ontan hra
kak ire emaztiak dituela bazekiau-ta. 

Jo.-Jo.-(Talo'rengandik aldendu ta ezke
rrian exeriaz) Ez .. egiteko bat ez egiteagatik 
uzten diat. 

Talo.-Ori banekikan. Ik zalaparta asko 
atera; baña, azkenian, ire emaztiak kukurru
ku egin. Etxe ontako legia ori:s:e dek. i Ez al 
z\;kiau ba! 

Mañaxi.-Emen jakin biar deguna da, baz
tarrak nastutzera zergatik etorri zeran he
rriz etxe onetara. 

Talo.-Zuei albiste bat emateagatik. 
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Mañaxi.-Ez degu zure albisteik jakin 
nai. 

Talo.-Ez dezu ori esango jakiten dezu
nian. Zuek asko poztuko zaituzten albiste 
bat da. (Mañaxi'rengana juan eta marruska
tuaz) Bai, makarroxina, bai. 

Mañaxi.-Zuaz emendik, agure zarpalla. 

Talo.-Alhistea ematian beriala juango 
naiz. 

lo.·lo.-Esan hear dekana esan zak ha 
laster, ta ua emendik tximistak egiten, amo
rru hiziyan niok eta. 

Talo.-Ire amorruak ez niotek hatere kez .. 
kntzen. ¿Ez al zekiau ha, i egabera aizela? 

lo.-lo.-Egabera edo egagora, esan zak 
azkar, esan biar badek. 

Mañaxi.-Eta, alde emendik; ez gaude zu
re astokeriyak entzuteko-ta. 

Talo.-Beriala esango dizutet bada. (lo· 
xe loakin'engana alderatu ta marruskatuaz) 
¿BadaKik? ... Koxme, e ... 

lo.-lo.-(Rat batetan oso asarre altxiaz) 
¿Koxme'ren tratuakin al ator onera? iNere 
atzaparretan baneuka nai nikek, milla pus
ka egiteko! 

Mañaxi.-Koxme'k etxe ontakuak egin di
tu; ta ez degu bere berririk batere jakin 
nai. 
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Talo.-Nik dakartan herriya, hai ordia. 

Mañaxi.-Ezta ere. 
Jo.-Jo.-(Exeriaz) ¿Zer da ha? 

Talo.-(Joxe Joakin'engana juan eta ma-
rruskatuaz). Badakik, e ... Koxme'k hurrun
tzi hat zikan. 

Jo.-Jo.-Bazekiat. 
Talo.-Burruntzi hat, ¿e? 

Jo.-Jo.-Bai; guziya hazekiat. 
Talo.-(Joxe Joakin'engandik aldenduaz) 

Ez; izer jakin hiar dek! Ik ez dakik ezer. 
(Mañaxi'rengatik eta beregana juanaz) Onek 
zekik. 

Mañaxi.-Or esanta, nik entzungo det. El: 
zatozela onera euH-mando ori. 

Talo.-Badakizu; Koxme'k hurruntzi hat 
zuen. 

Mañaxi.-Bai; hurruntzi hat hesterik ez. 
Talo.-¿Zenhat hurruntzi nai zenuen ha 

i.,atia? ¿Burruntziak, arto-aHak dirala uste 
al dezu, edo zer? 

Mañaxi.-Zer esan detan, hadakit. 
Talo.-Bada, hurruntzi ori, juan dan 

iganderako Tipulax. eneko ardandegikoai 
eman ziyen. Badakizute; emengo sagasti za· 
leak afariya zuten juan dan igandian; ta, 
atkumia erretzeko. iMutillak! iKoipe ede
rrik botatzen zuenl 
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Jo.-Jo.-Koipia utzi ta mamiya biar diagu 
emen. 

'¡" c~ 

Talo.-Bai nik ere, mamiya nayago ni
kan. Burruntziyan zegola kosk egiteko egon 
llindukan. 

Mañaxi.-¿Baiia, astokeri oyek esatera eto-
rri al zera onera? 

Talo.-Ez andria; ez naiz orretara etorri. 

Jo.-Jo.-Esan zak bada, esan biar dekana. 

Talo.-Esango dizutet. Burruntziya, zilla-
rra bezela garbi-garbi egin, eta Koxme'ri 
emateko, ardandegiko txoko batian onela 
zeukaten. (Burruntziya eskuan balerama be
zela eskuiko ormara juanaz eta an uzteko 
itxura egiñaz. Mañaxi'ren aldemenetik iga
rotzeakoan onek ikara antza egiten duo Ta
lo erdira biurtzen da) Gu ardandegiyan geun
den. 

Mañaxi.-Zu, jakiña da. ¡Non egongo zi
ñan ba bestela! 

Talo.-Antxen negon ba, txiki erdi baten 
kondarrai txurrut egin edo ez egin".. (A tze
ko atera juan eta andik itzegiñaz) eta on
tan, prantzes eo ingeles mutur-gorri oyeta
ko bat ateetan azaldu zan. Ez zuen ager
tzia besterik egin... Beriala burruntzia ikusi 
ta danba, danba, danba... (Prantzesaren 
itxura egiñaz, Mañaxi'ri alderatzen zaio. 
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Onek beregana datorrelakoan, karraxi egi
ten du) 

Mañaxi.-iE! iGeldirik emen! 
Talo.-Prantzesa zijoala oneIa. 
Mañaxi.-Prantzesa juango zan; baña, zu, 

ez zaitut nere ondoan ikusi naL (Lasterka ez
kerrera joan eta josteko alkiaren atzian gel
ditzen da) 

Talo.-¿Senarra aurrian dagolako al da? 
Mañaxi.-Atzian bada:go ere berdin zait. 
Talo.-Zuri bai noski. Zu beti naguBi izan· 

g') zera-ta. iTxipiritona! 
Jo.-Jo.-Buka zak, bukatu biar badek. 
Talo.-Bai; orain bukatuko diat. (Bu

rruntziya uzteko itxura egin duen ormara 
juan eta eskuetan balu bezela) Artu zuen 
burruntziya eskuetan, eta ... iA! iO!. .. Be
rori begira abua zabalik gelditu zan. 

Mañaxi.-Ez zuen zeri begiratu aundirik. 
Talo.-Zu izan bazindu, ez zait iduritzen 

geyago begiratuko zizunik. 
Mañaxi.-Ezta biar ere. 
Talo.-Bekuaz gora, goikuaz bera, alde 

guzietara erabilli zuen. Begiyak bere artan 
JOBi nai zituen. iEzin ordia! iSudurrarekin, 
kaska, jotzen! Izan ere, kana ta erdiko su
dur konkorra bazuen eta ... 

Mañaxi.-Ez zuen zure antz aundirik 
Í2'ango. 
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Talo.-(Atzeko atera juanaz) Kalera ate
rata ere, argitan ikusten egon zan. (Aurre
ratuaz) Eta, herriro sartu zanian, ojuka era· 
so zuen: "Aquí esa, aquí esa" ... 

]o.-]o.-lAquí esa? 

Mañaxi.-lAquí esa? Ikusten zer lotsaga. 
hia ... 

Talo.-Nik, gaztelarrez asko askorik uler· 
tzen ez hadet ere, antz eman nion emaku· 
mezkoren hati heregana juateko deitzen 
ziola. 

Mañaxi.-Ta zuri ondo iduritu. 

Talo.-An zeudenak ere, nik hezela uler· 
tu zuten. 

Mañaxi.-Zure antzekuak izango ziran. 

Talo.-Emakumezkorik an zegona, Mai· 
.Bixenta zan, eta prantzesak deitzen ziola 
esan genion. iEz ordia juan nai! 

Mañaxi.-Ez, noski; zuk haño huru geya· 
g{! du·ta. 

Talo.-Buru geyago ... ez dakit; ille geya· 
go heintzat hai. 

]o.-]o.-Eta zentzu geyago're hai. 

Talo.-Gu, zer egin ezin asmatu genuela 
arkitzen giñan, eta zenhat eta nastutuagoak 
ikusten ginduen, orduan ta karraxi aundia
goak egiten zituen: "Aquí esa, aquí esa". 
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Mañaxi.-Ixildu aziko nuen nik an izan 
blUlitz. 

Talo.-Zuk bai noski; senarra ixildu azi
t7en dezun bezela. 

Jo.-Jo.-Begira zak, gero. 
Talo.-Azkenian, Moexto, Etxesaletxe'ko 

Moexto, Polikarpo errementariyarengana 
juan zan. 

Jo.-Jo.-(Oso' asarre altxa, ta eskuira jua
naz) Erremienta ona hera, asto, kirten ori. 
Aitatu utsarekin kixkaltzen jartzen nak. 

Talo.-Bai, hazekiau ... 

Jo.-Jo.-Azkeneko tajutu zidan aizkorari 
ere altzaim ederrik jarri ziokan, eskalu. 
ergel alen orrek. Sudur-zuluetan sartuko 
niokan nik altzairu ura. ¡Milla deahru! 

Talo.-Errementari hezela txarra dala ha
zt::kiau; haña musian eta prantzesez heste hat 
ez hezelakua dek ordia. 

Jo.-Jo.-Ezertan ere ez, arrayoz jositako 
ume haldar, kaskall orí. 

Talo.-Prantziyan ere egona dek-eta. 

Jo.-Jo.-Ez zikan ha lanian hatere ikasi. 

Jo.-Jo.-Prantzesez eta musian, hai ordia. 

Jo.-Jo.-Zer ikasi Mar zikan. Gauza izan 
hiar ezer ikasteko. 

Talo.-Orrek prantzesez... iFraskuelo'k 
hafio geio zekik eta! 
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Jo.-Jo.-Erremientak alperrik galtzen hai, 
bazekik orrek. 

Talo.-(Mañaxi'ri) Arrek esan zigun 
"Aquí esa" esan nai zuela: "¿Norena da 
au?" iEdozein gauza! Esaten omen da: A 
qui est t;a? (loxe loakin'i) A qui est t;a? 
iAsma zak, a:x:kora dek ori! 

lo.-lo.-A:x:kora izan balitz ez zikan as
matuko errementari ergel orrek. Neri a:x:ko
ra ondatu zidan bezela. iMilla deabru! 

Talo.-Polikarpo'ren bitartez alkar aita, 
onera etorri ta Ko:x:me beregana eraman 
elet. Ko:x:me oso asarre zegon ... (Mañaxi'ren. 
gatik) Onekin zerbait izana izango zan. 

Mañaxi.-Nerekiñ ez du ezer ere izan. 

Talo.-Ez dakin. Nolanai dala ere ez zuen 
ezer entzun nai. Burruntziagatik, zenbat 
Lear zuen galdetzen zion; baña, mutututa 
gelditzen zan. Azkenian, prantzesa begiyen 
aurretik botatziagatik... iorrengatik haka
rrik, e!, lau milla duro esan zion. iLau mi
Ua duro! (Mañaxi ta loxe loakin, Talo'ri 
bi aldamenetan jartzen zaizkio) 
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Mañaxi.-iLau milla duro! 

Jo.-Jo.-iLau milla duro! 

Talo.-Lau milla duro. 

Mañaxi.-Burruntzi hatengatik. 

Jo.-Jo.-Badek dirua. 



Talo.-Eta prantzesak itzetik artu ta 
Ikaska! 

Mañaxi.-lKaska? 
Talo.-Kaska, hai, kaska. 
lo.-lo.-lZer kaska, ordia? 

Talo.-iKaska! Burruntziya lau milla du-
rilan erosi. 

Mafíaxi.-iEne! ... 
lo.-lo.-Ez, kaska; hafía kaskarreko ede

rra dek ori. 
Talo.-Bai noski; ta hertan tratua eraha

ki, ta hertan lau milla duruak ordaindu. 

Mañaxi.-(Ezkerrera juanaz abopian itz-
e~ifíaz) iLau milla duro! ¡Lau milla duro! 

lo.-lo.-Gezurra zirurik. 

Talo.-Egi-egiya dek ha. 
lo.-lo.-(Mafíaxi'ri beregana alderatuaz) 

lBafta zuk oni, egiyaren antz izpirik arki
tlen al diozu? 

Mafíaxi.-lArkituko ez diyot ha? Egi-egi
ya dala txinixtu zenezake. 

lo.-lo.-lZergatik ordia? 
Mañaxi.-lZergatik izango da? Lau milla 

d.uro oyek onera etorri hiar dutelako. 

lo.-lo.-lOnera? 

Mafíaxi.-Etxe onetara, hai. 

lo.-lo.-Ez da ori... 
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Mañaxi.-¿Ezetz? Diru oyek laster ikusi· 
ko dituzu nere eskuetan. 

lo.-lo.-Baña ... 

Mañaxi.-Nere giltzapian gelditu hiar du
te, hai. 

lo.-lo.-(Talo'ri) Baña ... ¿zer zikan hu
rruntzi arek orrenheste diru emateko? 

Talo.-iA! Burruntzi ura zarretakua dek. 

Mañaxi.-Bai, ha. Aurrekoen aurrekoak 
utzitakoa zala, Koxme'k herak esan zidan. 
Neri guziya esaten dit. 

Talo.-Zuri, hai noski. 

Mañaxi.-Nik nai izan hanu, hurruntzi 
ori neretzat izango zan; haña, ez; nik ere 
lau milla duruak nayago ditut. 

Talo.-Esango nuke. Ez zaude tratalari 
txarra. i Giltxurriña! 

Mañaxi.-iLau milla duruak, lau milI .. 
ruak! 

lo.-lo.-Iñondik iñora nik ezin ulertn 
diat ha. 

Talo.-Burruntzi orrek jentilIen garaikoa 
izan hiar dik. 

lo.-lo.-¿Zer jentil gero? 

Mañaxi.-Koxme'ren aurrekuak. Gure au
rcekuak esan genezake. Koxme guria hezela 
hai degu. 
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Talo.-Ik ez dakik; bafia emen, orain ur
te asko, bafia asko, jentillak bizi itukan. Gi
zaseme, ikaragarrizko aundiyak ... 

Mañaxi.-Bai, ba; Koxme'ren aita bera 
ere, ate ortan ezin sartu zan; alakua zan-ta. 

Talo.-Orrek ez du zer-ikusirik. Bestela
korik ziran ayek. Gizaseme ayen oin bakoi
tza, pabriketako tximini luze oyetako bat 
bafio aundiagoa zan. Beso bakoitza... beste 
tximini oyetako bat bezelakua. Urte asko 
igaro dituk ordutik onera, ta gu, kaxkartu 
egin gaituk, apurtu. Intentxiyua, bai... ire 
emaztiak bezela. Mingaifiian indarra ere 
baL.. 

Mañaxi.-¿Errosariyo ori, luzia al da? 

Talo.-Zure mingafia bezin luzia, ez. iTi-
pulaxifia! 

Mañaxi.-iAstua! 

]o.-]o.-Zer esaten dekan be gira zak gero. 

Mañaxi.-(Joxe ]oakin'i) Ta zuk ere be-
gjratu biar dezu. 

]o.-]o.-¿Nik? ¿Mingain luze, befiere dei· 
tnal dizut, ba? 

Mañaxi.-iEz genuke besterik biar! Ba· 
fía, zure amorru oyekin edozer gauza esaten 
dezu. Koxme'rengatik nai afia zitalkeri bo
ta dituzu, ta ortik etorri dira emengo ozta
suuak, emendik aIde egitiak ... 
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Jo.-Jo.-iBafia, nik Koxme'rik ikusi ere 
ez badet! Ta, gafiera, zuk biali dezula zeo
rrek esan didazu. 

Mañaxi.-¿Nik, e? Gauza txar guziyak 
ni.k egiten ditut. Aixtiyan Xefeina' rekin za
lapartaka ere ni izango nitzan. 

Jo.-Jo.-Orrek ez du ezer ikusirik. 

Mañaxi.-Badu, bai. Utzi nazazu neri. Nik 
antolatuko det; eta lau milla duro oyek nik 
gordeta ikusiko dituzu. 

Jo.-Jo.-(Zuk gordeta nik ikustia, ez da 
errez izango.) 

Mañaxi.-Utzi nazazu neri. 

Jo.-Jo.-Bai, bai. 

Talo.-Bada, jentillak gizaseme ikaraga. 
rrizko aundiyak ziran; eta indar batzuek 
bazituzten ezi~ esan alakoak. Etxia bafio 
fl.undiagoko arkaitz puskak atzaparretan artu 
tn kanikak balira bezela, beren ayekin jos
tatzen ziran. 

M añaxi.-Jostallu egokiyak. 

Talo.-Izan ere, ayen atzapar bakoitza pe
Inta-jokuko pareta bafio aundiyagoa zan-ta. 

Jo.-Jo.-Orduan baxo-erdiyari eltzeko gaiz
ki ibilliko itukan. 

Talo.-¿Baxo erdiya ayek? iBai zera! 
Upela oso-osorik atzaparretan artu ta izan-
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ga, zanga! ustu arte. jA! Garai artan jayo 
blar nuen nik. j Garai artan! 

Mañaxi.-Zanga zanga ederrik egingo ze
nuen zuk. 

lo.-lo.-Zanga obetoegingo zuen onek 
bai, edana ordaindu (pagatu) haño. 

Talo.-¿Orduan ordaindu? Errex. jAhe
rats purrukatuak itukan tal 

Mañaxi.-¿NoIa ez ziran izango, Iau milla 
duroko hurruntziak zituztenak? 

Talo.-Ayen aherastasunak zenhaterafto
koak ziran, ametsetan asi ta ere ez genioke 
antzik emango. Eta guziyak emen utzi zi
tuzten. 

Mañaxi.-¿Emen? 
Talo.-Gure oñetan. Be guziyak aherasta

slInez hetiak daukazkigu. Emen azpiyan zer 
dagon guk ez dakigu. 

lo.-lo.-¿Emen azpiyan? Pipiya ugari. 
Talo.-Berago, ordia. Aherastasun oyek 

non dauden asmatuko halitz... Ta egunen 
batian azaldu hiar dute. Nai ta naiez ager
tuko dira. Ta orduan ... jA! guztiyak ahe 
rats purrukatuak izango gera. 

lo.-lo.-Guztiyak aherats egiten diran egu
nian, guztiyak txiro. 

Talo.-Orduan ez du iñork Ianik egingo. 
Lan egiten duena, presiliyora. 
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Mañaxi.-Lanik egiten ez hada, ia nondik 
sórtuko diran aza ta haharrun ta ... 

Talo.-¿Aza ta haharrunak zertarako di-
tllzu, sakelian naiko diru izan ezkero? 

Mañaxi ..... Dirua jango dezu zuk. 

lo.-lo.-Diruakin heteko dek ik sakela. 

Talo.-Orretan halego ... Okerrena da ez 
di rala arkitzen. Or, Aitzgorri'n ta, jentil .. arri. 
yak arkitu dituzte, hai; hañan oyek ere 
kaxkarrak dira. Beren azpiyan exur hatzuek 
azaldu dira... kondarrak, apurrak, utsa. 
Tarteka, tarteka, zerhait azaltzen dala, orain 
burruntziya hezela, ta hesterik ezer ez. 

lo.-lo.-¿Ta alako gizon aundiyak zerta· 
rako zitekan orrelako hurruntzi txikiya? 

Talo.-Ez zekiagu bao Ortzak garbitzeko 
edo orrelako zerbait izango ukan noski. 

VI 

LENGUAK eta KOXME 

Koxme.-(A.tzeko atean azalduaz) Emen 
naiz ni herriro. 

Mañaxi.-Gure lau milla duruak emen di
tugu. 

Talo.-(Koxme'rengana juan eta marruz
katuaz) Ona emen burruntzalia edo burrun
tzi zalia. 
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Koxme.-Zaude geldirik, gizona. 

Mañaxi.-(Joxe Joakin'i) Eta orain, utzi 
neri. Nik antolatuko det. Utzi neri. 

Jo.-Jo.-Bai emakumia, bai. 

Talo.-I aiz, i; bateko ezpata ez, baña. 
bateko burruntziya. 

Koxme.-Itzegin zazu mingañarekin, ta 
ez atzaparrakin. 

Talo.-Nik guziyakin itzegiten diat; baita 
alpraketen lokarriyakin ere. 

Koxme.-(Mañaxi'rengana juanaz) Mafia
xi: zuri gauza bat esatera etorri naiz. 

Mañaxi.-Nai dezun guziya esan zene
zake. 

Koxme.-Neri begiratuta br..:'runtzi bat 
ikusten zenidalako kezka zenuen. Ez didazu 
orain geyago ikusiko. Ez det burruntzirik. 

Mañaxi.-Saldu dezula badakigu. 

Jo.-Jo.-Ta ondo saldu dekala ere bai. 

Talo.-Nik guzi·guziya esan ziuatet. 

Jo.-Jo.-Onek, lau milla duruan esan 
ziuk. 

Mañaxi.-Lau milla duruan esan digno 

Talo.-Bai, ba... Larogei milla duruan. 

Mañaxi. 
Jo.-Jo. 
Koxme. 

-lE? 
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Talo.-Ez, ez; Iau milla duman. 

Koxme.-Egiya; Iau milla duman saIdu 
det. 

lo.-lo.-Ostikada ederra dek. 

Mañaxi.-Berri orrek asko poztu gaitu. 
Au txoratuta gelditu da. (loxe loakin' gatik. 
Oni poztutzeko keñu egiten dio) 

lo.-lo.-Bai; esateko era batian .. . 

Mañaxi.-Esateko era guziyetan ... Eta Xe-
feina... iA! Xefeina, bere onetatik ateria 
dago ... Ta etxeko guztiyak, etxeko guztiyak. 
pozez bete gera ... ta .. ~ badakizu... lengo 
itzian bazaude ... 

Koxme.-Azkeneko itzian irauten det. 

Mañaxi.-Orduan ez dago geyago zer esa
nik (Eskuiko lenengo atian deituaz) iXe
feina! 

Koxme.-¿E? 

Mañaxi.-(Koxme'ri) Orain etorriko da, ta 
biyen ezkontza beriala antolatuko degu. 

Koxme.-Ori ez da ordia gure azkeneko 
itza. 

Maff.axi . ....¿Zer? 
lo.-lo.-¿NoIa? 
Talo.-Ara, ara ... 
Koxme.-Gure azkeneko itza izan da: ba

koitza bere mallan. Eta bat jexten danean, 
bere asmoetan ere jetxi egin bear du ... 

44 



Mañaxi.-¿Zer esan nai dezu? 

lo.-lo.-iMilla deabru! 
Koxme.-Eta igotzen danean, igo. 
Mañaxi.-Baña ¿zer naspil dira abek? 
lo.-lo.-¿Zer dituk katramil oyek? 

Koxme.-Ni orain igo egiu naiz, eta zuen 
alaba bian gelditu da. Beaz beragoko senar
gai bat billatu biar duo 

Mañaxi.-Lotsagabia ez besterena. 

lo.-lo.-Arrayoz jositako petrala, ¿zer ge
nIa uste dek? 

Koxme.-Nik goragoko andregaya billatu 
biar det. Eta begiz jua daukat. Sendagillea
ren alaba eskatzera nua. 

Talo.-Ederra dek! 

Mañaxi.-¿Enplasto onekin ateratzen al ze
ra orain? 

Koxme.-Enplasto au zeorrek egin dezu
na da. 

lo.-lo.-Baña, arrayoz jositako ume zir
zilla, ¿len esantako guziya, lengo eskeñiak, 
lengo agintzak alperrikakoak dirala uste al 
dek? 

Koxme.-Alper-alperrikakoak. Mallaz al
datu gera; beaz itzaz eta eskeñiaz ere aIda
tu egin bear degu. 

Talo.-iEderra dek! 
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Mañaxi.-Kaiku, maltzurra. Zu aldatuko 
zinduket nik oraintxe. 

Jo.-Jo.-iMilla deabru! ¿Baña ik ezkon
tza zer dala uste dek? 

Koxme.-Emazteak esango dizu: "Anima 
salbo, txerri-tratu jator-jatorra". 

Jo.-Jo.-iPurrukatuko at! 
Mañaxi.-iPetral gaiztua! 
Koxme.-Ori esatera etorri naiz, ta orren 

besterekin banua. (Koxme atzetik juaten da. 
Joxe Joakin ta Mañaxi oso asarretzen dira. 
Talo, itotzeko zoriyan algaraka, atzeko 
atian gelditzen da) 

Jo.-Jo. - Atzaparretan apurtuko nuke 
oraintxe. 

Mañaxi.-Azkazalak sartuko nizkioke. 
Talo.-(Atzean algaraka) Orrek bai sartu 

d\zutela... iburruntziya! 
Jo.-Jo. - (Alki batekin jotzera egiñaz) 

iTxirtxillatuko at! 
Mañaxi.-iTalo, ez besteren talo! iAs

tua! 
Talo.-iKaska! 

EZKUTAZAPIA JEXTEN DA 



BERNAIÑO'REN LARRIYAK 
(Jostirudia egintza bakarrean) 
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Donostiko Biltoki edo Teatro Lenendikoan (Tea
tro Principal> lenengo aIdiz aurkeztatua, Aben
duaren 2I'an I9IS'garren urtian. 

"Izarra" zeritzaion sortan argitaratua, lT garren 
alean, 1923'garren urtian. 

"Euskal-Esnalea"-n iru pusketan argitara-tua, 
1923·garren urtian. 

(Biak argitaraldia bera dira.l 
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IRUDIGILLEAK 

Andre Kaxilda 
Pilamo 
lfiaxi 
Filemon j auna 
Fernando jauna. 
Premifi 
Bernaifto 



1 

Iruditegiak aurkeztatzen du Donosti'ko 
etxe aberats bateko gela apaña. A tzian, ez
kerretara, sarrera zabala. Eskuira, begirato
ki edo miradoria. A ldamenetan, esker-es
kuira, atiak. Mai polita; exer-Ieku apañak; 
lauki, lore ta beste edergarri-motak. 

Estalkia igotakoan, Andre Kaxilda ta Iña
xi, gela antolatzen ari dira; Iñaxi'k loro
lalda bat dauka eskubetan. 

ANDRE KAXILDA ta 11il'AXI 

Andre Kaxilda. - Tira emakumia, lore 
oyek jarri itzazu beren tokiyan; mugi zai· 
tia, korri, salto ... 

lñaxi.-¿Bikuak egiten astia nai al du? 

Andre Kaxilda.-Bikuak ezezik irukuak 
eta laukuak plateretan egiten nazkizu nai
kua, ta ez neri orlakorik aitatu. 

Iñaxi.-Ara bada, orainguan kraxkatu're 
gabe, orra oxo-oxorik laga. 

Andre Kaxilda.-Arritzeko're bada, zure 

49 



esku herunezkuakin. Senargaya izatian, gu· 
re ontziyai hezela arren eskuhai eltzen ha
diyozu, laster hiatzik gahe geldituko da. 

Iñaxi.-Arri ordia, goxo-goxo egingo di-
yot. -

Andre Kaxilda.-Platera eskuhetan artzi
an, pentsa zazu hada, senargaya dezula. 

Iñaxi.-¿ Talaherazkua? 

Andre Kaxilda.-Ez; zuk hiarko dezu, 
blscuit. Tira, tira jarri zazu alki (y) ori haz
tarrerago; ekarri zazu lenhizi aingeru hel
tza; haña, eraman itzazu paper abek; zuaz 
emakumia, eldu zayozu mai onL .. 

Iñaxi.-¿Exertzeko ez al dit agindu nai? 

Andre Kaxilda.-¿Exeri? Pilemon jauna 
here semiarekin herialaxe emen da, ta orain
dik gela hiar hezela antolatu gahe dauka
gu. 

Iñaxi.-Izan ere, Pillemon edo dalako 
ori, alako edertasunetan oituha egongo da 
Errezil'go mendi-tontorretan. 

Andre Kaxilda.-Dagon tokiyan dagola, 
Pilemon jauna ikaragarrizko aheratsa da, ta 
Erniyo'n hadago're izango du nai duhen 
guziya. 

Iñaxi.-Aizia heñepin hai. 

Andre Kaxilda.-¿Aizia? Zuhen huro ari
fletan hai, Erniyo'n haño geyago. ¿Zein da-
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la Pilemon jiluna, uste dezu? Nere senarra
ren betiko laguna da; anayak bezela maite 
ziran Amerikan zeuden bitartian. Neriak 
diru-mordoxka bat egin zuben; bestiak ez 
gutxiyago; ta onera biurtu ziranian, neria 
gelditu zan Donostiyan, eta Pilemon jauna 
berriz, baserri zalia izan bada, ta erosi zi
toben Errezill'en, Erdoizta'ko aldamenian, 
Jainkuak daki zenbat zelai, mendi ta baso; 
egin zuhen etxe berri bat eta an bizi da ge
roztik, bere gogo guziyak osatzen ditubela. 

Iñaxi.-Amaika zine, kasino, ta teatro, 
arrek ikusiko ditu. 

A ndre Kaxilda.-¿Zu bezelako txoro-flau
ta dala uste al dezu? Arrek diruba egiten du 
an ere. Ta lenago aberatsa bazan, orain abe
rets purrukatuba dago. 

Iñaxi.-Mendiyan izatekotan, ¿zertarako 
du aberastasuna? 

Andre Xaxilda.-¿Zertarako? Bere semiari 
uzteko. Seme bakarra. Zera... Izena... ez 
naiz gogoratzen nola deitzen diyoten, bafia 
badakit oso mofiofiua dubela. 

lñaxi.-Bera're ala izango da ta ... 

Andre Kaxilda.-Izango dan bezela. Ta 
orain, gure Pilartxo'ren senargaya da. Gu
rasuak egindako ezkontza. Nola aitak ain 
maitiak diran ... 
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lñaxi.-Gaztañak bezela, senargai billa're, 
mendira ... 

Andre Kaxilda.-Ez, Avenida'ra juango 
gera. An gustokuaguak izango dira. 

lñaxi.-Neretzat beintzat bai. 

Andre Kaxilda.-Bai noski, tirilla oyeta
kuak, xota iltzeko aña kartik ez eta alare 
Leren burubak iñon kabitu ezin dituzten 
gazte arro oyetakuak. 

lñaxi.-Arrazoi du: arkumiak menditik 
ekartzen dira. 

Andre Kaxilda.-Baña zuk, ¿zer dala uste 
dezu ... zera ... (ezin gogoratu naiz izenaz) 
Pilemon jaunaren semia? 

lñaxi.-Urrez egintako xomorroren bato 

A ndre Kaxilda.-Zaude ixillik erneatu ga
be. ¿Oraindik ez dezu ekarri aingeru beltza? 

lñaxi.-Baña, beorrek ... 

Andre Kaxilda.-Berriketan asi ezkero, 
ez dakizu noiz ixildu. Tira, tira, korri az
kar. 

lñaxi.-Bai, aidian juango naiz. (Juaten 
da atzeko atetik) 

Andre Kaxilda.-Neska eru abek senar
-gai kontu asi ezkero, lanaz batere gogora
tu gabe, abu zabalik egongo lirake. 
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11 

ANDRE KAXILDA ta FERNANDO JAUNA 

Fernando. - (Ezkerreko atetik ateratzen 
da Fernando jauna.) 

Andre Kaxilda.-Gizona, zer edo zer egi
teko garaya dala iruditzen zait. 

Fernando.-Baña emakumia, iru aldiz 
erro paz aldatu azi nazu. 

Andre Kaxilda.-Orain ere ez dakit ... au 
korbata jartzeko itxura. (Antolatuaz) 

Fernando.-Badakit gaur trenik arrapa
tuko ez detala. 

Andre Kaxilda. - (Erropak antolatuaz) 
Baldarra zera, baldarra; nik begiratuko ez 
banizu, ez dakit nik zer pinta aterako ziña
ken. 

Fernando.-Aterako nitzake beñepin, ba
ño orain ez det uste aterako naizenik. Pile
mon nere zai badago ... Etxera bidia asma
tuko al duo 

Andre Kaxilda.-Esker gaiztoko gizona; 
ro ondo ikusteagatik ni sayatzen naizen be
zela ta ... iAI iAndre lasai oyetako baten es· 
kubetan erori baziñan, ez dakit zer egingo 
7enduben! 

Fernando.-Gaur beñepin, Pilemon irix-
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teko ordurako estaziyuan egon. Bafian, or
la bagaude ... (Besuak gurutzetubaz) 

A ndre Kaxilda.-Ez besuak orla okertu, 
ukalondokuak egingo zaizkizu ta. 

Fernando.-Bai, soldaruak bezela egongo 
naiz, zuzen, zuzen. 

Andre Kaxilda.-Txapela ere ez dakit ... 
(Fernando makurtzen da) Ai, nere belau
nak. 

Fernando.-¿Zuriak? 

Andre Kaxilda.-Altxa zaitia; belaun· 
-koxkorrakin galtza guztiyak ondatu biar 
dituzu. 

Fernando.-Aldian. 

A ndre Kaxilda.-(Txapela atera la garbi
tuaz) Zuregatik ez dute esango, ez; nerega
tik. Badakit nola ariko diran: "andre orrek 
ez diyo beintzat asko begiratzen bere sena-

." rrarl . 
Fernando.-Senarrari begiratzia, ongi ar

kitzen det; baña erropari ez orrenbeste. 

Andre Kaxilda.-Zer esango duben Píleo 
mon'ek ere ... 

Fernando.-Bañan zu, ¿zer dala uste de
ZlI Pilemon? Gaztetan, Ameriketan, utzj 
bat, galbai bat ... 
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A ndre Kaxilda.-A zer bi bildu zifiaten. 

Fernando.-Eta orain, orrenbeste urte 



mendiyan igaro ondorian, pentsa zazu; onez
kero lau ankian ibiltzen ere ikasiko zuben. 
¿Juan al niteke? (Atzera juanaz) 

Andre Kaxilda.-¿Pañuelo garbiya artu al 
dezu? 

Fernando.-Bai,. bai, bai, bai, 
(A tzeko atetik juanaz) 

bai ... 

Andre Kaxilda.-¿Eskuturrekuak gogor 
jarri al dituzu? ¿Galtzerdiyak ongi lotuak 
al damazkizu? (Fernando'ren ondotik jua
ten da) 

III 

PILARTXO ta I~AXI 

Pilartxo.-(Eskuiko atetik sartuaz) Orain· 
dik ez dira etorri. ¿Ageri ote dira begira.to
kitik? (Jo aten . da begira-tokira) Ez; baña 
eguneroko enplastua, or dago. Labezomo. 
rrua baño itxusiyagua da gero. Ta gañera, 
ardipat ez du izan biar. Alkandorari begi. 
ratu besterik ez dago. Ez ditu ez, egunian 
bi aldatzen. ¿Orrentzako nagola uste ote du? 
(Begira.tokitik biurtubaz) Nere senargaya ... 

Iñaxi.-( A ingeru beltza eskubetan dube. 
la, atzetik sartuaz) Ara beorren senargaya. 

Pilartxo.-¿E? 
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lñaxi.-Urrezkua izatia; gañerakuan, beo
rren amak diyonez, orlako zerbait izan biar 
du. (A ingerua bere tokian lajiaz) 

Pilartxo.-¿Zer dakizu zuk, nolakua dan 
nere senargaya? 

lñaxi.-Ez ta beorrek ere. 

Pilartxo.-Nik dakitana da ... 

lñaxi.-Bai, aberatsa dala. 

Pilartxo.-Noski. 

lñaxi.-Eta diru asko dubela. 

Pilartxo.-Ditun bezela. 

lñaxi.-Eta lur naikoen jabe dala. 

Pilartxo.--Ala da tao 

lñaxi.-Eta beste ezertxorik ez daki. 

Pilartxo.-Begira; neri, nere senargayak 
ekarriko dit automobilla. 

lñaxi.-Neriak berriz neri, pastel kremaz
kua. 

Pilartxo.-Baña ... 

lñaxi.-¿Nolakua dan ez dakiyen mutilla 
senargaitzat artu? Nik beintzat, ezagutu ga
bt.ko batekin automobillan baño, nayago 
elet gustoko batekin 'oñez. (Zintzarriya) 
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Pilartxo.-Emen dira. 

lñaxi.-Bai, ayek izan biar dute. 

Pilartxo.-Nere gelar~ nna: an egongo 



riaiz deitu arte. (¿Nolakua ote da nere se
I.'argaya?) (Juaten da eskuiko atetik) 

lñaxi.-Gaxua; orrek senargaya, marama 
O1ala usteko duo Diru askokua izan ezkero, 
ederra. 

IV 
ANDRE KAXILDA, FILEMON JAUNA 

eta I]lijAXI 

Andre Kaxilda.-(Atzetik sartuaz) .l6ui. 
zabiltza bixi. Iriki atia, emen dira ta. La
gundu zayozute oneraño. 

lñaxi.-Bai andria (Atzetik juaten da) 

Andre Kaxilda.-Neronek ezkondu hiar 
banuke, enitzake onenbeste 'larrituko. ¿Nun 
jarriko ote naiz? Ementxen. (Exeriyaz) 
Bai, emen; eskeñiko diyot beste silla orí 
ori ta ... 

Filemon.-(Barrenen ojuka) iEup! ¿Di· 
7; al die etxe ontako jendek? 

Andre Kaxilda.-Filemon izan biar du 
orrek. 

Filemon.-( A tzian, agertuko da lenbizi 
lñaxi. Gero ateraño aurreratuko da File
mon) ¿Atso au al da Pemando'ren emaztea? 

Andre Kaxilda.-(jJesus! Ezin ukatu men
ditik datorrela.) 
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Filemon.-Pemando'ri, gaztetan ere ma
tatxa bezelako emakumek gustatzen zitzaiz
kan ta ezagun da. Ez du nere antzik. Nere 
emazte zanek, amaika arrua pixatzen zitun. 
iA zer emakumea! Gerriya kana t'erdi ba-
zun. 

Andre Kaxilda.-(iA zer kupela!) (lita
xi' k alde egiten du, Filemon aurreratzen da 
E:axilda' gana ta itz egiten diyo bizkarrian 
juaz) 

Filemon.-¿Ondo beaz, e? Ori Mar deu, 
ori. i Ze milla emonio! 

Andre Kaxilda.-(Gizon onek puskatu 
biar nau.) 

Filemon.-Zuek, konliteiko litxarrerikin 
agortuak zauzte; baña gu, baba zarra ta ar' 
dua naikua degula ... (Besuak zabalduaz) 

Andre Kaxilda.-iAi! iMusu emango dit! 
(A rpegiya gordiaz) 

Filemon.-(Tiragalia egiten du) 

Andre Kaxilda.-(Tiragaliak lasai eite'itu) 
Tira bada, exeri zaitia silla ortan. 

Filemon.-Pemando ez al da etxen? 

Andre Kaxilda.-Ez; zure billa juan da. 
Bidian galduko ziftaten. 

Filemon.-iAparta dek motella! 

Andre Kaxilda.-Aparta zaitia, bai. Ara 
an silla. 
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Fernando.-Errepente; orlako gauzik attu' 
m ... (Exertzen da) 

Andre Kaxilda.-¿Bakarrik etorri al ze
ra? 

Filemon.-Ez; nere seme, ta morroi gazte 
hatekin. 

Andre Kaxilda.-¿Non dira bada? Zure 
iemia ezagutzeko zaleturik gaude. 

Filemon.-Tramena baten sartu die, haxo 
erdi hat artzea. ¿Bakizu? Donostira etorri 
ezkero, gazte hatek orrenheste hear duo 

Andre Kaxilda.-Etxian ere emango geni
yoten. 

Filemon.-Etxeen, ha; emakumek ez da
kizue tramenako satisfasioa zer den. 

Andre Kaxilda.-Gizona, emen ere eman
go geniyoten hada; nai bazuten Rioja, nai 
bazuten Jerez; danetatik daukagu. Neri, 
etxian, guzitatik eukitzia gustatzen zait. 
Gaitz bat izanda 're, euki etxian zerekin sen
datu. Ez orain asi diran hezela edozein gau-
7.etarako klinikara; azkazalak moztutzera're 
klinikara. Nik guziya etxian, eta etxian be
rriz pakian egoll; ez orain, Donostiyan iku
siko zenduben bezela, etxe guziyak goikuaz 
Lera jiratzen, arratoi-zuloz betiak baleude 
hezela; emengo miradoria, ango tellatuetakn 
tontnrruntunak; ¿zer da ori? Kale guziyak 
arriz, egurrez la zikinkeriz betiak daude; la 
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gero tranbiak emendik, automobillak an· 
dik, zintzarri emengua, tronpeta bestekua, 
ta lokatza ta autsa baztar guziyetakua. Or
la, ¿nola erropari kontu egin? Beti esan izan 
det ni k, eta zu're nerekin egongo zera: an
dre bat ondo jazteko, ez dala Charmeuse, 
Crep de Chine edo Drap zibelin bezelako
rik, eta ala nai bada Petit drap ere bai; ba
ña oraingo gona motzak, ixtarrak iya ageri 
dituztela, dalazko falda godet ori, naiz izan 
toalet de gabardin, berdin dit, zergatik zuk 
dakizun hezela, jantzi hiar hada or dauzka
gu Velour brochee, Chantilly. Ratiné ... 

Filemon.-(Kaxilda izketan ari dan bitar
tian) Eta ... eta ... eta ... (Azkenian) ¿eta zi
maurrez nola zeate? 

Andre Kaxilda.-iJesus! 
Filemon.-Gu ploko xamar gea, ploko. 
Andre Kaxilda.-Baña, gizona, ez orlako 

zikinkeririk aitatu. 
Filemon.-¿Zimaurre? ¿Zeuk ere beste

rik jate al dezue ha? 
Andre Kaxilda.-(Nazkatu hiar nau) 
Filemon.-Azak eta letxuk,. eta koliflo

ruk, ¿zer die ha zimaurre haizik? 
Andre Kaxilda.-Zaudez ixilik; ahoko zu

lotik sartu biar nazu simaurra. 
Filemon.-Sartzen degu guk makiña hat 

aldiz. 
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V 

LENGUAK eta FERNANDO 

Fernando.-(Atzetik sartubaz) Banekiyen, 
banekiyen iritxiko ez nitzala. iKaxo File
mon! 

Filemon.-iKaxo laun zarre! (Besarkada
tuaz) 

Fernando.-Mutill, len baño're bastuago 
ago. 

Filemon.-I berriz piñao. 

Fernando.- i Bejondaikela! 

Filemon.-iArraye pole! iFernando aspal-
dikoe! 

Fernando.-Lertuko nak. Laga nazak; la
ga nazak. Lenago're ler egin diat ire billa ... 
(Exertzen da) Ta guziya alperrik. 

Andre Kaxilda.-Bai noski. Azkeneko or
du arte egon, eta gero dira larriyak. 

Fernando.-Baña emakumia, zuk ez dira
zu utzi. 

Andre Kaxilda.-Zaude ixilik, lasai tza
rra. (Keñu egiten diyo Fernandori galtzak 
antolatzeko) 

Filemon.-Andre guzin erretolikek. (Iku· 
sirik Kaxilda'ren keñuak eta Fernando'ren 
galtza-antolatzea, Filemon ere asten da galo 
tzak antolatzen. Kaxilda' k egiten du gero 
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keñu txamarrarengatik, eta Fernando'k eta 
Filemon'ek len bezela) 

Andre Kaxilda.-(Altxiaz) jAi! Gauza hat 
aztu zait. Banator beriala. (Juaten da atze
ko atetik) 

Filemon.-Zuaz ondo, etxekoandre. 

Fernando.-¿Semia non dek? 

Filemon.-¿Bernaiño? 01' gelditu ttuk. Be-
riala emen dituzue. Baña, aizak, papel' ha
tzuk zuzendu bizkit, eta lagundu biar nak 
Bankura. 

Fernando.-Bazkal-onduan juango gaituk. 

Filemon.-Ez, motell; egin biar dana 
orain egin; gero bazkaltzen ere bazeukau 
lana franko; nik heintzat plateren aurrian 
jUl'tzian ... iEup! 

Fernando.-Baña, semi a etorri arte ... 

Filemon.-iBernaiño! Ez dek galduko ez. 
Lagun ona zeukak. Motell, morroi gazte 
bat, Premiñ, aparta moteIl. Eta maite dit, 
Sémea balitz hezela. Esaten dit, eta neretzat, 
Premiñ ez dek morroya, semi a dek. 

A ndre Kaxilda.-( A tzeko atetik sartsen 
da Kaxilda. Altxatzen da Fernando) 

Filemon.-Bai, Premiñ nere semea dek. 

Andre Kaxilda.-¿Premiñ, e? 
Filemon.-Bai, et:x:ekoandre. 

Andre Kaxilda.-Beaz, ¿Premiñ du izena? 
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Filemon.-Bai, ala deitzen diogu. 
Andre Kaxilda.-(Beste izen bat mte nu

ben.) 
Filemon.-Mutill ona, zintzue, langillie, 

pizkorre, j aparta! 

Fernando.-Juan biar badegu bada, obe 
diagu lenbailen. 

Filemon.-Laster gera emen. Semee ta mo
noye etorriko die, ta zuen kontu. 

Andre Kaxilda.-Bai, ta bazkaitako ordu
rako, zure lagunak oi duben baño zuzenago 
etorri. 

Fernando.-Beti badezu zer esana. 

Filemon.-Emakumen erretolikek. 
Andre Kaxilda.-Ordurako etorri bada 

¿e? (Juaten dira irurek atzetik) 

VI 
PILARTXO, ANDRE KAXILDA eta IlQ"AXI 

Pilartxo.-(Eskuiko atetik ateriaz) Juan 
dira, ta ez dirate deitu. Bazekiten bada ne
re gelan nengola. Auxen da ixtilluba; senar
gaya izan eta nolakua dan ezin jakin. 

Andre Kaxilda.-(Atzeko atetik sartzen 
da andre Kaxilda) 

Pilartxo.-Ama, ¿zergatik ez dirate deitu? 
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Andre Kaxilda.-Emen egon bazifian, Pe' 
trikillo'rengana juan biarko zendubelaKo. 
Ezur guziyak minberatuak laga nazki. 

Pilartxo.-Bafia ¿zefiek? 

Andre Kaxilda. - Filemon'ek. Elefanti 
orrek. Semia ez al da orlakua izango. 

Pilartxo.-¿Nere senargaya? Izango ez dan 
bezela. 

Andre Kaxilda.-¿Zuk zer dakizu? Begi
ra: orain etorriko da zure senargaya bere 
Dlorroyarekin. ¿Entzun dezu? Ni orain, pix
ka batian, ezin egongo naiz emen, eta zuben 
gain lagatzen det. Aitakikua egin det nik, 
nere ezurrak dakite nola, ta zubek egin za· 
zute gaztiena. Gero etorriko naiz. 

Pilartxo.-Ongi da. 

Andre Kaxilda.-Deitu zayozu bada lfia· 
xi'ri. 

Pilartxo .-( A tetik) i1fiaxi! 

Iñaxi.-(Barrutik) iAndria! 

Andre Kaxilda.-Ori gizon kankallua. Oro 
lakorik izaten zanik ere ez nuben uste. 

Iñaxi.-(Atzeko atian azalduaz) ¿Zer nai 
zuten? 

A ndre Kaxilda.-Ai zazu: orain etorriko 
da Pilartxo'ren senargaya bere morroyare
kin. Sukaldera dijuala morroya, ta bestia 
datorrela onera. Emen egongo da Pilartxo' 
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rekin ni et~rri hitartian. Badakizute hada. 
(Juaten da atzetik) 

lñaxi.-Bai andria. Ongi da. (lxil-aldia) 

Pilartxo.-Bazenekizu zer poxa dakatan 
Benargaya ikusteko. 

lñaxi.-Nik aña ikuBi ordurako aspertuko 
da. 

Pilartxo.-¿Zenhat ikusi dituzu hada? 

lñaxi.-Ezin konta ala. 

Pilartxo.-iEmakumia! 
lñaxi.-iOi! ¿Zer uste du hada? Neska

miak, hesterik ez degu izango, haña, se'· 
nargayak: ixkin hakoitzian hato 

Pilartxo.-Aspertzeko 're hada. 

lñaxi.-iBai zera! ¿Badaki zer dan gauza 
trixtia? Senargaya izaten oitu, ta hatek utzi 
ta hestia hillatu hitartian. iZer trixtia dan! 
Eskerrak denhora gutxikua iza ten dala. 

Pilartxo.-(Zintzarriya entzunaz) iEmen 
dira! i Emen dira! 

lñaxi.-Banijua. (Juaten da atzetik) 

VII 

PILARTXO eta BERNAI:Iil'O 

Pilartxo.-(Exeriyaz) Orain dator. Dar, 
dar, nago. 
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Bernaiño.-( Agertuko da atzeko atian eta 
lar irri goxoz, bertatik agur egiten duo Pi
lartxo'k larrez erantzuten diyo. Denbora 
pixka baten buruan, itzegiten du Bernai
ño'k) ¡Ondo, e! 

Pilartxo.-Txit ederki, ¿ta zu? 

Bernaiño.-iBo! (Aurreratubaz) Polita 
neskatille, polita. 

Pilartxo.-¿Ala arkitzen al nazu? zera ... 
¿Nola dezu izena? 

Bernaiño.- ¡ Bernaiño! 

Pilartxo.-¿Bernaiño? ¡Zer izen moño-
ñua! 

Bernaiño.-¿Eta zuk? 

Pilartxo.-¿Nik? Pilartxo. 

Bernaiño.-iEundokua! Geure ingurun, 
Patro, J obita, Arrupiña, ta orlakok die. 

Pilartxo.-¿Gustatzen al zaizkizu ango 
neskatxak? 

Bernaiño.-Ez zeu ainbat. Po lita neskati· 
He, polita. (Sugurrian biatzarekin ukui
tuaz) 

Pilartxo.-Tira, Bernaiño, exeri zaitia. 

Bernaiño.-(Bernaiño bere onduan exer
tzen da) Zeure aldamenen. 

Pilartxo.-¿Ezkontzen geranian, zer eka
rriko didazu? 
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Bernaiño.-Bildotx hato jEundokua! 

Pilartxo.-Ez... hegira, Bemaiiio, nik nai 
del automobilla. 

Bernaiño.-Zuk nai dezun guziya. 
Pilartxo.-¿Maiteko nazu? 

Bernaiño.-¿Matte? Bai ene polita. ¿Eta 
zeuk? 

Pilartxo.-Pixka hato 

Bernaiño.-Ez neuk ainhat. 

Pilartxo.- iBemaiiio! 

Bernaiño.- j Pilartxo! 

VIII 

LENGUAK eta ANDRE KAXILDA; gero 
I~AXI ta PREMI~ 

Andre Kaxilda.-( A tzetik sartuaz) ¿Emen 
al da gure gaztia? 

Pilartxo.-Ama. 

Bernaiño.-Etxekoandre. (Pilartxo ta Ber· 
naiño altxatzen dira) 

Andre Kaxilda.-Zer modu Premiii? 

Pilartxo.-Ez da Premifi. Bernaifio da. 
Bernaiño.-Bemaiiio. 

Andre Kaxilda.-¿Premiii ez dala? 

Biyak.-Bernaifio. 
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Andre Kaxilda.-Egin dezute ez egite. 
kua. Aben eskubetan uzten dubenak gau
za ... (Atzeko atetik ojuka) ilftaxi! 

Bernaiño.-Etxekoandre: Bemaifto naiz. 
Andre Kaxilda.-¿Premift nun da ba? 

Bernaiño.-Sukalden. 
Andre Kaxilda.-Abek txatxalak. Orain 

egin didatena. 

Iñaxi.-(Atzetik sartuaz) ¿Zer nai du? 

Andre Kaxilda.-Txoro-flauta alena, ¿zer 
egin didazu? 

Bernaiño.-Bafta etxekoandre ... 

Andre Kaxilda.-Eraman zazu au, emen-
dik sukaldera. 

Iñaxi.-Neri esan didate ... 

Andre Kaxilda.-iZer esan biar zizuten!. .. 

Pilartxo.-Ama, ¿ez al da bada au? 

Bernaiño.-Bernaifto naiz, Bemaifto. 

Andre Kaxilda.-Tira, tira, sukaldera, 
aguro, aidian eraman zazute nere begiyen 
aurretik. 

Bernaiño.-Bernaifto naizela, Bemaifto. 
(Bultzaka botatzen dute kanpora) 

Andre Kaxilda.-(Atetik) Premift datorre· 
la onera. la orain bere ordez ikazkifta ekar
tzen dezun. 

Pilartxo.-iAu lotsa! 
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A ndre Kaxilda.-Bafta zu, ¿nora begira 
egon zera ez ezagutzeko? 

Pilartxo.-iNik zer nekiyen bada! iAu 
lotea! 

Anclre Kaxilda.-Filemon'ek esan dit bein 
bafto geyagotan, bere semi a Premiñ dala; 
baAa zubei esan edo ez berdiñ da, ta orra 
ukenian. 

Premifí.-(Premifí atzetik. Bere ondoren 
lfíaxi) ¿Zer deu etxekoandre? 

Anclre Kaxilda.-¿Zu izango zera noski 
PremiA? 

Premifí.-Bai andre. 

Andre Kaxilda.-Filemon'ek esan badit 
D.eri. 

Premiñ.-Ala esango zion bai. 
Iñaxi.-¿Neri nola esan dirate bada? 

Anclre Kaxilda.-iZuri zer esan hiar zizu-
ten! Au da au, Premifi, auxe. 

Premiñ.-Pulamentue ori da. 
Andre Kaxilda.-Ara bada, emen dauka· 

gu zuretzat andregaya. 
Premiñ.-iliip! (Kabriola bat egiñaz) 
Andre Kaxilda.-¿Gustatzen al zaizu? 
Premiñ.-Errepente geo. iA, ze mirabel 
Pilartxo.-(Artu liteke au're.) 
Andre Kaxilda.-Bafta, be gira Premiñ: 
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l'\ere aIaharekin ezkontzeko, pixka hat fifidu 
hiar dezu. Zu, mendiyan oituha zaude, ta 
kalian ez da gauza hera. 

Premiñ.-Agindu, etxekoandre, agindu. 

Andre Kaxilda.-Bai; emendik aurrera 
deituko zera Fermintxo. 

Pilartxo.-Fermintxo askoz ere poli tagua 
da. 

Premiñ.-Konprome: Premintxo. 

1 rurak.-Fer-min-txo. 

Premiñ.-Permintxo. Nai duene. 

Andre Kaxilda.-Eta kendu Iepoko pa
ñuelo ori. (Iñaxi'k kentzen diyo pañuelua) 

Pilartxo.-Eta hoinaren ordez, heste txa
peI hat jarri. 

Andre Kaxilda.-AIa da. Iñaxi, ekarri za· 
zu Iastozko txapeIa nagusiyaren gelatik. 

Iñaxi.-BeriaIa. (Iñaxi juaten da ezkerre
ko gelara) 

Andre Kaxilda.-Andre-gayarekin paeia
t7era juateko-ta, apaindu egin hiazu. iNoIa 
denak hegiratuko dizuten!... 

Premiñ.-Geigo begiratuko die andregaie
ri; neuk beintzat ala egin izan doto 

Iñaxi.-Iñaxi ezkerretik txapel lastozkoa
rekin) Ara emen txapeIa. 

Andre Kaxilda.-Kendu boina. 
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Pilartxo.-J arri txapela. 
Premiñ.-(Boina kendu ta jartzen du 

t.'tapela oker-oker; bestiak zuzentzen diote 
batera ta bestera) ¡Dotoria geo, arraye po
le! 

Ándre Kaxilda.-Zuzentxiago. 

Iñaxi.-Atzeraxiago. 

Pilartxo.-Aurreraxiago. 
Premiñ.-Aita Santuak'e, ez dik olako hat 

izango. (Txapela okertuaz. Bestiak zuzen
du) 

Á ndre Kaxilda.-Zuzentxiago. 

Iñaxi.-Atzeraxiago. 

Pilartxo.-Aurreraxiago. 

Ándre Kaxilda.-Iñaxi: ekarri zazu na
gusiyaren zira, ia nola ematen diyon. 

Pilartxo.-Ederki asmatu duo 
Iñaxi.-Ekarriko del. (Juaten da ezkerre

tik) 

Ándre Kaxilda.-Bai, orla zaude ondo. 
Premiñ.-¿Orlako neskatillen aldamenen 

ondo ez? iBai arraye pole! 

lñaxi. - (Ezkerretik zirarekin sartuaz) 
Ara emen. 

A ndre Kaxilda.-Ekatzu. 

Pilartxo.-Besua. 

Iñaxi.-Eldu. 
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Andre Kaxilda.-Tira. (Jazten dute iruren 
o,rtian. Oso parragarri gelditzen da) 

Iñaxi.-¿Zer diruri? 

IX 
LENGUAK eta FILEMON 

Filemon.-( A tzeko atetik sartuaz 
miñ ikusteakuan) iTxori maIue! 
izutzeko zomorroe diruik. 

eta Pre
T:x:orik 

Andre Kaxilda.-Arrazoi duo 

Filemon.-iAu motille! Baserrin bezela 
kaleen e. iAparta! 

Pilartxo.-Oso itxusi dago. 

Filemon. - Etxekoandre, sukaldea nua, 
egongo da zerbait kaxuelakara ta ... 

A ndre Kaxilda. - Berialaxe bazkaitara 
guaz. 

Filemon.-¿Eta bitarteko plakik?... iAu 
motilIe! iAparta! iAparta! (Juaten da 
atzetik) 

Andre Kaxilda.-Au ez dago orla ondo. 

Pilartxo.-Oso itxuski arkitzen det. 

Iñaxi.-Oso parragarri. 

Andre Kaxilda.-AIaxen da. Zuazte bera
kin nagusiyaren gelara, ia beste zerbait bi· 
Ilatzen dezuten. 
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Pilartxo.-Guazen bai. 

lñaxi.-Arkituko degu zer edo zer. 

Premiñ.-¿Jun in biar al deu? (Ezkerre-
tik juaten dira Pilartxo ta Iñaxi. Premiñ 
gelditu azitzen du Kaxilda'k) 

Andre Kaxilda.-Itxogon zazu, pixka bat. 
Premiñ. Juango zera. 

Premiñ.-¿Zer nai du, etxekoandre? 

Andre Kaxilda.-Gauza bat galdetu biar 
dizut. ¿Aitarekin zer modu izaten zera? 

Premiñ.-¿Attakin? iGaizki! 

Andre Kaxilda.-¿Gaizki? ¿Zergatik? 

Premiñ.-¿Zeatik? Mozkorre dalako. 

Andre Kaxilda.-¿Mozkorra zure aita? 

Premiñ.-Ene atta, bai: mozkorre ta jo-
kalarie. Etxea ondau, baztar guziek ondau, 
familie ondau. 

Andre Kaxilda.-Ezin liteke orrenbeste
raño. 

Pilartxo.-(Barrendik) iFermintxo! 

Premiñ.-Bai andre, bai: mozkorre ta jo
kalarie. (Juaten da ezkerretik) 

Andre Kaxilda.-Aitaren ta Semiaren ... Ai
tutzeko guztiyak ez ditugu aitu oraindik. 
Leku onian sartzera ni juan nere alaba. Ba
fian, diruz leporaño zeudelakuan banegon 
ni; ta Fernando zoru orrek ere ez dit ezer 
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eean. Iya egin genduben ederra... Ta, File
mon, akulumendi zar ori're, egon ixil-ixi
lik, ia ziriya eartzen ote zigun. Aitu biar 
dizkit orreatik beriak eta bi. 

Filemon.-( A tzetik, opill batían jakiya
rekin) Ori dek ori kozinarie. Etxekoandre: 
kozinari orren tripakik nañuzke nik. 

Andre Kaxilda.-(Tripak ¿e? Ederrak 
daukazkit bada nik oraintxe). Adi zazu: 
itzegin biar degu. Ama naizen aldetik begi
ratu biar det zer ezkontza egiten duben ala
bak. Ez nago ni alaba edozein modu ema
teko. 

Filemon.-¿Ze ba? ¿Zerbait berri al do
zue? 

A ndre Kaxilda. - Bai, berri-berriya. 
Oraintxen esan didate, mozkorra ta jokala
rjya zerala, etxe guziya ondatu dezula. 

Filemon.-iMilla deabru! ¿Nork eean dizu 
ori? 

A ndre Kaxilda.-Zure semiak. 

Filemon.-¿Nere semeek? iltoko et! (Jun
ten da atzetík) 

Andre Kaxilda.-¿E? ¿Nora dijua berriz 
gizon kaiku ori? Beste aragi-trontzoren bat 
sukaldian arrapatzera. Alperrik da, alperrik 
da. Gizon orrek itxura onik ez duo Ikusi de
t&nerako iruditu zait. iMozkorra ta jokala-
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riya! Aitaren ta Semiaren... ¿Zer uste du 
orrek? ¿Orretarako daukatala alaba? Ez, ez; 
azkar egin biar ditu emengo aldiyak. Azkar 
gero. 

X 

GUZIYAK 

Filemon.-( A tzetik, Bernaiño belarritik 
tiraka dakarrela) Ator onera, petral mal· 
tzurre. 

Bernaiño.-iAi! iai! iai! 

Andre Kaxilda.-(¿Zertara dakar onera 
morroya?) 

Filemon.-¿Zer esan diok atBo oni? 

Bernaiño.-Bernaifio naizela, Bernaiño. 

Filemon.-iMozkorre, ni mozkorre! 

Andre Kaxilda.-Mozkorra, bai, ta jokala. 
riya. Ala esan didate. 

Filemon.-Gezurra diozu. 

Pilartxo.-(Ezkerretik sartzen dira Pilar· 
txo, Iñaxi ta Premiñ) Bazkal ondoan billa· 
tuko degu. 

Andre Kaxilda.-¿Gezurra? Ara emen be· 
ra; orretxek esan dit. (Premiñ'engatik) 

Filemon.-Ta len onek. (Bernaiño'gatik) 

Andre Kaxilda.-Nik ez det ori aitatu're. 
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Filemon.-(Premiñ'i) ¿Ik esan al dek, ni 
nlOzkorre naizela? 

Premiñ.-Gezurre da ori, gezurre da ori; 
galante gero. 

Bemaiño.-Atso sorgiñ ori, gezurti utsa 
dok. 

Pilartxo.-Nere amagatik ez gero orlako· 
rik esan, lotsagahia. 

Filemon.-Ez dizut ematen ostiko hat, za· 
patak ez zikintziatik. ¿Ni mozkorre? ¿ni 
mozkorre? 

A ndre Kaxilda.-Likixkeri alena. ¿ifioren 
etxian jartzeko ixkanhilla au al da? 

Premiñ.-Gezurre, gezurre da. 

Fernando.-(Atzetik sartuaz) iZer dira 
zalaparta ahek! (I) 

Fernando.-(X) (2) Deabruak naramate· 
la, ni naiz etxe ontako nagusiya; ixiltzeko 
agintzen detanian ixildu egin hear da; zela
dore hati deitu ta laster higaIduko zaituz
tet guziyak kaltzelara ... kartzelara ... kartze
lara. 

lñaxi.-(X) (Ez.) (3) Ikusten ditu lotea
gahe ahek. 

(1) Ezkerretik eskuira: Fernando, Iñaxi, Ber
naiño, Andre Kaxilda, Filemon, Pilartxo, Premiñ. 

(2) (X) daukatenak, guziok batian itzegin bear 
(3) Ezkerrera begira. 
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(Es.) (4) Zuk jarri dezu salts'au, likixke-
riya. 

(Ez.) Eta berenak geyago, be gira abei. 

(Es.) Ijitoko-ume alena, liki:l:keriya. 

(Ez.) Iñoren ettian jarri dutena. 

(Es.) Zuaz emendik, asto tartera. Asto taro 
tera, asto tartera, asto tartera. 

Bernaiño.-(X) (Es.) Atso sorgiñ) ora us-
tel, gezurtie. 

(Ez.) Ta zu, berritsu, mari-mutille. 

(Es.) Geukin arrotu nai dozu, ez orde. 

(Ez.) Neska zirtzille, ematen baizut. 

(Es.) Neu naiz bai, neure aiten semee. 

(Ez.) Ta zu, berritsu, berritsu, berritsu. 

Andre Kaxilda.-(X) (Ez.) Arkakuxu oni 
hegira gero. 

(Es.) Ta zu, akulumendiya, alena. 

(Ez.) Zure ama izango zan sorgiña, ez ni. 

(Es.) Ez nazu izutuko zure arrunkakin. 

(Ez.) Arrotu ta aidian bigalduko zaitut. 

(Es.) Ni señora izan ordia, señora, señora. 

Filemon.-(X) (Ez.) ¿Mozkorre ni? ¡Zeu 
¡zango zera, zeu! 

(Es.) Ama ta alaba, gezurtik bik, bai. 

(4) Eskuira begira. 
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(Ez.) Eta zeu sorgiñ, atso motze ineu 
mozkorre! 

(Es.) Neuri esan ori, begira gero sistrifia. 

(Ez.) ¿¡zutu? iErre ta kixkali zeu beze
lakok! 

(Es.) Zeuk esateko mozkorre naizela. 
mozkorre. 

Pilartxo.-(X) (Ez.) Nere amagatik ori 
esan mandu orrek. 

(Es.) ¿Ortara etorri al zerate etxia nastu
tzera? 

(Ez.) Gezurtiyak zubek zerate, zubek, zu-
bek. 

(Es.) ¿Zergatik ixkanbill au jarri bada? 

(Ez.) Euli-mandua alena, bijua emendik. 

(Es.) Zubek zerate ijituak, ijituak, iji-
tuak. 

Premiñ.-(X) Orlako gezurrek esan, neuk 
attatu 're ez tao Gezurtik bazirela mundun 
banekin, bañan orlakok ez llun uste. Geu ez 
gera ortara etorri, zeuk jarri dozue ixkan
billa. Jendek izatie orlakok, orlakok, orla
kok. (Filemon, bere seme ta morroiarekin 
ixkanbilla biziyan atzeko atetik juaten di
ra. Gañerakuak iruditegian aurreratzen di
ra) 

Andre Kaxilda.-Lagun ederra zeneuka
zun. 
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Pilartxo.-¿lftoren eman jartzeko ixkan· 
billa al da au? 

Fernando.-Astu ori ez dakit nola ttirtxi. 
llatu ez detan. 

Filemon.-(Filemon, bere seme ta mo· 
rroiarekin sartzen da bat bate tan eta ixkan· 
bill berria sortzen dute. Guztiak batian iez· 
egiten dute) ¿Mozkorre ni? iZeu izango ze· 
ra! Atso motze, zeuk esateko neri mozkorre 
naizela, mozkorre, mozkorre. 

Premiñ.-Orlako gezurrek esan. Zeuk ja. 
rri dozue ixkanbill au. J endek izatie orla
kok, orlakok, orlakok. 

Bernaiño.-Atso sorgin, ortz mtel, gezur· 
tie. Neu naiz bai, neure aiten semee. Ta zu, 
berritsu, berritsu, berritsu. 

Fernando.-Deabruak naramatela; alde 
emendik, aguro gero; bestela kartzelara, 
kartzelara, kartzelara. 

Andre Kaxilda.-Akulumendi alena, zuu 
emendik, bes tela juango zera kartzelara. 
kartzelara, kartzelara. 

Pilartxo.-Euli.mando, ijito alenak; zuaz· 
te emendik, bestela kartzelara, kartzelara, 
kartzelara. 

Iñaxi.-Lotsagabiak ez bestenak; alde 
emendik asto tartera, bestela kartzelara, 
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kartz~l.!lrB. kartzelara. (A tzeko atian guz; 
yak karraxika ari diran bitartian jetxi beza
te zapia) 

BUKAERA 
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TXIBIRIBIRI 
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Donostiko Teatro Zarrean estrañako aldiz aur
keztatua, 1918-ngo. Otsaillaren 11-an. 

"Izarra" zeritzaion sortan argitaratua, IS'garreo 
alean. 

"Euskal-Esnalea"-n argitaratua, 1922-garren Ul~ 
tean. 

(Biak argitaraldi bera dira.> 
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IRUDIGILLEAK 

Xixili 
Xatur 
Esteban jauna 
Andres jauna 
Jaxinto 
Jenaro 



1 

Irudite8iak gela apain bat aurkeztatuko 
duo A tzian ate aundi-xamar bato Ezker-es
kuitan ere atiak. Eskuian ixpillu bato Mai 
ta alki politak eta abar. 

Estalkia igotakoan, Esteban eta Andres, 
exerita, izketan. 

ESTEBAN eta ANDRES 

Esteban.-Alaxen da bada. 

Andres.-Beraz, zure illoba Xixili, ¿emaz
tearen aldekoa da? 

Esteban.-Bai. Gurasuak il eta umezurtz 
gelditu zanian, guregana ekarri genuen. 

Andres.-iGaxua! Ondo nexka polita da 

Esteban.-Polita, azkarra, ona ta langi
llia. Bañan, alare, etzion iñork arpegira be
giratzen. Diruik etzuela usandu zuten non· 
bait, eta jakiña dago: "txanponik ez bada. 
gaurko eguneko gizasementzat emakumerik 
ez dago". 

Andres.-Egiya diyozu. 
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Esteban.-Ontan, izan genduhen Alberto' 
ren il-berriya. Alberto ori, nere emaztearen 
anaya zan; gizarajuak oso egos-gogorra izan 
biar zuhen; ta, ala, bere berririk ez gendu
ben izaten. Bizi zala're, doi-doi genekigun. 
Mancha alde artan, meatz, mina batzuen 
jabe zala bagenekigun, aberats zegola'rc 
hai... 

A ndres.-ilzugarri! 

Esteban.-Ta, heste ezertxo're ez. Il-berri. 
yaren ondoren, zerbait adierazi ziguten, gu· 
re illoha Xixili'rentzat diru ondotxo utziya 
izan biar zubela ... ta, larrigarrizko gauzal 
guk baño len jakin zuten kanpuan. Erri gu
ziyan zahaldu zan Xixili'ren aherastasuna. 

Andres.-Ala gertatzen da. 

Esteban.-Ta beriala asi ziran Xixili'ren 
ondotik. Ordu arte iñork begiratu ez bazi· 
yon, bazeukan ordubantxe nork begiratuba. 
Ezin txanda artu, gizona. Batek onla, bes
Hak ala ... (lmintziyuak egiñaz) lA zer kan
karreko miña eraman biar zuten batzubek! 
Eta, guztitatik bazan: itxurazkuak, itxura 
txarrekuak, apañak, arlotiak, gaztiak ... az
kenian, agure zar bat ere bai, piper-morrua 
zirudien sudurrarekin, or egoten zan ¡ a! ... 
(lmintziyua egiñaz) bere ortz ustelak era
kutsiyaz. 

Andres.-lIkustekua egongo zan! 
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Esteban.-Alarguna omen da, zortzi se
me-alaben aita; ta izan gogua, kirten arrek. 
nt'skatxai begira egoteko. 

Andres.-Bazeukan bada etxian zeri be
g!ratuha. 

Esteban.-Bai, bai; obe ziyon oliyo.txa. 
rruari ondo begiratu. 

Andres.-Ez da gezurra. 

Esteban.-Eskutitzez artzen zuben berriz 
Xixili'k... jEgunian sei errial ez genituben 
aski karteruentzako! 

Anilres.-Txinixten det. 

Esteban.-Ta alako aukera izan emaku
miak, eta, geyenetan gertatzen dan bezela, 
txarrenarekin gelditu zan. 

Andres.-Gizona, gizona ... 

Esteban.- j Txarrabeta jotzallia! iBiolin. 
terua! jTxokolaterua izan bazan alare! 

Andres.-Bai, gizona. 
Esteban.-Ikusi dezun mutillik txoruena. 

Txibiribiri deitzen diot nik. (Altxiaz) jJos· 
tallu utsa da, geldirik ez dago une batian. 
Leti dantzan dabillela diruri! j Kaxkariiiik 
h,an bada, orixen da kaxkarin jatorra! 

Andres.-Eta neskatxak nai... 

Esteban.-Txoraturik dago bere orrekin. 
Gure esanak alperrik izan dira. Ez dakit 
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nik, Xixili dan azkarrarekin, nola xalta-pe
riko orretzaz zaletu dan. 

Andres.-Izan ere. 

Esteban.-Ikusiko bazenitu biyak emen 
panpantxo daudenian, zer txorakeriyak, zer 
ametsak... Uste dute osabak utzi ditubela 
ikaragarrizko dirutzak. 

Andres.-Utzi ditu ... utzi ditu ... 

Esteban.-Utzi biarko zituben. Etzituben 
noski berekin eramango, bañan ... 

Andres.-Larogei ta amar milla durotik 
gora izango dira. 

Esteban.-Ez da auntzaren gaberdiko es· 
tula. 

Andres.-Ez. 

Esteban.-Bada, esan bezela, beren diru 
oyekin ametsetan zebiltzan; eta ontan j za
pla! zure eskutitza artu genduen, adieraziaz, 
osabaren ontasunaz Xixili'k jabetu nai bazu
ben, be re lengusu Jenaro'rekin ezkondu 
biarko zubela. 

Andres.-Ala da. 

Esteban.-Bai, ala izango da; baña ¿ze!' 
egin biar du orain Xixili'k bere Txibiribiri 
orrekin? 

Andres.-(Altxiaz) Gai ortan, argi ta gar 
bi azaltzen da azken-naya. Alberto jaunarell 
ontasun guziyak, bere illoba Jenaro ta Xi-
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xili'rentzat izan hiar dute, abek biyak al· 
karrekin ezko.ntzen badira. Biyetako. bat 
ukatuko. balitz, ukatzen ez danarentzat izan
go dira o.ntasUD guziyak. 

Esteban.-¿Eta biyak ukatzen badira? 

A ndres.-Beartsu·etxetarako.. 

Esteban.-Bañan, ¿no.la nai dezu Xixili'k 
1'xibiribiri uztia? 

Andres.-Utzi ditzala bada, o.sabaren en· 
tasUDak. 

Esteban.-Eta... ¿no.la nai dezu, o.sabaren 
ontasUDak uztia, bere ayen o.ndo.tik badabil 
1'xibiribiri dalako. o.ri? 

Andres.-Ez dauka bada heste hiderik 
Gaur arratsaldeko. lahetan, J enaro. ta Xixi
li'k biyak, aito.rtu hiar dute nere aurrian. 
o.!!abaren aginduha hetetzeko. gertu dauden 
ala ez. Jenaro.'k idatzi dit ordurako. ego.ngo 
dala. Zubek ikustera, uste det lenago eto.rn
ko. dala. 

Esteban.-No.ski. .. , 
Andres.-Badakizu bada: labetarako di

juala Xixili nere etxera, ta an... deizkiyo
na esango duo 

Esteban.-Ez da asmatzen errexa. 

Andres.-Ori adieraztera etorri naiz, eta 
orrenhesterekin banua. (Eskua eman eta ate
-aldera juanaz) 
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Esteban.-Arratsalde arte bada. 

Andres.-Bai... (Bat-batetan biurtuaz) iA! 
l'a aztuta nijoan. Emaztia gaxo daukazula 
eE!an didate. 

Esteban.-Bai, bafia, obeto dago. 

Andres.-Atsegin det. (Ate-aldera juanaz) 

Esteban.-Eskerrik asko. 

Andres.-(Berriro biurtuaz) ¿Jeikiko da 
ordia? 

Esteban.-Oraindik ez; bafia bigar edo 
etzi jeikiko dala uste det. 

Andres.-Nere eskumuñak emango diz
kiozu. 

Esteban.-Atsegin izango duo (Biyak atze
tik juaten dira) 

11 

XIXILI, gero ESTEBAN. Azkenian JAXINTO 

Xixili.-(Eskuiko atetik ateriaz) Uuan 
da! Gizon orrek bere izkera kinkili-kanka
Iarekin, gure zorion guziya zarrataratu di
gu. Atsegintasunez beterik arkitzen nitzan, 
ta orra orain: J axinto utzi, edo bestela osa
baren dirubak galdu biar. iA zer korapi
lIua jarri didaten! Nik ezin det ... ezin del. 
iKorapillo onek itoko nau! (Oso tamal eser
tzen da) 
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E,teban.-(Azaltzen da atzeko atetik, eta 
pixka bat Xixili'ri begira egon oncloren itz· 
egiten du) Izkribaba izan da. 

, Xixili.-Badakit. 

Esteban.-Labetan juan biar dezute bi 
lengusuak izkribauarengana, adieraztera be· 
te nai dezuten edo ez osabaren agindua. 

Xixili.-Iskribaba. 

Esteban.-Iskribaba, bai. 

Xixili.-Gizon orrek nastutu du guziya: 
ori da baztarrak saltsatzen dabillena . 

. Esteban.-Ori, ez ... 

Xixili.-¿Zer jakin biar du orrek nore· 
kin ezkondu nai detan? ¿Zer ikusteko du 
orrek? 

Esteban.-Orrek, ezer ez. Zure osaba Al
berto' zanaren aginduba da. 

Xixili.-(Altxiaz) Badute biyak ere aIka
ríen antza. ¿Nola eman biar det Jenaro're
kin ezkontzeko itza? Beñere ikusi ez badet ... 
Nolakua dan ere ez badakit ... 

Esteban.-Nik ere ez. Ortan biyak berdin 
gaude. Ez dakit txalburua edo karramarrua 
dan. Banekiyen Albcrto'k illoba bat bere
kin zeukala.Banekiyen illoba orrek Jenaru 
¡zena zubela. Ta orra nik nekiyen eta daki· 
tan 'guziya. 



Xixili.-¿Ta geyago gabe nik itz eman 
biar? 

Esteban.-Ez; gaur etortzekua da Jenaro; 
ta iskribabarengana juan baño len, zu ikus· 
tera azalduko da noski. 

Xixili.-Itxura ederrekoen bat izango da. 

Esteban.-Ez da noski izango Txibiribiri 
bezin kilimakatzallia ... 

Xixili.-Txibiribiri, ez... iJaxinto! 

Esteban.-Ba ... Jaxinto ta Txibiribiri da
na bato (Jaxinto oso aZqi ta erdi dantzatua: 
atian azaZtzen da) Ta ... ara bera. 

Jaxinto.-jA! Esteban jauna; sartu ta ze
ñC:..kin... eta zeñekin ... 

Esteban.-( Jaxinto'ren dantzak ikusirik, 
bera ere dantzari ta abestuaz) Eta norekin -
Petra zikiñaren alabarekin. 

Jaxinto.-¿E? 

Esteban.-Or gelditzen zerate. Ni banua. 
( A tzetik juaten da) 

III 

XIXILI ta JAXINTO. Azkenian ESTEBAN JAUNA 

Jaxinto.-(Parrez) Zure osaba alaitsu da
go. 

Xixili.-Ni baño alayago. 
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Jaxinto.-(Bat-batetan oso tamal gelditu
"ik) Ni bafio're bai. (Ixil-aldi baten ondo
ren) Gau guziyan ez det loik egin, zure osa
baren dimaz gogoraturik. 

Xixili.-¿Dimak gogoratzen zaizkizu, e? 

Jaxinto.-Bai; diruen punttaren punttan 
ikusten detalako nere Xixili zoragarriya. 

Xixili.-Laister ez dezu bada ikusiko, ez 
Xixili'rik, eta ez dimrik. 

Jaxinto.-¿Zergatik? 

Xixili. - Jenaro'rekin ezkonduarazi nai 
nautelako. 

Jaxinto.-iEz! iOri ez! iBeftere ez! iZu, 
neria izango zera! 

Xixili.-Orduban ez dago dimrik. 

Jaxinto.-Bai. Asmatu det nola. 

Xixili.-¿Nola? 

Jaxinto.-Zu etzera ukatuko. Jenaro hiur
tu-aziko degu ukatzera; ta orduban dimbak 
b:ango dira znretzat... eta neretzat... biyen
tzat, eta... (A bestuaz eta oin baten gañian 
jira emanaz) txibiribiri... biri ... biri. .. 

Xixili.-iE! Etzazula itxura gabeko gau· 
zarik esan. 

Jaxinto.-Begira; zuk esango diyozu len
gusuari: Jaxinto'tzaz txoratua nago ¿e? Ja
xinto'ri diyotan naitasunak pil-pil egiteu 
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dit harren-harrenian ¿e? Jaxinto'ri emana 
daukat hiyotza ¿e? Eta, nola Jenaro'k ez 
duhen naiko hiyotz gaheko emazterik, utzi
ko zaitu, diruak izango dira guretzat, eta ... 
(A bestuaz eta oin baten gañian jira emanaz) 
txihirihiri. .. hiri ... hiri ... 

Xixili.-¿Zertarako esaten dituzu orrelako 
lerdenkeriyak? 

Jaxinto.-Lerdenkeriya dala uste dezu? 

Xixili.-Bai; itxura gaheko gauza. 

Jaxinto.-Orduhan, heste zerhait... asma· 
tuko det ... itxogon ... Ara: zu zera, ikusi 
dan neskatxik ederrena, poli tena ... 

Xixili.-Milla hider esan didazu. 

Jaxinto.-Ta hes te milla bider ere esango 
dizut. 

Xixili.-¿Ta zer? 

Jaxinto.-Bada, orren po lita izan arren. 
jarriko zaitugu emakumeik itxusiyena, za
tarrena hezela; ta J enaro 'k zu ikustian ika· 
ratuta itzul egingo du, ta... (A bestuaz ta oin 
baten gañian jira emanaz) txibiribiri... bi. 
rL .. biri ... 

Xixili.-Baiian... ¿nola liteke ori? 

Jaxinto.-¿Ez degu bada egunero ikusten. 
padera bafio itxusiyagoko neskatxak, ede
rrak, zoragarrizko panpoxak agertzen dira-
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la? Bada, itxusiyakin polita egiten bafio 
errexago da polita itxusitzen. 

Xizili.-¿Nola ordia? 
JlUinto.-¿Nola izango da? ¿Ez dakizu 

bada, gaurko egunian diran pintatzalleik 
av-karrenak emakumiak dirala? 

Xizili.-IA! IEz, ez! Ez dez pintaketik 
nai; iez, ezl 

JlUinto.-Bafian ... 
Xizili.-¿Arpegi guziya ondatzeko? IEz 

orixe! 
JlUinto.-Orduban, beste zerbait ... asma· 

tuko det ... itxogon ... Ara, bai: Ikorkoxa! 
Xizili.-¿E? 
JlUinto.-Bai, jarriko dizugu bizkarrian 

korkoxa, ta Jenaro 'k ikustian alde egingo 
du, ta ... (Abestuaz eta oin baten gañian ji
ra emanaz) txibiribiri... biri ... biri ... 

Xizili.-Ori gaitz-erdi iduritzen zait. 

JlUinto.-Bai: ekarriko dizut soldauzkan 
ibiltzen nuen bizkar-zakela, beteko degu za
tl'lrrez, eta etortzen danian ... 

Esteban.-( A tzetik, eskuban txartel bar 
duela) jJ enaro ... ! 

Xizili.-(Oso ikaraturik) IEI 
JlUinto.-INolal 
E.tebCJil.-J enaro 'ren txartela. 



Xixili.-Alare. 

Jaxinto.-lzutu nau. 

Esteban.-Ara zer dion: "Une onetan iri
txi naiz; soñekoz aldatu hezin laister, juan. 
go naiz heok, osaha-izehak agurtzera, ta ne
re lengusu Xixili ezagutzera.-Jenaro." 

Xixili.-Beriala emen da. 

Jaxinto.-Bizkar-zakelen hilla nua. (Atze
tik lasterka juaten da) 

IV 
XIXILI ta ESTEBAN lAUNA. Cero JAXlNTO. 

Azkenian XA TUR 

Esteban.-¿Nora dijua ori muturrak aus
ten? 

Xixili.-¿Ori? Iskrihaharen saltsak apur-
tzera. 

Esteban.-Ez dago toki txarrian. 

Xixili.-Orrek asmatu du hada. 

Esteban.-iZer asmatu hiar du! Orren hu-
ruhan ez da jayotzen illia hesterik eta. 

Xixili.-Orren hurutik sortu da hada. 

Esteban.-¿Zer gero? 

Xixili.-Bere soldaruzkako hizkar-zakela
rekin jarriko dit txantxetako korkoxa, ta Je, 
naro'k egiya dala usteko du; ta zein ta lasai 



ta galbaya izan leikien, ez du noski korkox
dun emakume batekin ezkontzeko almenik 
I,ango. 

Esteban.-Ez dago gaizki. 

Xixili.-Utziko nau beraz, eta orra nola 
izkribauaren naspil eta saltsa guziyak apur
tuko ditugun . 

.l!;steban.-¿Badakizu, badakizu ez dagola 
gero gaizki asma tuba ... ? 

Xixili.-Galdetu dezayola orain izkriba
bak bere amonari, norekin ezkondu nai du
ben, ez neri. 

Esteban.-Gezurra dirudi mutil txotxolo 
orren burutik orrelako gauzik sortu biar zue
nik. 

Xixili.-Orra bada. 
·Esteban.-iNork esan ori asmatu biar zue

la Txibiribiri'k! 
Xixili.-Txibiribiri, ez; iJaxinto! 

Esteban.-Ondo da. Emendik aurrera dei
tuko diyogu: (ojuka) iJaxinto! 

Jaxinto.-(Bizkar-zakelarekin atzetik sar
tuaz) Emen naiz. Ona non dakarten ... (Es
teban'ek artzen du bizkar-zakela) 

Xixili.-iEderki ! 
Esteban.-iEderki asmatuba! 

Jaxinto.-Orain zatar batzuek sartu ta ... 
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Xixili.-Beriala ... (Atzetik deika) iXatur! 

Esteban.-Korkox jatorra gertatuko da. 

lcu:into.-Bai, ba ... (Atzetik deika) iXa· 
tur! 

Xixili.-Izkribauari par eragingo diyogu 
orain. 

Esteban.-Bai, noski. (Xatur agertzen da 
atzian. Xixili beregana juaten da ta Este
ban eta lcu:into bizkar-zakelarekin geldi. 
tzen dira) 

Xixili.-iA! iXatur! Ekarri itzazu zatar 
hatzubek ... 

Xatur.-Bai, andria. (Xatur biurtzen da 
ta bizkar-zakelari eltzen dio. Orduan, la
xinto, lasterka Xatur'engana juaten da) 

laxinto.-Zatar batzubek, zera ... 

Xatur.-Bai, jauna. (Jaxinto bizkar·zake· 
lagana biurtzen da ta Xixili lasterka Xatur'i 
juaten zaio) 

Xixili.-Ara, zera; izebaren gona zar ba
tzubek edo ... 

Xatur.-Bai, andria. (Len bezela Xixili 
bizkar.zakelagana ta lcu:into Xatur'en aurre
ra. Baña, beti, lasterka) 

laxinto.-Bestela, osabaren galtza zarrak. 

Xatur.-Bai, jauna. 
Esteban.-( lcu:into' gana eta txamarratik 



berari elduaz) iEz! iOyek ez! iAtzeko al
dian arabakiyakin daude-ta! 

J~into.-Ez diyo ajolik orrengatik. 

Esteban.-Zuri ez. iEz detala nai! 

Xixili.-Utzi. Nik neronek antolatuko det: 
el.a bizkarrian jarririk etorriko naiz. 

J~into.-¿Badakizu nola jartzen dan? 

Xixili.-Bai, badakit. 

Esteban.-Ez gero nere galtzik ukuitu. 

Xixili.-Ez, ez. (Xixili, bizkar'zakelare· 
kin, ondotik Xatur duela, atzetik juaten da) 

v 
ESTEBAN eta ]AXINTO. Cero XIXILI. 

Azkenian XATUR 

Esteban.-¿Nola nai dezu bada, edozeñen 
e~kubetara juanta're, arabakitutako galtzak 
uztia? Arrazoyarekin ta, tarratara ederrak 
egingo lizkiateke zenbait mingañek. 

J~into.-Bañan ¿ederki asmatua dago, e? 

Esteban.-Ori, bai. Etzera nik mte nu· 
ben bezin kirtena. Ez nuben uste zure hu .. 
ruhan orrenbeste gatz egongo zanik. 

Jaxinto.-Larriya izan ... 

Esteban.-Larriya, hai, badaukazute bi· 

97 



yak ere, Alberto'ren azken-naya jakin de
zuten ezkero. 

Jaxinto.-Bai, bañan, lasaituko gera. 

Esteban.-Estutasun ederrak eraman ta 
gero. 

Jaxinto.-Ori, bai. 

Esteban.-Izan ere, Alberto'k egiteko ez 
da asko. Beti izan da orrelakoxe nolabaite
kua. Etzan iñorekin ondo etortzen; senidia· 
kin ere, doi··doiko adiskidetasun bat beste· 
rÍk etzuben; eta azkenian ere ona ... 

Jaxinto.-Azkeneko au da txarrena. 

Esteban.-Zuretzat, bai. 

Jaxinto.-Baita Xixili'rentzat ere. 

Estcban.-Baitare: biyentzat. 

Jaxinto.-Bañan, orain korkoxarekin ... 

Xixili.-(Atzetil .. lwrkoxarekin agertuaz) 
Ona ni emen. ¿Ondo al nago? 

Jaxinto.-iEderki! 

Esteban.-Egiyetakua dirudi. 

Jaxinto.-iOri da ori! 

Esteban.-iTa asmatu! 

J axinto.-( Xixili' ri) J enaro etortzian, ja. 
rriko zera zu ixpillura begira ... 
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go du, ta ... (A.bestuaz eta oin baten gaman 
jira emanaz) txibiribiri... biri ... birL. 

Xatur.-(A.tzian agertuaz) Jenaro, jaun 
gaztia. (Jaxinto ikaraturik oin baten gañian 
gelditzen da) 

Xixili.-lJ enaro? 
Esteban.-Datorrela. (Xatur juaten da, ta 

J axinto berriz asten da atze aldera itzuli) 
Jaxinto.-Banua ni. 
Esteban.-(Jaxinto'ri txamarratik elduaz) 

Ortik ez, gizona. 

Xixili.-Sartu zaite gela ortan. (Ezke
rrian) 

Esteban.-Or ... 

Jaxinto.-Bai... bai... bai... (Ezkerreko 
atetik lasterka juaten da) 

VI 

XIXILI, ESTEBAN eta JENARO 

(Xixili arpegiya apaintzen bezela ixpillu
-aurrian jartzen da. Esteban ezkerrian illo
baren zai. Jenaro agertuko da atzian. Gazte 
oso apaña da. Bizkarrian korkoxa badu, ba
ña bizkar-gañian daukan beroki-jantzia/~ 
gordetzen dio.) 

Jenaro.-Esteban jauna ... 
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Esteban.-(Eskua luzatuaz) ¿Zer diozu, 
ilIoha? 

Jenaro.-Ondo, txit ondo, ita heok? 

Esteban.-Ondo, Jainkoa'ri eskerrak. Xi
xili'k etzaitu ikusi oraindik. Ara non dagon. 
(Gizaseme itxurakoa da gero ... ) (Jenaro'k 
beroki-jantzia eskuetan artzen du, ta Este· 
ban' ek korkoxa ikusten dio) (iE! i Korko
xa! iOnek ere hai! iEderra egin diagu! iAu 
bai dala egiyetakua!) (Esteban' ek loteriko 
txartel bat Jenaro'ren korkoxian igurtziko 
duo Á u biurtzen da, ta une berian Xixili ere 
bai, ta ikusirik lengusuaren korkoxa karra
xi egiten du) 

Xixili.-(iAi! iKorkoxa! iNola ezkondu
ko naiz korkoxdun gizon hatekin!) 

Esteban.-Xixili, ona zure lengusu Jenaro. 

Jenaro.-(Xixili'ri esku emanaz) ¿Zer 
diozu? 

Xixili.-Ondo, ¿ta zu? 

Jenaro.-Txit ondo. Baneukan zu ezagu-
t.!eko gogua. 

Xixili.-Ikusten nazu hada ... 

Jenaro.-Bai. .. 

Xixili.-Ikusten dezun hezela, emen ha
koitzak haditugu geren gauzak. (Korkoxa
rekin keñu egiñaz) 
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Jenaro.-Bai, bakoitzak izaten ditugu ... 
(Korkoxarekin keñu egiñaz) 

Esteban.-Bai, batzubek berenak, eta bes
tlak besterenak eta, guzitatik izaten da. 
(Onena bai egiyetakua dala. Polita da ge
ro. Kosk egingo niyoke.) 

Jenaro.-J akingo dezu noski nere etorre
ra zergatik dan ... 

Esteban.-Jakiñen gañian nago. 

Jenaro.-Osaba Alberto gizarajuak guri 
zigun maitetasun bizi ta sendoa, argi azaldu 
du bere azken-nayan. 

Xixili.-(Itxura ederrian.) 

Jenaro.-Bere ontasun guziyak guretzat 
utzi ditu, ta ordaintzat eskatzen diguna 
utea da. 

Esteban.-Ala esan liteke; batían gauzak, 
aurretik eta atzetik begiratu biar dira; 
atziak ere baditu, baditu zer ikusiyak. 

Xixili.-Begiratu besterik ez dago. 

Jenaro.-Ikusten det bai, baña nik ere ... 

Esteban.-Bai, zuk ere izango dezu nos-
ki. (iAuxen da korkox jatorra!) 

Xixili.-Etorri zeranian etzenduben uste
ko nere gain orrelako gauzik ikusiko zendu
benik. 

Jenaro.-Egiya da. 

Xixili.-Ta orain, ikusi ta gero... osaba-
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ren aginduhak arkituko dituzu one.nian za
Ilak dirala, astunak, ezin eramanak. 

Jenaro.-Ori ez: osabaren agindubak beti 
i:rango dira neretzat atsegintsuak. Naizell 
guziya arri zor diyot; detan dena arena da ... 

Esteban.-(Korkoxa erakutsiaz) ¿Dena? 

Jenaro.-Dena, bai; ta ala? osabaren agin
teak gogotsu beteko ditut. 

Xixili.-Bai, baña, nere bizkar... hada
IDZU ••• 

Jenaro.-Bai, nere bizkar bezela. 

Xixili.-Gizonetan, ordia, ez da ainheste 
begiratzen. 

Jenaro.-Dan bezela dala, ez det ezeren
gatik utziko nere osabaren agillduha egill 
gabe. Bizi zala. egiten nituben; il ta gero 
gogotsuago oraindik egingo ditut. 

Xixili.-(Bere ortatik ez da aterako. jAu 
zorigaitza!) (lxil-aldi baten ondoren:) 

Jenaro.-(Esteban'i) Izeba ez det ikusi ... 

Esteban.-Izan ere. Aztu zitzaidan esatia: 
gaxo daukagu. 

Jenaro.-¿Ez du, ordia, bildurtzeko gai
tzik izango? 

Esteban.-Ez; ta gañera obeto dago. Nai 
hadezu, beragalla lagullduko dizut; berak 
ere ikusi naiko zaitu-ta. 

Jenaro.-Agur bat egin naiko nioke. 
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Esteban.-Guazen hada. 

Jenaro.-Gero arte hada, Xixili; ta hada
kizu nere azken-itza; hatera edo hestera. 
dan hezela dala, osaharen aginduha hetek,) 
det nik. 

Esteban.-Emendik. (Jcnaro ta Esteban 
atzeko atetik juaten dira) 

VII 

XIXILI ta JAXINTO 

Xixili.-(Oso tamal eseriaz) Gure amet" 
guziyak lurperatu dira. Ez da au zuzenduko 
duhenik. jAu zorigaitza! 

Jaxinto.-(Ezkerretik poliki-poliki ateriaz 
eta alde guzietara begira) ¿ltzul egin al du? 

Xixili.-Itzul egiteko dago hera're. (Al
txiaz) iEz duhela ezerengatik utziko her3 
osaharen aginduha egin gabe! Ala esan dit. 

Jaxinto.-Baña ... korkoxa ikusita ... 

Xixili.-jZer korkox! Berak nik haño 
l1.undiyagua du ta ... Gañera, egiyetakua. 

Jaxinto.-jGalduhak gera! 
Xixili.-Bai; ta guk gure hideari jarraitu 

biar diogu. Gelditu dedilla J en aro here kor
kox eta here osaharen diruakin. Ez degn 
ezer ere hiar. 
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Jaxinto.-Bai ... 

Xixili.-Naitasuna naikua degu. 

Jaxinto.-Baña, diruha're biar degu. 

Xixili.-¿Zertarako? Naitasunaren indarra 
l.1undiyagua da. 

Jaxinto.-Dirurik gahe ordia, ez dago 
ezer. 

Xixili.-Naitasuna izan ezkero ... 

Jaxinto.-Diruha hiar da lenhizi, diruha 
higarren, diruha heti... 

Xixili.-¿E? ¿Nola? 

Jaxinto.-Bai, ha, diruha ... 

Xixili.-Baña, zu: ¿nere hilla edo diruen 
hilla zatoz? 

Jaxinto.-Diruha lenhizi. .. 

Xixili.-iE! jZuaz nere hegiyen aurretik: 

Jaxinto.-Naitasuna ere hai. 

Xixili.-iEtzaitut ikusi nai! jAlde eroen-
dik! 

Jaxinto.-Naitasuna ta diruha ... 

Xixili.-Etzaitut ikusi nai, ez dizut ezer 
entzun nai, ez det zurekin ezer nai... iA!. .. 
(Korkoxa askatuaz) 

Jaxinto.-Baña, Xixili, ez nizun orí esan 
nai... ez da ori nik esan dizutana ... Ze
ra, Xixili, esan nai nizun, zera, alegiya ... 

Xixili.-¿Alegiya? 
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Jaxinto.-Bai, ba... zera ... 
Xixili.-(Korkoxa Jaxinto'ri botiflZ) Tori 

alegiya. Ta orain, zuaz emendik eta etzaitia
la geyago nere begiyen aurrian jarri. 

Jaxinto.-(Korkoxa artubaz) Banua; ha
fi, apa1ago zaudenian etorriko naiz. (Juaten 
da) 

VIII 
XIXILI ta JENARO. Gero ESTEBAN. 

Azkenian JAXINTO 

Xixili.-Etzera etorriko ez. Nik esango 
diyot Xatur'i etxian sartzen ez uzteko ... J a· 
xinto ... zurekikua amaitu da. Diruagatik ze· 
biUen likixkeri ori. iDiruagatik! iZein do· 
llorrak diran gizon batzuek! iDiruagatik ... ! 
Orain ez daukat beste a1derdirik. Jenaro're· 
kin ezkondu biarko... Korkoxa du baila, 
orrekin ezkondu ezkero dirua ere izanga det, 
eta dirua izan ezkero ... korkoxa ere artu ti· 
teke. Ta, gafierakuan, J enaro, ondo gizase
me itxurakua ta atsegifia da. 

Jenaro.-(Jenaro sartzen da atzetik eta 
Xixüi korkoxik gabe ikusten du) Xixili: oso 
aldatuba arkitzen zaitut. 

Xixili.-Bai, oso a1datuba. Gorputzez al· 
datuha, ta animaz ere bai. Osaharen agindu
ha hetetzeko gertu nago. 
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Jenaro.-Atsegin aundia ematen didazu 
itz oyekin. 

Xixili.-Eta bein aitortzen así ezkero, gu
zj-guziya esan nai dizut. 

Jenaro.-Pozik entzungo dizut. 

Xixili.-Gizon batek maite ninduela uste 
nuben, bañan, etzan ala, ez ninduen maite; 
duu usayian zebillen bakarrik. Aistiyan ja
kin det ori, ta aidian juan biar izan duo 

Jenaro.-Ederki egin dezu. 

Xixili.-Aren maitasuna egiya zalakuan, 
cta zuk uste arren, gezurrezko korkoxa ja
rri nuben ... Azketsi, Jenaro ... 

Jenaro.-Ez daukat ezer azketsi biarrik; 
eta orain, zure aitorpenaren ordañez, nik 
ere, beste aitorpen bat egin biar dizut. Zu 
ikusi bezin laister, zutzaz txoraturik gelditu 
naiz. Ez diot begiratu zure gorputzeko kor
koxari, ez; zure animako xamurtasuna, ezb
tasuna, azaldu didate argiro zure begi mino 
tzakorrak. 

Xixili.-Eskerrik asko. 

Jenaro.-Ez nekiyen ordia, onera etortze
rakuan, ori gertatu zitekenik, eta ... zure as
mo bera izan nuben. Begira ... (Korkoxa ate
ra, ta botiaz) 

Xixili.-iGezurrezko korkoxa! 

Jenaro.-Zuria bezelakua. 
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Xixili.-Zorionez hetetzen nazu. 

Jenaro.-Ikusten dezun hezela, hiyak, 
8Elieran, asino hat izan degu; ta amaitzeako
an ere, asmo hera izan dezagun: alkarren zo
riona egitia. 

Xixili.-Ori izango da nere asmo hizi, su
blu, gartsua. 

Esteban.-(Atzetik sartuaz) lkusten deta· 
D.ez, alkar aitu dezute. (Jenaro'ren bizka
r1'Ían korkoxa eskubakin billatu nayan) 

Xixili.-Bai, osaha. 

Jenaro.-Oso adixkide egin gera. 

Esteban.-(Bafian, nun du onek ... ) 

Xixili.-Ez heza hillatu ez dagon tokiyan. 

Esteban.-¿Gezurrezkua al zan onena ere? 

Jenaro.-Bai, hada. 

Xixili.-Neria hezela. 

Esteban.-iEderra dek! 

Xixili.-Ez dago emen korkoxik. Alkar 
aitu degu, ta osaha Alherto'ren aginduha he
tiaz, hiyak ezkonduko gera. 

Jenaro.-Ederki esana. 

Esteban.-Bai, haila ... ¿ta Txihirihiri? 

Xixili.-Etzehillen ori nigatik; diruen on· 
dotik zehillen. 

Esteban.-Lenago're hagenekigun. 
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Xixili.-Aidian higaldu det, eta ez hezayo 
utzi aurrera, etxian sartzen. 

Esteban.-Etortzen hada txirtxillatuko det. 

Jaxinto.-(Atzian agertuaz) Beste hat as
matu det ... 

Esteban.-Ez daukagu ezer asmatu hia
rrik, eta etorri zeran hidetik juan zintezke. 
Aidian gero. 

Jaxinto.-Baiian ... 
Esteban.-Ospa emendikan. 

Jaxinto.-¿Ta zer egin hiar det nik orain? 

Esteban.-¿Zer egin hear dezun? 

Esteban, Xixili ta Jenaro.-(Abestuaz eta 
oin baten gañian jira emanaz) Txihirihiri ... 
hiri... hiri ... 

EZKUTA-ZAPIA JEISTEN DA 
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SAN TOMAS'EKO FERIYA 
(Jostirudia egintza bakarreaJl) 

TORIBlO ALZAGA·K 

IZKRIBATUA 

Olagara aundiakiñ aurkeztatua Donostiko Biltoltl 
edo Teatro Lenendikoan, Abenduaren 30,an 

1892'garren urtian. 

DonosUyan: 
Victoriano Iraola-ren moldizkidan 

189 4 

(Lenengo argitarald1aren azala.> 
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EGINTARIAK 

Ganbara .................. A. rtola 
Migel Martift ........... U ranga 
Txinaarri . . . . .. . . . . . ... . . A. rrieta 
Batista .................... Casal 
Dondolo .................. Olazabal 
On J ose Erramon .... Goiburu 
Salcedo ................... Salcedo 

Gauza saltzalliak, baserritarrak, arrantzaliak, 
erriko jendia, ume koskorrak. 

Gertaera iruditzen da Donostiyan. 
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ON ANTONIO ARZAC JAUNARI 

Beorrek esan ziran: la egiten nazun SAN 
TOMAS-EKO FERIY A aurtengo euskal fes
tetako. 

Txarra bada ere ona nun duben, beorri 
donkitzen diotana. 

i Zeñek egiñ lezayoken beorrek merezi be
zelako FERIY A! 

EGILLEAK 
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EGINTZA BAKARRA 

lruditegiak aurke:z:tat:z:en du Plaza berri 
edo Constitución-ekoa San Tomas'eko feri 
egunian. A t:z:e aldian agertuko dira erriko 
etxeko arkubak. Eskuiko arkuban egongo 
da :z:abaldurik guardasol gorrí aundi bat, eta 
jiran beste txikiyaguak sal-bentarako mo
duan; gnon bat egongo da aben kontuan. 
E:z:kerreko arkuban azalduko da gi:z:on bat 
c!lkopetak salt:z:en. Erdiko arkuban papere:z:
ko xantubak alde batian eta kalderak bes
tian, salt:z:alliak inguruan dirala. Aurrera
xíago bi maí jostallu:z: betiak eta salt:z:alle bi 
andre. A urrian, eskui aldera mai bat :z:int:z:a·, 
rri eta beste ganaduen gau:z:akiñ; e:z:kerrera 
bumí txuri:z:ko gau:z:en sal-Iekua. A urre au
rrian e:z:kerretara txorixo sal-Iekua, eta ema
lr.ume bat salt:z:en. Baserritarrak etorriko di
ro nonian beiñ, erosiko dute txorixua eta. 
ogiya eta jana:z: juango dira. 

LENBIZIKO IRUDIA 

TXINTXARRI eta BATIXTA 

(Burtiña altxat:z:eakuan pasat:z:en da eakui
tik e:z:kerrera jende pilla bat, arrabots aun
día egiten dubela, txistu, tronpeta, atabal 
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eta ojuakiñ. Jendia ibilliko da feriya eros
ten. Txintxarri egongo da ganaru gauza sal" 
tzen eta Batixta burni txurizkuak.) 

Txintxarri.-lAu al da Donostiko feri so
natoa? Baletorke bat onera zerbait egiteko 
a~moan ... Emen ez da saltzen txistu, tron
peta, atabal, eta orlako jostalluak baizik. 
Ondo esana da bai: 

San Sebastian tarrapatapan, 
mucho tamborra y poco pan. 

Batixta.-Kaxkariíiak, beti kaskariíi. 

Txintxarri.-J ende txoro aben buman zer 
ote dago? Ez dakit nik illia ere nola egoten 
dan. Baftan zeíien ederki egongo lirakell 
zintzarri abetakoak... ogeina pezta pagatu
ko balizkirate. 

(Ojuak soñu aundia) 

BIGARREN IRUDIA 

TXINTXARRI eta MIGEL MARTm 

(Migel Martiñ gelditzen da txintxarrien 
mai gañeko gauzari begira) 

Txintxarri.-Aiskiria! Badakit zuk zer 
hear dezun, begiyan igarritzen dizut. 

Migel Martiñ.-lZer bada? 
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Txintxarri.-Zintzarri abetako bat! (Era," 
kutsiyaz) 

Migel Martiñ.-Zein naizela uste dezu ala? 

Txintxarri.-Naiz izan Krisallueneko ma
yorazgoa zuretzat di:ñakok badirala iduritzen 
zait. Emango dizkizut merke merke! 

Migel Martiñ.-Uste dezu zuk orlako tras
teki:ñ ibiltzen gerala gu? 

Txintxarri.-Ez, sonbrallu kopaltaki:ñ ibi
lJiko zerate! 

Migel Martiñ.-Baita ere, entierro tara joa
teakoan. 

Txintxarri.-Goazen, goazen; zer esan nai 
dan konprenitu egin bear da. Gizon artean, 
gizonak bezela itz egin bear degu. 

Migel Martiñ.-Ez dezu itxura aundirik. 
Zu ere donostiarra izango zera? 

(Batixta joaten da txorixo tokira, eros ten 
du bat, eta janaz alde egiten duo Bere ordez 
uzten du mutill bat.) 

Txintxarri.-Bai zera! Nongoa izango naiz, 
AJegri'koa! Txintxarri-errikoa! 

Migel Martiñ.-Ni ere ingurukoa naiz ba
da. 

Txintxarri.-Egiya; nik noizbait ikusi zai
tut. Zu, Alzo'koa edo, Billafranka'koa edo, 
Beasaingoa edo, Urrestill'goa edo ... 
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Misel Martiñ.-Bai, edo Españikoa. Gol· 
pean asmatu dezu. 

Txintxarri.-Nongoa zera bada? 

Misel Martiñ.-Alzaga'koa, gizona. 

Txintxarri.-A, bai! 

Misel Martiñ.-Migel J oxe errementarien 
semea. 

Txintxarri.-Ez da erremienta txarra! 
Ezagutzen det bai! Nik Alzagan jende asko 
ezagutzen det, J oxe Anthonio Mari Jibolin· 
trankenekoa ta, Pello Joxepe Mozkorronde· 
gienekoa ta, Praxku Antbonio Marixikiñc· 
nekoa ta ... 

Misel Martiñ.-Arrentxen alabakiñ ezkon. 
tzen naiz bada ni. 

Txintxarri.-¿Garbi esateko, Marixikiñe· 
nakiñ? 

Misel Martiñ.-Ezkondu egin bear gen
duela ta, arren osaba Ameriketatik etorriak 
emango ziola diru mordoxkaen bat eta, be· 
rak ere... ez dira gaizki diranak eta... txe
rri utsetan ere ... 

Txintxarri. - Al Marixikiñenian txerri 
kontuan ondo izan oi dira beti. 

Misel Martiñ.-Bai, eta kanpantorre bat 
zure erriyentzat. 

Txintxarri.-Zintzarriyak jartzeko? Ez Ji
rake agertuko, ordia. Goazen, goazen, tra-
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tuba egingo degu. Badakit nik feri billa eto
rri zcrala eta konponduko gera. 

Misel Martiñ.-Ez zaude zu konponikaI
dera txarra. 

Txintxarri.-Itz egingo degu txurrupat 
eranaz. Kaxamiro (Mutill koxkor bati eta 
uzten du bere kontu maya) Kontu egiñ ni 
etorri bitartean; kantoiko tabeman izango 
gera. 

IRUGARREN IRUDIA 

LENGUAK eta GANBARA 

Ganbara.-Kaxo Txintxarri! Zer dijua? 

Txintxarri.-Gizon onek ezkondu egin bear 
duela eta, feri on baten desioa daukala ta ... 

Ganbara.-Bai, eta 

San Tomaseko feriya 
txorixua ta ogiya! 

Aufa! Arratsa orduko amaikak arrapatuko 
du txorixua. 

Txintxarri.-(Txintxarriren mayera etor
tzen da baserritar bat, itz egiten du an da
gon mutill koxkorrakin, eta onek deitzen 
diyo Txintxarriri.) 

(Ganbara eta Misel Martiñ'i.) 
Banator bereala. 
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(broten da mayera eta gero alde egiten 
du baserritarrakiñ.) 

LAUGARREN IRUDIA 

GANBARA eta MIGEL MARTI1il' 

Ganbara.-Beraz ezkondu egiten zera· 
la, e? 

Migel Martiñ.-Ala diote. 

Ganbara.-Ederki, ederki. Penteatzen det 
nolakua izango dan zure andregaya. 

Migel Martiñ.-Aragi eta ezurrezkoa. 

Ganbara.-Bai baña, neska motz masailJ 
zuri gorri, eagar panpandoja bezelakuakifi. 
eta bere ille luze gerriañokuakiñ ... 

Migel Martiñ.-Bestek bezelakoa. 

Ganbara.-Bai zera; emenguak ibiltzen 
dira tximak muturrez aurrera dituztela, za
ku bat igeltsu arpegiyan, eta gorputza onla 
ibilliyaz: Me parece. 

Migel Martiñ.-Ez dakite beaz eUl!lkaraz? 

Ganbara.-Euskeraz ez, baskuentzez. 

Migel Martiñ.-Orra beaz. 

Ganbara.-Eta zure andregayak izango du 
izen bat oso mofio:ñua; ara: Mikela Antont 
ero, J oxepa l:ñaxi ero, Manuela J axinta 
ero ..... . 
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Migel Martiñ.-Zer uste dezu zuk, emen· 
go izenak berak ez direla goierrian? 

Ganbara.-Emengo izenak? Ederki eman 
ere. Emen deitzen dira: Anxelmita, Ruper· 
tita, Mikelita. 

Migel Martiñ.-Je! jet Donostiko kontuk! 

Ganbara.-Zer uste zenduben bada, goya
rriarrak bezelako bastuak di rala emengo 
neskatxa gaztiak? Me parece! ¿Eta oraifi 
{eriya egitera, e? 

Migel Martiñ.-Ala zion beste orrek. Zu 
ere ¿arren erritarra ¡zango zera? 

Ganbara.-Bai zera, San Bizenteko kox· 
ketan jayua naiz eta. 

Migel Martiñ.-Koxketan? Txorik bezela'l 

Ganbara.-Orrengatik gera bada donostia
rrak orlako txoriyak. 

Migel Martiñ.-Txorik ez! Txori·buruak' 

Ganbara.-¿Eta {eriya, txorixua ta ogiya 
egiteko asmua al dezu? Etzazula orlakorik 
egiñ, gizona, bestela azkeneko zezen iltzeko 
zaldi zar guztiyak jan aziko dizkizute, perra 
ta guzti. 

Migel Martiñ.-Ja! ja! 

Ganbara.-Bein batian ¿badakizu zuk, 
zer billatu nuben txorixo baten barrenen? 
iPikadorien txapela! 
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Misel Martifi.-Eta txorixoa, txapel ta 
pzti erreal batean? Ez da ga~xti. 

Gtmbara.-Bai, fiya zaitia. eta zaldi pus~ 
ken batian gertatzen bazaizu zezenen baten 
adarra, bein tripan arkitzian arrek emango 
dizkizu 1anak.· la no la egingo diyozun kie" 
brUGo Txinixtá nazu, obe dezu segurutik jo
katu; nik esango dizut nun egin amaiketako 
ona. Atoz nerekifi. Bestela aber :zer senti
mentuba izango \luken zure andregai J oxpa
-Akifia edo, Manuela-Iftaxi edo, Mikela-An
toni edo ... (Ontan pasatzen da jende pilla 
bat eta ntlStutzen dituzte. Jendeak eramaten 
du aUTrean Migel Martiñ eta gelditzen da 
bakarrik Ganbara) 

BOSTGARREN IRUDIA 

GANBARA eta TXINTXARRI 

(Txintxarri azaltzen da; joaten da bere 
maiera eta andik Ganbararen aldamenera, 
jende pillak alde egiten duenian.) 

(Txintxarri, erreparatu gabe. Migel Mar
tiñ dalakuan.) 

Ganbara.- ... edo Juana Bixenta cdo, Mal
naxi edo ... 

Txintxarri.-Zer diozu, gizona? 
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Ganbara.-Oi, zu al zera? Nuu da base· 
rritar ura? (Juaten da alde batera eta bes· 
tera eta ez du ikusten) Ez da ageri. Ederra 
da! Ustez amaiketakua arren kontu egiteko 
aEmua nuben ta, hegira zayozu kirten orri. 
¿Orain zeñek pagatuko dit neri? Ez dago 
bada erremeyorik, zuk pagatu hiarko nazu. 
Eziñ onla geldituko naiz ni. Ez ta ... 

Txintxarri.-Gosea aztutzeko hadet nik 
erremedioa. Eldu zayozu zintzarri abetako 
bati eta eragiñ gogotik. 

Ganbara.-Ia saltzen ote dezun, e? 

Txintxarri.-Ez al zaizu gustatzen? 

Ganbara.-Bai, ori ondo prejitu ezkero, 
ogi arranbarrillatubakin, tipula ta porru-pe
rrejill piska batekin, saltxa thantho bat, eta 
piper puntha batekin ja zer mokaruba!' .. 
zikiñen gurdira botatzeko. 

Txintxarri.-Bañan ... nola utzi dezu alde 
egiten gizon ura? Trasteen erdik arri saltze
ko asmoe neuken eta ... 

Ganbara.-Bai nik ere, amaiketakua egi
teko asmua nuben bañan, zu ere arren an
tzeko kirtena zera ta orra nola utzi nazuten. 
Bañan ni alkate hanitz ... 

Txintxarri.-Zer egingo zenduke? 

Ganbara.-Zer? zer? Amaiketakua egiii 
hapo, zu hezelako zekenari faoreik eskatu 
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gabe. Ematen nazu errabi bat nun, botako 
nuke nere buruba ... zuzen, zuzen taberna· 
ra. Txibotik ez ordia! 

~EIGARREN IRUDIA 

GANBARA, DONDOLO eta TXINTXARRI 
bere mayian 

(Sartzen da Dondolo txistu txiki batekin 
sofiua juaz.) 

Ganbara.-Tranbia! tranhia! Bire! bire! 
estropozoik egiñ gabe; Oi Dondolo! ¿txori • 
.%0 jantziyan? 

Dondolo.-Oraindik goiza dek. 

Ganbaro.-MutilI, ikusi atanian aize be 
te betian, aistu egiñaz eta iya arroka juan 
xegara biziyan, rute nikan ... txorixua itzala. 

Dondolo.-Bai, ta nik ikusi atanian jira 
ta bira Igeldoko faola bezela... lukainka 
itzala uste nikan. 

Ganbara.-Musikero sartu al aiz? 

Dondolo.-MutilI, papera falta, papera 
banu ... 

Ganbaro.-Zer? 
Dondolo.-Fumatu egingo nikek, tabakua 

badiat eta. 
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Ganbara.-Obe dek ez fumatu, jateko go
guak aterako dizkik. 

Dondolo.-Bestela ere ez diat nik jateko 
gogorik iza ten. 

Ganbara.-Ez ta nik ere... lo nagonian. 

Txintxarri.-Oi! jango luteke gero zin· 
tzarri abetako bat eta oyeri begira! 

Dondolo.-Mutill, ni, ondo jan eta ondo 
eran ondorian, bi sardiñ zarrekiñ konforme 
niok. 

Ganbara.-Ni ez, ondo jan eta ondo eran 
ondorian, bi sardiñ zar baño kafia nayago 
diat, kopa bat ron eta zigarro puru aundi 
batekiñ. 

Dondolo.-Bai, ta urrengo egunian baba 
zarra jan biar. Ez dik ondo ematen. 

Ganbara.-Baba zarrak ez, ez dik ondo 
ematen. Lanea ez al aiz juan? 

Dondolo.-Etzaak neri jai egunian lan 
egiteik gustatzen. 

Ganbara.-San Tomasetan ez, jayetan bai. 
A babua! Ez dakigula uste al dek elkarren 
berri? 

Dondolo.-Eta i zergatik ez aiz juan? 

Ganbara.-Mutill, Coruña'ko madritar ba
tzuben etxian ari gindukan lanian; eta ura 
jende zekena! Atso sorgiñ alako bat, bi ala
ba makarrosakiñ. j Pirpillin parpak jazteko 
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bai, ez langille gaxuai amaiketakorik ema
tekol iCorufta'ko jende ori galleguo dek, ga. 
lleguak berak bafio 1 

Dondolo.-Orlakuen etxian ez nikek nik 
lanik egingo 1 

Gtmbara.-Bestetan ere, ez dek egiten 
eta! Gafiera, beste gauza bato Lanian ari gi. 
fiala ansten det krixtal txiki bat eta, nik 
sentimentuik asko ez nubela arreuak geya
gol Ederrak aitu zizkikan bada. 

Dondolo.-Gaizki egifia. Nik axkiratu azi·. 
tzeko aldameneko krixtala, autsiko niokan .. 

Ganbara.-Bat bakarra ukan eta! Salako 
ispilluba! 

Dondolo.-Oi! Orduban alde batetik autsi 
zanian beste aldera jira! 

Ganbara.-Arrazoya dek. Atso arren mo' 
kua ikusteko ixpillu-atzeko aldia're naikua 
dek! 

Eta azkenianesan ziakan ez geyago etxe 
artara juateko ezertara. Ez ta nai're. Etn 
gaur ere beste alako etxeen batera juan 
biarko nikan ... 

Txintxarri.-Beste ixpilluen bat austera! 
Ganbara.-Eta zer? ni San Tomas egunian 

amaiketakoik egifi gabe gelditu? Ala'ek bai! 
Eta batere ez nak lanea juan! 

Dondolo.-Ederki egifia! 
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Ganbara.-Guazemak orai:ti, amaiketakua 
egitera. Nik konbidatze'at eta ik pagatukQ 
dek. 

Txintxarri.-Ederki pentsatua! 

Ganbara.-Zu ez, zuri gaitz egingo lizll
ke! i Gizonak hezela eran eta gero umiaJt 
hezela txorixua arrapatzeko? Ez! ez! ohe de
zu zintzarriyari kontu egiñ eta erostunik ez 
hadezu, zeorrek jarri kolkotik zintzilik. 

Txintxarri.-Zintzarri ahentzako ez da Do
nostian ganaduik faltako, heya ez hada ere 
izango da astoen hat. 

Ganbara.-Astua? Zu ikllsi ezkero izutu
ko litzake. Guazen, Dondolo, guazen. 

Dondolo.-Ago pixka hat, handua aitzera 
etorri nak. 

Ganbara.-Mutill, ago ixillik; zedulak ar
tzea juateko izango dek eta ... 

Dondolo.-Bai zera; e~skeraz egitea zioz
tik. 

Ganbara.-Euskeraz handua? 

Dondolo.-Bai, mutill; emendik aurrera 
ala izango cmen dek heti. 

Ganbara.-Ederki egi:tia. Euskal-erriyan, 
euskera. Eta ez dakiyena, dijuala nai ba
du ... Coru:tia'ra atso sorgi:ti arrekin eta bere 
ixpillu zarpatsubakiñ. 
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(lxtante onetan aitzen da atabal errepika 
bat) 

Dondolo.-Oraintxen dek. 

ZAZPIGARREN IRUDIA 

LENGUAK, BATIXTA, SALCEDO 
eta jende pilla 

(Azaltzen da Salcedo, eta dator oncloren 
jende pilla bato Gelditzen da Salcedo erdi
ran txapela erantzirik eta jendia jira Buz
tiran) 

Ganbara.-Oi! Salcedo egiyetakual Ez ge
ro emen Astigarran hezela, handua euskeru 
eta A viso al público esan. Dana euskeraz. 

Denak.-Dana! Dana! 
Salcedo.-"Jakiñen gañian jartzen da erri 

ontako jendia ... 
Ganbara.-Orla! Orla! 
Salcedo.-" .. . galdu dala gaur goizian zal· 

di hat ... 
Ganbara.-¿Zaldiya? Badakit nun izango 

dan. (Saltzalliari) Ekatzu aguro txorixo 
hat. 

Salcedo.-" .. . zaTdi hat urrezkua ... " 
Ganbara.-¿Urrezkua? (Saltzalliari) Or-
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duban, ez, ez! Eskerrik asko. Ezagutuba da
go borondatia. 

Salcedo.-" .. . begi arri fiñezkuakiñ, eta du-
be la atzetik ... " 

Ganbara.-¿ Gurdi ya? 

Salcedo.-Ez mutill. "Orratz bat, korbatn 
lazuan ipintzeko ... " 

Ganbara.-A! 

Salcedo.-"Erregutzen zayo billatzen due· 
nari azaldu deiela Erriko etxian. An esango 
zayo nora eraman biar duben; eta jabiak 
emango dizka eun pezta ... " 

Ganbara.-Eun! San Tomas baño eun aun· 
diyagua da ori! 

Salcedo.-"Donostian abenduaren ogei ta 
batían mil ochocientos noventa y dos garre-

. " Dlan. 

Ganbara.-E! el Eztu baliyol 

Dondolo.-Ala ezpanu artzen! 

Ganbara.-Buelta! buelta! Euskeraz dana! 

Salcedo.-(Eziñ esan balu bezela) "Milla 
eta zortzireun eta larogei ta amabi garre-
. " Dlan. 

Ganbara.-Ederki, Salcedo! Ederki! 

Denak.-Orla! Orla! 

(Alde egiten du Salcedo'k eta ondoren 
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jende guztiyak. Gelditzen dira Ganbara, 
Txintxarri eta Batixta.) (1). 

ZORTZIGARREN IRUDIA 

GANBARA, TXINTXARRI eta BATIXTA 

Ganbara.-iEun pezta! Zeñek hillatu le
zaken! 

Txintxarri.-A zer amaiketakoa, e? 
Ganbara.-Ori da ori, persona hiar dan 

hezelakua izatia. Coruña 'ko marama ayek 
emango lituzteke! (Alde guztietara begira) 
Orlako jendientzat lana gustora egiten da. 
Baiian nun ote da zalditxo ura? 

(1) Salcedo au egietako gizona zan. Urte as
koan bandoa berak egin zuan Donostiko ka1e-kan
toyetan. 

Naparroako Azagra-n jayoa zan 1828 urtean. 
1854 urtean Donostiko "sereno" zan. 1858 ur

tean bandoa egiten asi zan, denbora berean 
aguazilla za1arik. 1865 urtean aguazilgoa utzi ta 
Erriko-etxeko atezai jarri zan, bando,a egiteari 
ctzi gabe. 

Asieran urtean 10 bando baziran ere, gero Uf

tean 60 ziran, erriko murallak bota ta gero, 
Donostiko parte berrian ere egin. bear zualarik 
OBO bide 1uzean. 

Bandoa irakurri ez-ezik, "deklamatu" egiten 
omen zuan, Za1burdiak ere geldi-arazten omen zi
tuan, jendeak ondo entzun zezan. (Jose M.a Do
nos!y: "Salcedo, el Pregonero", "La Voz de Es
paña, 26-XI-1961J 
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Txintxarri.-Zaude, deituko diogu (Zin. 
tzarriyakin sofíua esifíaz) 

Ganbara.-Gizona, zaude ixilik; zezena 
cala usteko du ta igesi juango da. Emen ote 
dago? (Mai burni-txurizko sauzak dauden, 
lekua biribillatuaz eta clana saltsatuaz) 

Batixta.-Emen ez dago urrezko gauzarik. 
Denak zillarrezkoak dira. 

Ganbara.-Zillarrak, bai; nausiyen ixillik 
morroyak egifiak. 

Batixta.-Begira zaiozu, ez al diruite ala'! 

Ganbara.-Bai; oyek diruite: 

Arranbarrillak 
burruntziyak 
krespi ta padera. 
Ai nere salditxua 
nora juan ote da! 

Batixta.-Gizona, zaude geldirik, gauza 
denak naspillatu dituzu ta. 

Ganbara.-Izan ere, nere esku zakarretan 
ibiltzia orlako gauza primoriak!... Gero ere 
neskazar mutur zikifien baten atzaparreta, 
l'a juan biarko dute ta oni begira. 

Batixta.-Ez al dezu uste, biar dala abilli. 
dadia orlako gauzak egiteko? Ez gero pentsa 
el'tranjeriyan ere egiten dala obeagokorik 

Ganbara.-Abillidadia? Pello-espafiek eta, 
bai denbora batian, barku zarretako kobre 
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pUlkakift arditak egiten zituztenian! Ura, 
ura abillidadia! lru ixkiilakuak eta, laukuak 
eta, koxkadunak eta, mutur okerrak eta ... 
gero arriyan arraskatu ta lauraure. 

T.d"txarri.-Ofizio orri eldu bear zenion 
zuk. 

Ganbara.-Bai, baila aber eun pezta osa· 
t'leko zenbat ardit biar d,ian. 

Batixta.-Len aila balio du hada oraift ere 
arditak. 

Ganbara.-Ederki eman ere. Á ber gu ui
klyak giftala Krixtoenera juaten giilanian: 
"Aldi paten zigaluak eldiyak abanillo loi
yak, besteeldiyak mixtuak eta poxporo'at 
morez". 

Txintxarri.-Gauza franko ardi batian. 

Ganbarti.-Bai, eta oraiil orratz bat ba
karrengatik, eun pezta! Zaldi gixaxua nun 
ote dahill? Balekike ni billa nabillela, eto
rriko Utzake bada. 

Batixta.-Zure zai egongo da nonbait. 

Ganbara.-Bai? Banua bada billa. (El
lZen dio aspo bati eta ekentzen dio Batixtak • 
.sero besteari eta ekentzen dio. berri:z:, eta az
keniz laugarren aspuakiñ dijua korrika lu
rrari aspo emana:z:) 

Nun zera? Nun zera? 
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Batixta.-( A tzetik korrika, kentzen dio 
a~pua) Txoratu al zera gizona? 

Txintxarri.-Donostiarrari galdetzen dio
zu ori? 

Ganbara.-Oi? aizia're orren estimatuba al 
daukazu? Gohiernuak ez diyo oraindik kon
trihuziyorik hota ta, zer dala uste du onek 
aizia! Ezagun du hai orrek ere salho ta Go· 
yerri aldekua dala. 

Batixta.-Zaldia hiar hadezu, zuaz zaldi 
tokira. 

Ganbara.-Bai ta zu zure arranharrillakiil 
Bukalde txokora. 

Txintxarri.-Pozik joango litzake hera. 

Ganbara.-Eta zu, zure trastiakiil, uku
Ilura. 

BEDERATZIGARREN IRUDIA 

LENGUAK eta ON JOS E ERRAMON 
mutlll koxkorrakiñ 

(Pasatzen da ¡ende pilla bat arrabots aun
dlakiñ, eta ondoren dator on Jose Erramon 
dituela atzetik bata bestiari eldurik iru um8 
Iwxkor.) 

Jose Erramon.-Aher, maitiak, eldu kon
tuz alkarri, jende tartian galdu gahe. 
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Ganbara.~i! Zer da au? Soka muturra? 
(Umeari) Zein da zubetan zaldiya ... edo in
ya? 

Umiak.-Ori (On Jose Erramon eraku
tsiyaz) 

Ganbara.-Dena urria balitz zer mauka! 
Billatu biar det bada nun dan zaldi (y) ori. 
(Denak bultzatuaz eta danen erditik) Alde! 
Bire! bire! (Joaten da kanpora) 

AMARGARREN IRUDIA 

TXINTXARRI, BATIXTA eta ON JOSE ERRAMON 
mutill koxkorrakiñ 

Jose Erramon.-Jas! amen da gizon alpor. 
jat Zer pasa zayo orri? 

Txmtxarri.-Badaki? Egin da bandua. 
galdu dala orratz bat zaldi baten figura 
urrezkua dubena, eta ura billatu nayan da .. 
bill. 

Jose Erramon.-Bandua izan al da? 
Batixta.-Bai, eta euskeraz. 
Jose Erramon.-Abek txorakeriYllk dabiz· 

kite beren euskerakiñ. Iñun egiten ez dan 
gauza. Ez Bqenos Aires-en. Ez Montevi
deon. 

Batixta.-Ez ta Inglatierran ere. 
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Txintxarri.-Ez ta Txinan ere. (Ara bes
te kaikuba!) 

Jose Erramon.-(Erakutsiyaz Txintxarri
ren maya. Onek jotzen du soñua zintzarri
yakiñ) Maitia, ikusten zer gauza politak? 
Gustatzen? 

Umiak.-Bai jauna. 

Jose Erramon.-Aunditzian erosiko dizu
tet orlakua. 

Txintxarri.-(Orain ere erosi zezakian be
retzat.) 

Jose Erramon.-(Agur txapelakiñ egiñaz) 
Eskarrik asko. (Juaten da Batixta-ren maie
ra) Begira, be gira emengo arranbarrilla pri
moriak eta aspuak eta ... Aunditzian erosiko 
dizkizutet orlakuak. (Agur txapelakiñ egi
ñaz) Eskarrik asko. 

Batixta.-Buenos Aires-en usatuko da gau
zak aunditzian erostia. 

Txintxarri.-Bai, erropak bezela ez gero 
txikiyegi izatiatik. 

Jose Erramon.-Maitiak, begira, begira 
zer farragarri ya. (A tzeko mai batetik josta
l/u bat erakutsiyaz) Datorren San-Tomase
tan erosiko dizutet orlakua, e? 

Umiak.-Bai jauna. 

Jose Erramon.-(Tronpeta bat juaz) Eta 
au gustatzen? 
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, Umiak • ..,...Bai jauna. 

Jo,e Erramon.-Erosiko dizutet bada ... 
beste urte batian. (Bes te jostallu bat eraku
tziyu) Au! an! au da gauza! Ja! ja! ja~ 
Mllitiak, polita al da? po lita? 

lTmiak.-Bai jauna. 
Jose Erramon.-Aber asmatzen dezuten 

ztlfiek erosiko dizkizuten... datorren urtian't 

Umiak.-Beorrek. 
Jose Erramon.-Ederki. 
Umiak.-Eta aurten? 
Jose Erramon.-Itxogon! Oraindik ez de

gu dana ikusi. (Txistu aizezko-pelota-dun 
bati aize emanaz) Au da au polita! 

(Txistu joka masaill puztutubaz dagola 
ikusten du baserritar bat eskopeta sayatzen 
«ri dala, eta izuturik asten da korrika ba
tera eta bestera, eta jo ta botazen du lurre
ra Batixta-ren maya) 

Ai ama! ai ama! ai ama! Zer da ori! sil 
ai!ai! 

AMAlKAGARREN IRUDIA 

LENGUAK eta GANBARA 

Batixta.-Erotu egiñ al da? 
Txintxarri.-Zer pasa zaio? 

133 



Batixta.-Merezi luke ebañ·ebañ egitia! 

Txintxarri.-Ez, aunditzian. 

Batixta.-Altxa bedi aguro! 

Jose Erramon.-E! Juan 111 da? 

Batixta.-Zer Juan, eta zer Pedro, altxa 
aguro. Buenos Aires-en egiten al da onla'! 

Ganbara.-(Sartubaz) Zer da? 

Jose Erramon.-Izutu nau gizon orrek. 

Ganbara.-Gaxua, mumua egiñ al diyo? 

Jose Erramon.-Gizon iltzeko erremienta 
oyekiñ ez luteke laja biar ibiltzen. 

Txintxarri.-Bai, txoria dalakoan tirako 
diote. 

Ganbara.-A zer pirripiyua! 
Batixta.-Gauza danak ondatu dizkit. 

Txintxarri.-(On Jose Erramon-i) Bañan. 
ez al du pentsatzen eskopeta oiek utsak dau
dela? 

Jose Erramon.-Utsak egonagatik ez naiz 
ni fiyatzen. 

Ganbara.-Bai, arrazoya du; zergatik beo
rri bezelako bati tira ezkero, uts egiñatik 
nun ero an jo biar. 

Batixta.-Egiñ diran planta! Zeñek paga
tuko dit oraiñ nik detan kaltia? 

Txintxarri.-Jaun onek; bañan oraifi ez ... 
datorren urtian. 
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B.t~ttl.-Umiari feriya urrengo urteako 
agintzen diyoten hezela.· 

Ganbara.-¿Datorren urteako utzi al du 
feriya erosteko? Badakit zergatik. Gustokoik 
hillatu ez duhelako. ¿Ala? 

Jase Erramon.-Ori da hada. Gustoko 
gauza danak datorren urteako modukuak! 

Ganbara.-Nik asmatuko det heorrek no· 
lako feriya egiñ nai diyoten. (Amaiketa. 
kuentzat diña emango al dit.) (Paper pus
ka btltekiñ egiten du txori bat) Ara. (Ema
MIl) 

Jose Erramon.-Bai, oso polita da! (Ema
ten diyo ume bati) 

Ganbara.-(Banekiyen, haliyuaz gustatu 
ta). (Bestia egiñaz) 

Jose Erramon.-Zer ahillidadia dauka
rren. 

Ganbara.-Izugarriya! Baña zaldi urrez
ko hat asmatu nai nuben eta eziñ iñola ere. 

Jose Erramon.-Ori gaitza da. Nik ikuili 
det ... 

Ganbara.-Nun? nun? NUJl ikusi du'? 
Aguro! 

Jose Erramon.-Nun? Buenos Aires-en. 

Ganbara.-Tokitara juan da orduhan! 

Jose Erramon.-Bafian ederra zan! 
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Ganbara.-Ala omen da, baí. Begi arri-
·fiñezknakiñ eta ... 

Jose E~ramon.-Ez da emen alakoik iknsi. 

Ganbara.-Emen galdu da bada. 

Jose Erramon.-Bai zera. 

Ganbara.-Guazen, ¿beorrek noiz ikusi 
du? 

Jose Erramon.-Noiz?... zaude... orain 
dala ... 

Ganbara.-¿Ordu erdi bat? 

Jose Erramon.-Ez; izango da ... amabost 
urte. 

Ganbara.-Kontu frexkuakiñ dabill ordu
ban. (Bestia emanaz) Ara hestia. 

Jose Erramon.-Gaiñ gañekua. (Ematen 
diyo beste umiari) Feriya ederra dago! 
Zenbat gauza, e? (Atzian dagon guardasol 
,t!orri aundi bati begira) Zer da araku ar
tan dagon gauza gorri (y) ura? 

Ganbara.-Ura? Erlojuba. 

Jose Erramon.-Oi? Ez du bada marka-
tzen. 

Ganbara.-Eletrikua da tao 

Jose Erramon.-A! 

Ganbara.-(Zer emango ote dit? Galde
tzen badu, berak nai dubena esan biarko, ala 
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geyago emango du). Ara azkenekua. (Ema
naz) 

Jose Erramon.-Ederki, ederki! (Ematen 
dlyote) Tira, maitiak; oraiñ, zer esaten da? 

Umiak.-Eskarrik aeko! 

JOIe Erramon.-Orla! (Txalekuari tira
nen. diyo ondo jartzeko) 

Ganbara.-(Zerhait emango dit.) 

Jose Erramon.-(Txapelakiñ agur egiñaz) 
Ondo geldi hedi. 

Ganbara. - Beorrek emanakiñ geldituko 
naiz ondo! 

Txintxarri.-Aunditzian etorri herriz! 

Batixta.-Bai, ta juango da ankaz gora! 

Jose Erramon.-Jas! au jende naharhe-
na! (Alele egiten. du bere umiakiñ) 

Ganbara.-Au're Coruña'kua ote da? 'Ja
kifi izan hanu, txoriyen ordez oteua egingo 
niyon! iOrrenheste lan egiñ ta, amaiketakoik 
gahe gelditu hiar ote det? 

Txintxarri.-Lanea juan haziñan, gutxiago 
nekatu eta onezkero amaiketakoentzat (lifia 
atera zenduan. 
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AMABIGARREN IRUDIA 

TXINTXARRI, BATIXTA, GANBARA eta 

MIGEL MARTI~ 

(Migel Martiñ azaltzen da, bi besuak pa
trikeran sartuta; eltzen dio Ganbara' k be
so batetik eta berekiñ nai du eraman taber
nara) 

Ganbara.-Kaxo, aixkiria, zure billa ne
bíllen alde guztitik. 

Txintxarri.-(Eltzen dio beste eskutik eta. 
nai du eraman bere sal-lekura) Non zabil
tza, gizona? 

(Batek tiratzen dio alde batera eta bestiak 
bestera, eta Migel Martiñ ezin itzul egiñaz.) 

Ganbara.-Amaiketakua egiteko zure zai 
llegon! 

Txintxarri.-Atoz feriya erostera! 

Ganbara.-Guazen, lagun zarra, guazen! 

Migel Martiñ.-Utzi nazute pakean! 

Txintxarri.-Nik esango dizut zer hear 
dezun! 

Ganbara.-Atoz nerekiii, erri! 

Migel Martiñ.-Baiia ... 
Txintxarri.-Txinista nazu, gizona! 

(Migel Martiñ batera eta bestera tiraka 
dabiltela, ateratzen du esku bat patriketa-
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tile eta. erortzen ¡¡¡aio urre¡¡¡ko orratza. Ikus
ten du Ganbarak ero botatzen du gañern 
txdpela) 

Ganbara.-Ama Birjifia kolkua zabal ni 
bakarrik parte! 

Migel Martiñ.-(Txintxarri'ri) Utzi nazu 
pakean. 

Txintxarri.-Bafian gizona. txinixta nazu. 

Ganbara.-(Orratza eskubetan artuta) Ber
-bera! Nola billatuko nuben bada, galope 
biziyan dijua tal (Saltoka eta dantzan) 
Aufa! Zuaz orrekifi nai badezu! (Migel Ma1-
tiñ'i) Ez det nik ifioren biarrik! (Erakutst
yaz orratza) Billatu det biar nubena! 

Migel Martiñ.-Ekatzu ori, nerea da tao 

Ganbara.-Oi! Orrena omen da. 

Migel Martiñ.-Kale kantoi batean billatu 
det, eta andre gayeri feria egiteko dauket. 

Ganbara.-Je! jet Billatu dubelako onena 
omen da: etxearuntzian billatuko dituzu 
mendiya franko, zuriak di rala ta sartu itza
zu patrikeran eta eraman zaizkazu andre ga· 
yari! Zuk billatu badezu, nik ere bilIatu 
egin det! 

Migel Martiñ.-Bañan zuk badakizu nel'Í 
erori zaitala, eta nik ez zefiek galdu duan. 

Txintxarri.-Nik esango dizut nora era-
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mano Emango dizkizute eun pezta, eta ge· 
ro etorriko zera feriya egitera, e? 

Ganbara.-Ez kasoik egiñ orri; ori ma
rrajua da tao Biyak konponduko gera! Ala 
laun zarra! Zure aita ta nere ama gurasuak 
ziran eta zu ta ni lengusubak! 

Migel Martiñ.-Bai, baña ekatzu orl. 

Txintxarri.-Emaiozu aguro edo deituko 
diot aguazill bati. 

Ganbara.-Emango diyot, ez pentsa Zll 

bezelako zangurruba naizela. (Migel Mar" 
tiñ-i) Orrek ez daki emengo berri. Nik bi. 
Ilatuko det nun dan jabia eta gero konpon
duko gera ... eun peztak ematen banazkizu. 

Txintxarri.-Ikusten dezu? (Migel Mar
tiñ-i) 

Ganbara.-(Ikusi bai, ez dakazki ikusi
rik.) Ematen banazkizu ... partitzeko. 

Migel Martiñ.-Nai dezun bezela, bañan 
baezpada ere ekatzu neri. 

AZK.ENEKO IRUDIA 

GANBARA, MIGEL MARTI~, TXINTXARRI, 
BATIXTA eta DONDOLO 

Dondolo.-Kaxo Ganbara, sugur-peko lo
galia juan al zaik? 

Ganbara.-(Migel Martiñ'i, Dondolori ka-
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60ik egifí gabe) Bai, gizona, hai; emango di
zut, ez iruki hildurrik! 

Dondolo.-(Ganbara'ri) iEz dek kasoik 
egiten, e? 

Ganbara.-Ez nak ni kasogillia eta ez po
togillia're, eta i hezelako arlotiari ez ziuat 
nik hegiratzen ere. 

Txintxarri.-Aherastu dan ontan ... 

Dondolo.-Zer da hada? Zelaore sartu al 
aiz, eta orain hastoya artu ta pasiatzera? 

Batixta.-Ez, urrezko orratza topatu duo 

Dondolo.-Oi! hai al dakik nungua dan? 

Ganbara.-Ez ta nai're jakiñ. Ik ere par-
tia nai al dek? 

Migel Martiñ.-Au gizon ondraua. (Don
dolo' rengatik) 

Dondolo.-Au ere Coruña 'ko ohia izango 
litzake aheratsa halitz. 

Ganbara.-Inhiriya?... Arraska la tximi
niya! 

Dondolo.-Ez mutill, ez gaituk orratzak 
jan ta hizi. 

Migel Martifí.-(Ganbara'ri) Ekatzu orra
Iza ta goazen. (Dondolo'ri) Nongoa dala 
diozu? 

Dorulolo:-Oraiñ egondu naiz Salcedo'ekiñ, 
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eta esan dit ala: Apaiz-kalian, umalauga
rreneko lumeruan lenbiziko bizitzan, Coru
fia 'ko famili batena. (Dondolo izketan ari 
dan bitartian Ganbara' k egiten diyo keñu 
e.z esateko, parte egingo dutela. Bukatzen 
dubenian gelditzen da arriturik) 

Ganbara.-E? (Ederra da.) 

Txintxarri.-Oraiñ zer diozu Coruña'ko 
famili orrengatikan? Orla it:/, egitcn dezutp
zuek, zer esaten dezuten ez dakizutela! 

(Ganbara'k botatzen du orratza lurrera.) 

Migel Martiñ.-Gizona, nola bota dezu? 
(Jasuaz) 

Ganbara.-Ez det batere nai. (Juaten ba
naiz, ixpilluben ordez geldituko dizkiatf· 
eun peztak eta.) 

Migel Martiñ.-Zaude nai ez badezu. 

Ganbara.-Baña eman gero neri nere par-
tia! 

Migel Martiñ.-Ez bazatoz. batere ez! 

Txintxarri.-Ederki egiña! 

Ganbara.-Oraiñ bai poto egiñ detala. 

Migel Martiñ.-(Dondolo'ri) Zu, atoz ne-
rekiñ, erakutsi nazu non dan, eta bear da· 
na emango dizut. 

Dondolo.-Nai dezun bezela. 

Ganbara. - Amaiketakorik gabe gelditu 
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bjar ote det azkenian? Dondolo, lagun al 
ajz? 

Dondolo.-Ez ik merezi. 

Ganbara.-Busti zagun orduhan! 

Dondolo.-Iri egift biar fitzaikek ik bes-
tiari egiten diyotekana. Baftan ez nak i be
zelakua ta konhidatze'at amaiketakora. 

Ganbara.-Bapo erri! Ori dek, ori, lagun 
zarra izatia. Juango gaituk Gofti.enea, e? 

Dondolo.-Ez, nik egingo diyat feriya: 
txorixua ta ogiya. 

Ganbara.-Ez, nayago diat nik ... 

Dondolo.-Eta nai ez badek bate re ez. 

Gaunbara.-Orduhan. ematen. 

Dondolo.-(Saltzalliari) Txorixo hat onen-
tzat. (Pagatzen du) 

Ganbara.-Kosta ala kosta. Au gizonen 
paradoria! 

Txintxarri.-(Migel Martiñ'i) Etorri gero 
feriya erostera. 

Migel Martiñ.-Erosiya det bear detan gu. 
ziya. 

Txintxarri. - Bejon daizula! Saltzalliak 
izango gera Donostitik feri geiena eramango 
degunak. 

Batixta.-Ekarritako geienak. 
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Dondolo.-Bai, beti ori esan, baftan da-
torren urtian ere etorri ostera. 

Ganbara.-(Txorixua artu ta janaz) 

Esanak esan, ez dago bada aiñ txarra. 

Ez, ez! Jan liteke bai. 

Ondo goxua dago! 

Amaika badago pozik kosk elduko liyo
kena! 

¡Me parece! 

Ez du gero nai duben guziyak txorixua 
arrapatzen! 
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Falta hat hakarra du 
amaiketako onek, 
falta egiten diyo 
hixigarri hatek. 

Bañan izan ezkero ... 
txaluak ugari, 
ez da ohiagorik 
oraindik ikusi. 

Usariyo zarra da, 
ez oraiñ jarriyl\, 
len hezela nai degu, 
ez gauza herriya, 
SAN TOMAS-EKO FERIYA 
TXORIXUA TA OGIYA. 

BUKAERA 



ORAINDAROl.So LIBURUAK 

l.-R. Arlola 
SAGAaDOABEH GRAZIYA tCl beste ber

Ilo crako. (Aitua). 

2.-M. Soroa 
GABOR, AU OSTATUBAI, ARTOR KAI· 

10. 

3.-F. Apalategui, S. I. 
EUSUL MUTILLAK AaMETAR, l. 

4.-Pepe Artola 
USTEZ LAGUR DETAR la beste bertso 

Clsko. 

S.-P. Urruzuno 
EUSKALEBBITIK ZEBURA tCl besle bertso 

crako. 

6.-Toribio Alzaga 
RAMURTXO. 

7.-Ramos Azkarate 
GALTZAURDI tCl beste bertso ClSko. 

8.-Antero Apaolaza 
PATXIKO TXEBBER 

9.-Bitoriano Iraola 
OBOIl'ZAK tCl beste 'pul Clsko. 

lO.-:-Bertsolariak 
EBBEGE EGUREKO BEBTSO SAYOA 

U9621. 
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ll.-Piarres Larzabal 
BOBDAXUBI. 

12.-Bilintx 
BEBTSO TA LAR GUZIAR. 

13.-Mariano Izeta 
DmUA GALGABBI. 

14.-Piarres Larzabal 
mu ZIBER 

15.-Bertsolariak 
EZRORTZA GALDUTAKO BEBTSOAK, l. 

IS.-Alfonso M.a Zaba1a 
GABOR GAU BAr la besle ipal asko. 

I7.-Antonio M.a Labayen 
MALERTXO, ALABGURI 

IS-19.-Antonio Zavala, S. I. 
TXIBBITA (Bizilza la bat bateko bes'

Isoald. 

20.-Franzisko Goñi, S. 1. 
LUBDESRO GEBrAEBAR. 

21.-Piarres Larzabal 
HEBBIKO BOZAl: edo ROB .ALB:ATE. 

22.-BertsoIariak 
BERTSOLAJUER TXAPELRETA 

(30-XII-1962). 

23.-AIZKOLABIAK la beste ipai asko. 
24.-Fermin Imaz 

BEBrSO GUZIAR. 

25.-A. P. Iturriaga 
JOLASAB:. 
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26.-Alfonso M.a Zabala.-A. Larraitz.-Juan Mir 
PEBlYAIlE1f ZALAPABru. - MeRloDa' 
1'81\ bi senarrak. - Mendlbe'lal'l'eD lcurl
yak. - Ulzi bearkol - GIzoD bikaiialc. 

27.-Bertsolariak 
AZPEITIKO PBEMIYUABER BEBrSOAK. 

28.-Bizenta Moguel 
IPUIOlfAK. 

29.--':Toribio Alzaga 
BUBBu.rZIYA. Bemcdiio'ftlD larriyak. 
rxibidbid. - San romas'eko fedya. 
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