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SARRERA

A gur adiskideok:

Hona hemen beste liburuxka bat!.

Batzuk ikaslan bat bezala hartuko duzue beste batzuk ordea, eta 
espero gehienak, ikas-jolas bat bezala.

Aurreko urteetan ezagutu duzuen lan-jolas mota bat eta azkenean 
autorea, antzerkia, mezu eta ikuspuntu desberdina, eta saria ere 
jasotzeko modua.

Katalina Elizegi (1889-1963) donostiarra, bere biografian dion  
bezala maixtra eta idazlea, zein atalek ote zuen garrantzi gehiago?.

Zoritxarrez. ez dakigu gehiegi bere bizitzaz, baina bere lan honen 
bidez gure historia eta ohituren zati baten berri ematen digu.

Eskerrak hemendik Azpeitiko Antzerki Topaketaren antolatzaileei 
eta  zuei, b err iz , b a lio g a rr ia  izan dez.azuela lib u ru xka  honen  
irakurketa.

M .a Jesus Aranburu Orbegozo
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KATALIN ELIZEGI: 
antzerkira jalgi zen emakumea

19I6ko Donostia festazalean gaude. Bazter oro aire berritzaileek 
jo r ik  eta kultura baikortasun betean. Mugimendu berri hauek gerrak 
zapuztuko ditu, eta gerra osteak, itxuraldaturik baina, berpiztaraziko 
gero.

E uskal H errian, egoerak hala behartuta seguruenez, berrizale  
baino euskalzale diren Lore-Jokoak plaza, areto zein fronto ietan  
handikiro ospatzen dira, eta katea ez dadin eten, poesia, narrazioa eta 
antzerkia saritzen dira.

Kroniken arabera Katalina E lizegi em akum e isila, zin tzoa eta 
gaixotia da, baina beste zerbait ere bazela adierazi zigun fikzioan  
murgildu eta ausart plazara jalgi eginez.

Zorioneko bera! eta zorioneko gu!: izan ere, letra larrietan idazten 
den historiaren baitan, letra ttipiz, argumentuaren ildo nagusiari hari 
finez josia, emakumearen egoera gure amonen garaian ezagutarazten 
baitigu.

Abertzaletasunak zer eskatzen zien orduko emakumeei jakin  ahal 
dugu prentsaren bidez, gutxi asko, ez dena ordea. Zeren, esanak, 
esangabeak  baino am estuak, eginak ze in  egingabeak, ida tzi ez 
zirelakoan bainago, eta arrazoi bila hastekotan, emakumeak beraiek 
artean andre eta jabe izatetik urrutiegi egotea litzateke bat.

ill



Orduko paperak arakatuz bat ohartzen da letretan ausartu ziren 
g u tx i h a ie ta k o  g e h ien ek , n o iz  a b e r tz a le ta s u n a  s o ila  noiz, 
abertzaletasuna gehi kristautasuna, bultzatzen -eta are predikatzen- 
iz.an zutela erantzukizun. Katalin Elizegik ere horixe landu zuen eta 

testigantza interesgarria utzi digu bere epopeietan.

Bere LO RETIN  erromatarrek azpiratu nahi gintuztenekoa bildu  
zuen, eta GARBINEko pertsonai nagusia, Nafarroako Erregearen alde 

borrokan izanda zen. Horrela, zergatia eta nongotasuna gure iragana 
mitikoan kokatuz, ikusleak denbora pasa atseginean eman ez ezik, 
hunkitua ere aldegingo zuen aretotik.

Datu historikoez gain, "emakume euskaldunak. guztirako gertu egon 
behar du", jarri zuen amona baten ahotan. Loretik, berriz "ez naiz 
em ango  a p a in g a llu  e d e r ta su n e n  za le , a zk a ta s u n a  b a ka rr ik ,  
azkatasuna nahi dut", erantzungo dio. Lehenean gaude.

I916an  D onostian  saritu  eta antzesturiko GARBINEN, ongia, 
gaizkia, amodioa, betiko kuestioak oraindik konpondu gabeak ikutu 
eta oholtza  gainera  eram an zituen, gaurregun nekez im ajinatu  
dezakegun giro antzerki zalera eraman ere. Berreskuratuko al dugu 
noizbait 36an galdutako antzerki zaletasun hura?

Maite Gonzalez Esnal

IV



Katalina Eliz.egi 
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Baina jarraicui doazkizuen orri horietan Katarineren izpirituak 
bizirik chrau Erausoko Katalinaren mentura eta kalenturetan eder- 
ki eta gozo katram.ilatu.rik.
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Koaderno txikietan idalzirik, paper pusketetan zirriborratiirik. 
EUzak em andako bulda santuetan karabaturik. Horrela aurkitu  

zuen Katarineren sendiak amaierarik ez diten bere azken lanaren 
hainbat arratso. Donostiako alaba preziatu, ausart eta librea z.en 
eta den Erausoko Katalinari eskeini zion Elizegi andereak bere 

lumaren akaberako ahalegina.

Esaldi hauek ez dute loturarik. Zatiek ez. dute jarraipenik baina 
emakume eta idazle finaren azken islada direnez, zuengana hur- 
biltz.en ditugu. Antzerkiaren magiaz fidaturik, Katalinak, dagoen 
horretatik, akaso abendu honetan lan honi bukaera jarriko diola 
esperantza dugu. Hala ez bada, sar daitezela eskribu horiek beti- 

koz gure oroipenetan.
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Andoni Etxeberria aktorea "Garbiñe" antzezlaneko 
" Ugarte-Zar" paperean
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"GrARBIÑS "

Joseba Egilegor aktorea "Laraingo Jauna"ren paperean, 
"Garbiñe"ren idazleari eskeinitako argazkian.
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Katalina Elizegi
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Liburu honetan aurk.e7.ten den "Garbiñe"n testiui, antzeztanaren jatorriz- 

ko argitarapenaren faksim il bat da.

Ahal den neurrian gaur egungo irakurleei, "Garbiñe" argitaratua izan 

zen garaira hurbiltzea cla gure asmoa.

Lehenengo argitarapen hau, Tolosako E, Lopezen etxean egin zen 1917. 

urtean, eta bere neurriak 20 x  12,8 zm.koak ziren.

Eskerrak em aten dizkiogu D onostiako Koldo M itxelena Kultur Uneko 
liburutegiari, argitaraldi hau egiteko eman dizkiguten erraztasunengaitik.

E skerrik beroenak ere Eleizegi sendiari hartutako lanagatik, eta bere 

argazki eta eskuiskribuak eskeintzeagatik.
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GRRBIJiE

Iru egintzetan eratutako antzerkia  

eta 1916’garen urtean, DanaBti’ko 

Euzkel-ikustetan saritua

8 I e i ^ e g i J f a F  K a f a F i f t e ’k  i d a f ^ i a

TA

Donosti'ko "Euzkel-Izkundeko Uri-Eskola'k" 

TflJUTO Tfl f lHTZOKITUf l

Tolosa'n: E, Lopez'enetxcan



BANAKETA.

Garbiñe Ugarte'ko alaba Arieta andere

Lide Larain-jauregiko alaba Aranburu »

Mañu-aztia Itxura gaiztoko emakume zara Olaso *

Kontxesi Ugarte’ko neskamea Ariztegieta  »

Ibon Jaunsoro-etxeko jauna Beortegi jaatia

UgaHe-zar Oarbiñe'ren aitona Etxeberia »

Laf-ain Lide’ren aita Egilegor »

Egurtza Berogei bat urteko jauna Lasa  »

Txomin Gizon nekazaria Arozamena»

Gaspar Larain’go moroya Arostegi »

Zaindaria Larain'go gudari-buru Tofegarai »

Andere-Iaguna, bi aureko edo testigu, moroi mutiko bat eta gudariak.



I i E f l E j l G O  E G I f l T Z A .

Xlll'gareu eunkialdian gertatua bezela antzcztuko du.
Antzefkian agertuko da, Larain-jauregiko gizategia. Eskuitara ate 

ta leyo bat. Atea Larain'go jaunaren lo-gelakoa. Ezkeretara bi ate, 
Lenengo atea etxebarenerako, ta bigarena izango da ezagutzen ez 
dan ate txiki bat. Atzean sarera apain zabal bat. Eskuitan alki aundi 
eder bat, aldamcnean beste txild bat duela. Ezkeraldean mai bat 
zintzari batekin. N un nai exeri-alkik ta beste mai txiki bat idaztiak 
gañean dituela. Gizategi au oso apain egotigo da ta etxe-tresnak be- 
zela janzkerak ere aro artako antzekoak izango dira.

Esker-eskuyak egintzalienak.

H E £ I K ] s r ( 5 0

LARAIN jauna, ta LIDE

(Lafain jauna aiki ederean exerita dago ta aldatneneko txikian Lide 
"Testamentu zafeko" idaztian Dabid'en Edestiaren bukaera, bere 
aitari irakuftzen ari zayo. Biak oso apañak, bañan beltzez jantziak 
daude. Lide'k idaztia itxi ta mai-gañera darama, bere aitak itz egiten 
duen bitaftean.)

Laratn . . . Alditik aldira edefago deritzat askotan ira- 
kuri ta entzun dedan Dabid efege ospatsu ta 
deunaren edesti orixe: gauf bañon biaf 
edefago. jNor ez da adorez betetzen, ikusten 
duenean artzai argal ura, bere aitak eta ana- 
yak ezertakotzaz etzeukaten mutiko ura, pix- 
kaka-pixkaka, igotzen dala Israel’ko eregeaf- 
en jaflekuan eseritzera,
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Lide . . . 
Lafain. .

Asiera, batez ere, edera da. Goliat pilisteo- 
tar gizon indartsu arek, israeldarak ikaratuta 
dakarzki ezertarako gauza ez dirala....

jNola ote zeuden gudari israeldaren agintar- 
iakl An ba-negoke bezela nabaitzen det beren 
estutasuna.

Zuk ezdakizu, Lide, zer naigabea dan gudari- 
-buru batentzako, bere mendekoak argalduak 
eta ikaratuak ikustea.

ri’Beñere arkitu al zera ofela, aita?
Bai, bein. Orengatik dakit zer dan atsekabe 

ori. Inguruko jaun batzuek, ni artean gaztea 
nintzala, alkartu giñan; eta geren mendeko ba- 
tzuek artuta, joan giñan Naparu’ko eregearen 
ikuriñaren mendean guda egitera.

Eraman ginduzten ego alderontz, Aprika’ko 
gizatarak zeuden aldera jBeñere etzait aztuko 
ango beroa! Gu, euzkeldunak, motelduak 
geunden eguzki ikaragariaren azpian; eta 
aprikatarak beriz, gure arerioak, ba-ziruditen 
bero geyago izanaz biziago arkitzen zituztela 
beren buruak. Eruz ziran gañera, ta gu gutxi.

Ontan iritxi zan ba, alkar jotzeko garaya. 
[Alperik! Gureak geldirik zeuden. jAurera mu- 
tilak! esaten genioten. [Bai zera! Lotsaturik 
geronok jari ginan aure-aurean, eta orduantxe 
batzuek jaraitu ziguten. Geyenak ezin zuten 
ordea. Beroak eta egafiak gaxotuak bai-zeu- 
den.

Ala ere, Jaunaren laguntzaz ez genduen 
atzera egin, aurera baizik; bañan nik ezdakit 
zenbat guretar gelditu ziran ilda, lur kixkal- 
gari artan.

|Ori negargaria da guda! <jZergatik ote da 
ludi ontan orenbesterañoko elkaf ezin ikusia?
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Larain, . . . Nik bezin ondo dakizu, gizaldia txafera
makuftua datorela bere zustraitik; eta gure 
Ienengo gurasoak egindako obenaren naiga- 
beak gerokin daramazkigula.

L id e ..........  Bai, aita. Ori ofela dala ezagutzen det; ba-
ñan, nik esan nai nukeana da, naigabe oyek, 
alkar lagunduaz gutxitu bearean, gerok, ge- 
ren bekaizkeriz ugaritzen ditugula.

Lafain . . . Gaztea zera oraindikan, gizonaren argalta-
suna ezagutzeko. Eritarak alkafekin ongi ezin 
etori bagera, ^nola nai dezu maitatzea, gu- 
gandik ufuti bizi diranak?

(Oyuak eta eskanbila entzuten dira atari aldetik, eta 

oyu aen tartetik itz oek:)

(Barenen) jlxo, zorgin gaxto ori! Zuk gaxotu 
dezu nere aufa.

Lar-ain . . . Orain ere, Mañu aztiarekin dute zerbait.
Askotan esaten dizut, Lide, ez detala nai ema- 
kume ori emen ageftzea.

L id e ...........  jKupigafia da ba gaxoa! Gañera, auzoki-
deak uste duten añako gaxtoa ez du izan 
bear. (Lide altxatzen da ta leyotik begiratzen du.)

Laraiti . . . Zuretzako guztiak onak dira. Oraindik ez
didazu iñorengatik esan gaxtoa dala.

(Beriz ere oyuak entzuten dira esanez:) 

(Barenen) jOfi...,! ;Ofi....l
Lide ............  iAita! ijotzera dijoaz! Emakume ori etxean

saftzera noa....
Larain . . .  Ez dezu ofelakorik egingo.
L id e ............ jAita! Nere amak ere (G. B.) kupida zion,

eta berak ere saftuko zuen,...
(Atadian emakume-karaxi bat entzuten da.)

Laraiti . . . Nai dezuna egizu ba......
(Lide laxterka joaten da atzeko sareratik,)



Lafain. . . . ^Nork esaten dio ezetz? Nik beintzat ezin 
det. Emaztea il eta orixeti besterik etzait gel- 
ditu. [Zer egin bear det nik, bere zoriona bes- 
terik! ]Eta ain ona da ta! Etzayo gogoratzen 
iñork ere gaiztakeririkan egin lezakeanik. ^Nola 
ba? Guztiok bera bezelakoak ba-giña, ludi 
au zeru eder bat izango litzake. (Altxatzen da, ta 

leyotik begiratzen du) jlxildu ditu! Zerbait esan- 
go zien, egunero baño geyago eskuba za- 
balduaz, ta or dijoaz txintik atera gabe.

iMañu aztiaz zer egin ote du? (Uratz otsa 
maladian gora norbaitzuk baletorzkie bezela entzuten 

da) ]Ez al du gora ekariko! Diranak dirala,
gora datoz ba....  (atzeko sarerara joanaz dio:) Nik
esan detana: gora dakar iñork begiz ikusi ezin
duen atso ori..... (Eritan bezela).

(Au esanez sartzen dira gelan, Lide, besotik Mañu 
daramala, ta atzeraxeagotik Mañu aztiaren makiiarekin 
Gaspar, Larain'go moroya.—Lide'k exeri erazitzen du 

aztia alki batean, eta Larain'ek bitartean dio:) ^ Z e r -  

tarako dakafzu oneraño?
Lide........... jAzketzi, aita! Jo egin dute, ta berizere arapa-

tuko ba’lute, beste orenbeste egingo lioteke 
onenean, Orengatik etxean eduki nai det, bes- 
teak joan bitartean.

Latain  . . . ^Eta zergatik ez dezu eskaratzean utzi?
L id e . . . . .  Moroyak ere ezin ikusi dute.
Lafatn . . . Zerbaitegatik izango da. (Mañu'ri begiratuaz.) 

,iEz al da orela, Mañu?
Mañu . . . .  Etzazula uste, jauna, detan almena gaitz egiten

LARAIN bakarik, gero LIDE, MAÑU ta GASPAR.



ibiltzen detala. Nai ba-nu egingo nuke, ta 
orengatik inguru oetan gertatzen diran nai- 
gabien efua, neri ezartzen dirate. Eta ez da 
ofela. [Sinistu ezazu, jauna! Detan almen ori 
jaftzen det nere senidien zoriona egiteko. (Lide’k 

Gaspar'i makila eskatzen dio, ta onek makila emanaz 
dasa:)

Gaspar . . . iZerbait agintzen al dezute, jaunak?
l id e ..........  Eguardian gelditu dan zerbait jaki berotu

ezazu, ta ekafi zayozu oni.
G aspar. . . Berialaxen, andere. (Buruba pixka bat makuf-

tzcn du ta joaten da.)

Laraiti . . .  Ni ere lo-gelara noa, loxusta bat egitera. Ez
gero sinistu, Lide, aufean daukazun oren esa- 
nik, alde guztietatik gezufa dariola dago ta....

M a n u . . . .  Gaxtoa banaiz ere, ez det aingerutxo oni 
gezufik esatelco ausafdirik.

Larain . . . (Joanaz.) Ez dakit ba.....  Ez nuke beatza su-
tan jafiko, zure itzaren aldez. (joaten da.)

J Ç U

MAÑU ta LIDE, gero GASPAR.

Maña. . . . Zure aitak ez dit ezer ere siñistu nai. riZer- 
gatik ote da?

L id e ..........  Aztiaren izengoiti txara daramazu, zuk dio~
zuna siñisteko ^Besteak bezelako biziera zer- 
gatik ez daramazu?

M a m . . . .  ;Ai, nere andere polita! On asko egiten det 
nik edonun. Zuk ez dakizu, zu bezelako zenbat 
neskatx, beren zalantzetatik atera ditudan. 
Zuk ere bat-edo-bat izango dezu. ^Nai al dezu



asmatzea? Ekatzu zure esku zuri eder ori, ta 
bereala etorkizuna asmatuko dizut.

Llde..........  ;Ez, Mañu! Etofkizuna, Jaungoikoak bakar-
ik daki, ta bere eskuetan dauka. ^Ez altzera 
beratzaz oroitzen?

(Gaspaf sartzen da atzeko sarcratik, esku batean pla- 
tera zei'bait jakireltin ta bestean edaiiontzi ta bonbi| 
bat dakafzkiela. Itzik esan gabe mai gañean jaftzen ditu, 
Gero Lidc'n aufeati burua makurtuaz dasa:)

Gaspar. . . iZer geyago agintzen dezu?
L ide ..........  Ezer ere ez. Joan zintezke. (Gaspaf joaten da

atzetik) Jan ezazu bereala, bestela oztu egingo 
da-ta.

M a n u . . . .  (jaten asiaz) Zure osasunerako. ;Au da gauz 
edera! Ugaritu bitez zure ondasunak, zure ta 
nere zorionean.

(Lide'k pafez edari-ontzira ardoa botatzen dio esanaz:)

L ide ..........  Edan ezazu, Mañu.....Alde, alde, poztutzen
zera jo zaituztelako.... ^ezta orela?

Mañu . . . .  Bai orixen beintzat; urajoan zan, e ta .. . . bes- 
tela ez nuen orelakorik arapatuko.....

L id e ..........  Ni ere poztutzen naiz ba, min geyago ez
dezunean....

M a ñ a . . . .  Zure ama bezelakoxen efukitsua zera, ta 
nik beti gogoan idukiko zaituztet. Eta orain
oroitzen naiz lenago asi degun itzaldiaz.....
Jaungoikoari ere ez naiz, zuk uste dezun
eskergabekoa....  gaur meza nagusian antxe
nintzan, Egia esateko, meza entzuteagatik ere
bai, bañan.... zu ta zure aita, jarleku antzeko
artan ikusteagatilc juan naiz gaur elizara,

Lide..........  dBai?..... Gaizki....
Mañu . . . .  jZein edera zeunden! Batek baño geyagok

nik egin detana, egin du.... Zuri begira: egon,
meza entzun bearean.

— 10 —



L id e ........... Gaizki egiña, Elizara, Jaungoikoa aintzatze-
ra ta goratzera joaten da, gañerakoak karika- 
rako utziaz.
(Mañu'k noizeati bein zerbait jan edo edan egiten du.)

Mañu . . . .  Guztiok ez gera ordea zu bezin onak.
Lide..........  Ni ere ez naiz ona......
Mañu.......... Bai, bai.....
L id e ..........  Alegiñak egiten ditut izateko; ta ori edoze-

ñek lezake....

Mañu . . . .  Baña......
L id e ........... Zutzaz kupitzen naiz, Mañu, ikusten deta-

lako emen gorotatua bizi zerala, ta betiko zo- 
riona galtzeko bidean zabiltzala.

M añu. . . . Irudipenak,....
L id e ..........  Ez, Mañu, ez; izakera aldatu bear dezu.

Gauf bertan biziera befiari asiera eman bear 
diozu, nerekin, baratzan degun elizatxora joa- 
naz, eta nerekin an otoitz egiñaz. Ikusiko de- 
zu zenbatez obetoago ta atsegiñago biziko
zeran.... Zerura irixteko itxaropenak, asko la-
guntzen ditu garaztasunak. <>Nai al dezu?

Mañu . . . .  Zuk agintzen didazuna ezin ukatuko dizut.
Zure amari ta zuri zor aundiak dizkitzutet 
eta.....
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Lengoak eta LARAIN jauna.

Lafain, . . . (Sartubaz) Nik ez dakit zer detan; ezin lorik 
egin det (Mañu’ri asare begiratuaz) <>Oraindik 
emen al dago atso au? Befiz ere egongo 
zera bai zu, aurean orelakoak jariezkero.
fexeritzen da.)



U de ..........  Oraintxen ginjoazen biok elizatxora, otoitz
egitera.

Larain . . .  jA zer otoitza izango dan zorgin ofek
egingo duena!

Maña . . . .  Zure alabaren aldamenean, jauna, ta berak
esaten dituenaz nere biotzak ere, naiz ez 
zuk sinistu, goruntz begiratzen du.

Lahiin. , . . Bai, bai; goruntz eginda nere alabari zer-
bait ateratzen diozulako. Beruntz egiteagatik, 
beste norbaitek geyago ematen ba-dizu, laster 
da beruntz, zure biotzaren izeneko ori.

Manu . . . .  (Altxeaz) Ezagutzen det aurean ez nazula
ikusi ere nai.

(Lide ere altxalzen da.)

Larain . . . Exeri zaite Mañu. Oso atderdi txafekoa
nago, ta pixka batalaitzeko ipui bat esan bear 
didazu. Gai ontan gain gañekoa zera diote- 
nez ta....

Mañu . . . .  (Exeriaz) Zorionekua izango naiz, Lafain
jaunaren ingurutik lafio beltzak kentzen ba- 
-ditut.

Larain . . .  la bada.
Mañu . . . .  Ipuya dirudina gertatu da gaur efiyan. ^Ez 

al dakizute?
Larain. . . .  Ez gero gezufik esan.
Mañu . . . .  Jauna.....
Larain. . . . ;Zer da bada, zer da, ipuya dirudien gertae- 

ra ori?
M añu . . . .  Inguru guztiak ez du bestetzaz itz-egiten.
L id e .........  Entzun zagun bada. (Licle exeritxen da.)

Mañu . . . .  Amaika bider joan zerate, zeren emazte ta 
amarekin gaur nieza ondorean, agirian egiten 
dan jaya ikustera. Aurten, jjakiña zegoan! zer 
egingo zenduten. Andre deun, ongile ta zuzen 
afk utzi duen utsunea, ezin aztu zenezateke.
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Larain . . . ^Eta bai al du zer ikusirik esaten ari zera- 
nak, eta esan bear dezun gertaerak? Zoaz aur- 
era, gure biotzak dauden baflo geyago ilundu 
gabe.

Mañu . . . .  Esan nai nuen alegia, orengatik etzendute- 
la gaufko jaya ikusiko, ta zer gertatu dan ja- 
kingo.
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L,arain . . . ^Esango al dezu, ala ez?
Mañu . . . .  Ez asaretu, jauna.bereala esango det eta...
L id e ..........  Asi zaite, Mañu..............
Mañu . . . .  Ora bada. Ba-dakizute zezen txiki batzuek

azkatuta ibiltzen dituztela, gaurko egunaz 
agirian, gaztedia ayekin jolastu dein.

Gauf ba, zezen ayetako batek ataka ausi 
du. ta karikan gora laxterka asi da, bidean 
arkitzen zituenak purukatzeko zorian.....

L id e ........... jjaungoiko maitea! ^lñor arapatu al du?
Mañu . . . .  Ezta iñortxo ere.
L id e ........... tZer gertatu da bada?
Mañu . . . .  dZer gertatu dan?.... Asnasik gabe gelditu

gera guztiok, ikusi degunean jauti gazte bat, 
etxe batetik ateratzen, eta zuzen-zuzen zeze- 
naren aurera joaten. Batetako gauza izan da: 
eldu dio zezenari adaretatik, eta bere aurean 
apal-apal jari du. Bereala joan zaizka beste 
gazte batzuek laguntzera, ta orela ez da gaur 
izan negafgarizko egun bat.

Lide..........  jjaunari eskerak!
Larain . . . dEta nor zan jaun gazte ura?
Maña  . . . .  Ibon......

(Lide ikaratuta).

L id e ............  i l b o n ?

Mañu . . . .  Bai, Ibon; Jaunsoro-etxekoa. Zuen aidea.
(Lide lafi-lan;)

L id e ............  Eta £ez da elbaf itu? ̂ ez du ezer izan?



M añu . . . .  Ezta ezertxo ere.
Lide. . . . .  jZorionean!
Larain . . . Oraingoan ere ongi irten zayo; baña mu-

til orek naigabe garatzak eraman bear ditu, 
bururik gabe ibiltzen dalako beti.

(Lide altxa ta bere aitarengana joanaz)

L ide ..........  Aita, ez orelakorik esan. [Ibon gizagajoa!
Laraiti . . . Gizagajoa, bai; bere buru ariñagatik.
M anu . . . .  (Attxeaz) Nik, nere ipuya esan det. ,;Ez al det

saririk irabazi?
Lai-ain . . . Naikoa izaten dezu etxe ontatik,
L ide ........... Lendabizi, agindu dezuna egin bear dezu.

Atoz nerekin otoitz egitera.
Mañu . . . .  Pozik. Nik nere itza ez det jaten.,...
Larain . . . Izan liteke......ba’Iiteke......
Mañu . . . .  Agur, jauna, gaizki esanak azketzi.
Lafain. . . . Bai, ta etzaitezela emen geyago agertu.

(Mañu ta Lide atzetik joaten dira.)
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LARAIN bakarik, gero GASPAR.

L a fa in . . . .  Etoriko da bai, bere mingain legunaz, 
bakoitzari bere aldera itz egiñaz.

Nere alaba Lide oso txoratu da....  bide
onean jari bear duela ori..„. ori.....(Atadian adar-

-ots bat entzuten da.) <*Nor ote dator nere etxera? 
(Leyotik begiratuaz) Bost zaldizko dirala bester- 
ik ez det ikusten, (Mai ganean dagon zintzaria jo- 

tzen du, ta beriz ere Ieyotik begiratuaz dio:) ^ Z e r t a r a

ote datoz? Ez aldidate beri txaren bat ekariko.
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Bat zartzen dijoan bezela guztia beltzagoa ikus- 
ten du, ta utsagatik ikaratzen da.

(Gaspar atzetik sartuaz:)

O a sp a f. . . iZer agintzen dezu, jauna?
Larain . . . Zaindariari esan akiyok ate nagusia zabal-

duazi dezala, ta maladian bi aldietan ereska- 
dan, etxean diran moroi guztiak jari ditzala. 

Gaspaf . . . Bai, jauna. {Joalen da eramanaz aztiarentzako ekaf- 
itako platera ta abar).

(Larain’ek beriz ere leyotik begiratzen du, ta dio:) 

La'rain . . . Oraintxen bertaratu dira ba, ta alaere ezin 
ezagutu ditut, altxa duten autsagatik. (Zaidiar- 

en uratz-otsa entzuten da, ta befiz adarena ere bai.)

;Ara! Egurtza da. Aspaldian ez genduen alkar 
ikusi.....^Noiz etori ote da gudatik?

Ori ere urteak aurera joan zaizka. Ta nereal-
dian gaztea da.......jZenbateraño zar tu ote naiz ni!
iAu poza! Egurtza Iagun ona izan det beti.

Emaztea joan zaidan ontan beriz, lagunaz 
len baño ere geyago oroitzen naiz.

LARAIN, EGURTZA ta GASPAR.

(Atzetik zaindaria sartzen da ta ezpataz Larain jauna agurtu ta 
gero joaten da. Bereala, sartzen da beriz, atzetik gudariak beren 
aztamakilakin (lanzas) dakarzkila; erenkadan jarita zenbatu egiten 
dituen bezin laxter, saftzen da Eguftza, Gaspar'ek bidea erakutsiaz, 

Gaspar atietan gelditzen da, ta Lafain'ek Eguftza laztanduaz esa- 
ten du:)

Larain. . . .  Au zoriona neretzat, etxean Egurtza jauna
ikusiaz.
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Egurtza. 

Larain . 

Egu'rtza. 

Larain ,

Egurtza . 

Larain. .

Egurtza.

Larain . 

E gurtza .

Larain .

Egurtza . 

Larain .

Eguftza . 

L arain . 

E g u rtza .

Nerea aundiagoa da oraindik, Larain’go 
jaun altsuaren etxean onelako arera arkituaz.

Bakoifzari dagokion arera egiten zayo 
etxe ontan.

Neri opa didazuna, dagokitan bañon ere 
garayagoa dala iduritzen zait.

Etzazula uste, Egurtza jauna. (Gaspaf'i) Oa 
Gaspaf,ta ufutiratu gabe or urean gelditu adi. 
(Gaspar joaten da) (Gero Larain'ek Eguftza’ri bere 

alkia crakutsiaz dio:) Exeri zaite, Egurtza. 
Lafain’go Jaunaren alkian ez naiz exeriko. 
Lafain’go jauna zu zera, etxe ontan sartu 

zeranezkero.
(Exeriyaz) Eskafikasko, Lafain, nere etxean 

zuri beste ofeabeste egiteko zaletuta nago.
(Lafain beste alki batean exeri da.)

Eskafikasko, Eguftza,
Lendabizi azaldu beaf dizut zer zoriontsu 

ezagutuko nitzaken, emaztearen eriotzak Laf- 
ain’go jaunaren biotzean iriki duen zauria, 
zerbait ixten asmatuko ba’nu.

Eskergafia da zure nai, ezin ta obe ori; 
bañan nere zauri au, beñere itxiko ez dana da,

Kupigaria da bai. <jEta alaba?.....
jGaxoa! Amik gabe gelditu da! Ez dakit

nere aufean itxurak egiten dituen.... nik aren
aufean bezela; bañan, ni baño etsiagoa ageftzen 
da. Nik befiz garaya aufera dijoan bezelat 
utsune aundiagoa afkitzen det nere biotzean.

jNere lagun gaxoa! Ezagun dezu naigabea 
ufetik ikusi dezula.

Ez nuen usle nayezak ofenbeste menderatu- 
ko ninduanik.

Oraindaño gizon biozdunaren agiriak eman 
dituzu beti; ta orain ere, jakingo dezu, ez daukat



zalantzik, zure naigabea menderatzen.
Larain . . . jjaunari orela nai dakiola!—^Ta zer diozu 

zure ibilketaz? ^NoIa joan zaizu ego aldean?
E g a ttza . . .  Ez dakaft andik ezer beririk. Batzuetan 

kristabak pitin batez aurera egiten dute, Apri- 
katarak ego aldera bultzeaz; bestietan beriz, 
oek aureratzen dira, kristabak atzeratuaz.....

Larain . . . Utsa.....
Egurtza. . . Utsaren ordekua. Ni an egon naizen sei 

ilabetietan, ez degu ezer ere egin; eta asper- 
tua etori naiz nere etxera.

Larain . . . Edefki egifia.
Egaftza. . . Iritxi ordurako esan didate, izan dezun ga- 

lera negargafia, ta izan al dedan laisterena 
etofi natzazu: lenbizi zure samintasunean la-
guntzera, ta... bigaren beriz....  zuri... eskari
bat egitera.

Larain . . .  Nai dezuna eskatu zaidazu; nik egin neza- 
keana bada, pozik egingo dizut.

E g a rtza .. . Zuk dezun gauzik ederena eskatzera na- 
torkizu.

Larain. . . .  Ez det somatzen......
E g u ftza .. . Esan dizut, an eta emen ibiltzen aspeftu

naizela; ta nere etxean, eroso, ta oraindañoko 
zalapartik gabe bizitzeaz, zaletu naizela. Or- 
tarako emazte on bat bear det. Zuk orela nai 
ba-dezu, zure alabaren zoriona egitea izango 
da, emendik aurera, nere gogo bakafa.

Larain . . . jEguftza! Nere biotza alaitu ta samintzen 
dezu, bat-batean.

Egurtza. . . iZergatik?
Laf-ain . . . /,Zer pozgarigo aita batentzat, bere alaba

zu bezelako gizon bati emaztetzat ematea ba- 
ño? Eta une berean, eduki ezazu gogoan aita 
ofek ez duela beste pozik, bere alaba bakaf

Garbine.—2,
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E gu ftza . 

Lafaiti .

Egurtza.

Larain. . 

Egurtza.

Gaspar . . 

La'rain . .

Gaspaf . .

ori begiratu, ta bere itzak entzutea baizik.
(Larain'ek arpegia eskttaz estaltzen du.)

Alaba ta lagunaren ordez, alaba ta semea 
izango dituzu.

(Lafain pitin batean erantzun gabe egoten da; ta gero 
bat batean burua altxeaz dasa:)

Iñork ez du berekoi izan bear, eta gutxigo 
aita batek bere alabaren zoriona galtzeko. 
Nere bizi guztian eman dizudan nere adiski- 
detasunen ageririk aundiena, Eguftza, gaur 
ematen dizut.

Zorionekoak izan zaitezte biok.
(Eguftza’k Larain'i eskuati muñ egiten dio.)

Eskarikasko, Lafain’go jaun aitsua. Zure 
itzak zeru oso-osoa jartzen dute nere aufean. 
Ba-da urte bete zure alabaren iduria begietan 
nebilkiela. Eta orain nere amets guziak osa- 
tzen dira. (Alkaf laztanduaz egongo dira pixka ba 
tean; gero Larain’ek lcn esandako zintzaria joko du. 

^Zertara zoaz?
Lide ekafi erazitzera.
Onlako zorionik, ez det nere bizi guztian 

ezagutu.

Lengoak eta GASPAR.

(Gaspar atzetik agertzen da,) 

iZer agintzen dezute, jaunak?
Esan akiok Lide’ri, Eguftza jauna ta ni, 

aren zai gaudela.
Esango diot, jauna.
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Larain . . . Gañera agindu ezak, guretzat afatsaldekoa 
jan-gelan jari dezatela.

Gaspar . . . Bai, jauna.
Larain . . . Zaindariari esan akiok itxi erazi ditzala

ateak eta nere moroyak bakoitza bere aldera 
dijoazela. Agindu zak gañera, jaun onen mor- 
oyai aratsaldekoa eman dezayetela; eta ez di- 
tezela aztu, zaldiak ukulura eraman eta naiko 
garagaf emateaz.

Gaspaf-. . . Ongi da, jauna.
E gurtza . . . (Lafain'i) Nik ere, zure baimenaz, ba-det

zerbait, zure mofoyari esan beara.
Larain . . . (Gaspafi) Entzun eta egin itzak zintzo, jaun 

onen aginduak.
E guhza. . . (Larain'i) Eskafikasko, Lafain, (Gere Gaspar'i) 

Jon, nere jafaile gazteari esan akiok, nere es- 
ku-kutxa ekafi dezala onera.

(Gaspar joaten da, zaindariari andik ateratzeko kiñu 
egiñaz. Onek ezpataz jaunak agurtuaz G aspar’en agin- 
dua egiten du ta bere gudariakin joaten da).

LARAIN eta EGURTZA.

Eguftza. . L e n  e re  e s a n  d iz u t  e t a ' z u r e  a l a b a r e n  z o r io '  
na izango da neretzat asmo bizi ta sendoa.

Lafain. . . .  Bai, Egurtza, bai, nere alaba zorioneko 
egingo dezula ba-dakit. Ni bakarik, geldituko 
naiz atsekabez betea, nere alaba maitea gabe-

(Jon agertzen da atzeko atean eskuetan kutxatxo eder 
bat duelataburua makurtu ondoren bertan gelditzen da)
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Egurtza .

Larain. . .

Eguftza. .

Etzera ondo ari. Len alaba bakara zenduen; 
orain alaba bera ta suya izango dituzu: baten 
ordez, bi. (jon'i) Utzi zak mai oren gañean.

(Jon’ek agindu bezela uzten du lmtxa mai-gañean, ta 
atean befiz burua makuftu ondoren joaten da).

Nere biotzaren zati bat nere emazte gaxoak 
eraman dit, beste zatia alabak eramango du; 
ta ala ere zoriontsu arkitzen naiz, zu bezelako 
senara eratu zaigulako.

Nik itz ematen dizut etzaizula damutuko.

Lcngaok LIDE ta OASFAR.

(Oaspar ezkefeko lenengo atean azalduaz).

Gaspar ^ide emen datof.
(Lide ageftzen da esandako atetik ta Gaspar joaten da).

Eguftza. . . Zorionekoak dira nere begiak, Lafain’go
Lide’ren edertasuna ikusi dutelako. (Eguftza’k 
Lide'ri eskuan mun egiten dio.)

L id e ..........  Eta Egurtza jaunak goratu ditu Lafain’go
orma zafetarañoko guztiak, bera etofiaz.

Eguftza. . . Ni izan naiz goratua etxe ontan saftu nai-
zenezkero.

Lafain . . . Guztioi atsegin neufigabea eman diguzu, 
Egurtza.

Eguftza. . . Eskarikasko. (Mai-gañetik kutxa artuaz eta Li- 

de'ri eskañiaz). Orain, Lide, aftu ezazu, nik egin 
nai dizudan oroipena.

(Lide'k aitari begiratzen dio, ta'onek dio-.)

Lafain  . . . Aftu zenezake, alaba. Emaitza eskeintzen
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dizun gizon orek, emaztetzaz autu zaitu, ta 
nik ere baimena eman diot.

(Licic'k kutxa aftu gabe, aitari joaten zayo, erdi ne- 
gafez esanaz:

Lide..........  [Aita! jEtzaitut oraindik utzi nai! Gaztea naiz.
Larain . . . Zuretzako bezin garatza da neretzako, zu 

etxe ontatik ateratzea, Ba-dakizu ordea, gauzai 
etzayotela biotzaz begiratu bear, buruz baizik. 
Nere naita-nayezko egin beara da, zure etor- 
kizunari begiratzea; ta Jaungoikoak beretzat 
autu ez ba-zaitu beñepein, Egurtza bezin senaf 
onik, arkitzen zail izango da.

Lengoak eta OARBIÑE.

(Oarbiñe barendik).

Garbiñe. . . jLide! jLide! (jNun zera? (Bcreala Garbiñe ager- 
tzen da ezagutzen ez dan ezkereko atetik, ta ikaratua

bezela gelditzen da esanaz:) Azketsi, jaunak....  Ez
nuen uste, Lide besterikan emen egongo zanik.

Larain . . . iEta nola etori zera oneraño, neretakoak 
ikusi gabe?

Garbiñe. . . Jauna: eiizatxora joan naiz, an Lide arki- 
tuko nuelakoan bañan etzegon. Igo naiz bere
gelara ta....  alperik. Iñon arkitu ez detanean
etori naiz onera....  Ezagutzen det gaizki egin
detala.... Azketsi.

Larain. . . . Erua ez da zurea, etxeari obeto begiratu 
bear liotekenena da.

Garbiñe. . . (Saftu dan aietik ateratzera bezela egiten du), Az- 
ketsi.... banoa......
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Hrfe ............. (Lide Garbine’rengana joanaz): jEtzaitezela joan,
Garbiñe! jAital Biok alkarekin pozik egotett 

gera-ta.....
Larain . . . (Asaretuta) Lide: uste nuen andre izatera

iritxi ziñala, ta ikusten detanez, ume bat bes- 

terik etzera....
Eguftza. . . Utzi zayozu bere lagunarekin egoten. Ez

da aritzekoa gertatu dana. Eduki ezazu go- 
goan, beñere bururatu etzayona esan zayo-ta.

Lafain . . . Ala bearko. Geldi zaite, Garbiñe. (Egurtza’ri) 

Orain, aratsaldekoa artzeko garaya iritxi bi- 
tartean, erakutsiko dizut, Egurtza, orela nai 
ba-dezu, Larain’go etxeko izkilu-gela.

Egurtza. . . Poziik, Larain. (Lide'ri, oso eztitsu) Agur......
Lide.....(Oarbine'ri) Aguf.

(Lide ta Garbiñe aro artako erara agurtzen dute)

Lide ta Garbiñe. Aguf.
(Larain eta Egurtza ate aldera dijoaz, eta Lafain'ek dio)

Larain . . . .  Eguftza, gutxienez iru eunki dituen ezpata 
bat ba-det, ta bere edestia niganaño.....

(Lafain eta Egurtza joaten dira).

LIDE ta GARBIÑE.

L id e ..............  (Negafez) Neri gertatzen zaidana, Garbiñe,
izugafia da.

Garbiñe. . . Ez negafik egin, Lide. Zuk uste dezun añe-
koa ez da onenean izango.

L ide ..............  £Ez al dezu ikusi nere aita asafe joan dala?
Garbiñe. . . Etzazula uste.....
L id e ...........  jEta asiera besterik ez da oraindik!.
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Garbine. Lide, ez estutu....
Lide . . , Amatxo maitea, zu bizi ba’ziñake, ez litzake 

au gertatuko, 
jAren, ama! Adierazi zayozu, lurean utzi 

zenduen alabari estutasun ontan zer egin 
bear duen.

Garbiñe. Ba-dakizu zuri laguntzeko, gertu nagoala 
beti.

Lide. . . . Ba-dakit, Garbiñe, Gaur, Jaungoikoak, bere 
aingeru bat bezela bialdu zaitu etxe ontara- 
Zu gela ontan sartu zeranean, zer esan ez 
nekieia negoen.

Garbiñe. . t,Zer bada?
L id e . . . . (JIIu15* al dezu nere aitarekin joan dan jaun 

ori? Egurtza da....
Garbiñe. . Abizen oren aditzera ba-det.

Lide . . . . Egurtza orek ba, emaztetzat autu nau.
Garbiñe. . Ara....
L id e . . . ■ Nere aitari eskaera egin dio, ta nere aitak 

bayetza eman dll. (Beriz ere negaf egiñaz)
Garbiñe. . ^Ta orengatik negar egiten dezu?

L ide . . . . Bai, ez det nik ori nai ta....

Garbiñe. . ■ iE?
Lide . . . . Beste bat nai detalako.

Garbiñe. . . [A!
Li'de. . . . Nere aitak beriz, bein bere itza emanezkero 

beteko du....

Garbiñe. . ., Egipen ontan, zure itza, zure aitarena bezin 
indarekoa da; ta berak ere ofela ezagutuko
du....  maite dezun gizona, zu añekoa baldin
ba-da.

Zide. . . .
Begira, Garbiñe: alkari oraindik ez diogu 

aitortu, itzik ere ez degu esan; bañan uste det
ziñez maite naula; ta nik beriz.... nola ukatu...
ezin artzaz aztu naiz....
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Garbiñe. . . Mingañak baño len, begiak aitortzen d ituz ' 
te gauz oyek.

l i d e ..........  Nere aitak, buru arintzat dauka, baña nik,
ondo ezagutzen detala uste det, eta ez da or- 
lakua, Ibon.....

Garbiñe. . . glbon?
i i d e ..........  Bai, Ibon, nere Iengusua.
Garbiñe. . . (Asnaz lari bat egiten du) jlbon! ^Maite zaitulaz- 

ko kezkik gabe zaude?

L ide ..........  Ustez beintzat bai. Bañan....  ^zergatik gal-
dera ori? ^nik ez dakitan zerbait al dakizu?

Garbiñe. . . (Eskua bekoldra eramanaz, ta beretzat, esaten du) 

Onen itzak biotza zauritzen dirate.
Lide..............  <*Zer dezu, Garbiñe? gGaxo al zaude? Arpe-

gi txara jari zaizu.
Garbiñe. . . Ez ikaratu, Lide. Ez da ezer. ([Au naiga- 

bea!) Eguratzean beti oitua bai negoan, etxe 
barunbeak gaiiz egingo ziran. Leyoa iriki 
bearko dezu.

(Lide altxatzen da, ta Icyoa irikitzen du.)

Garbiñe. . . (Oarbine’k beretzat) Anai bati bezela nai niola 
uste nuen; biotzaren karaxietan ezagutzen det, 
barenagoko maitasuna dala.

L id e ...........  (iZergatik ez dezu lenago esan?
Garbiñe. . . (Par-iri bat egiñaz) ^lkusten al dezu? Igaro

zait. Orain, ongi nago.
Lide............  ^Zer nai dezu ekartzea?
Garbine. . , Ez det ezer bear. Zutzaz itz egin dezagun.
Lide............  Ori, ori..... ^Zergatik egin didazu lengo gal-

dera ura?
Garbiñe. . . Ezergatik ez.

  iGaizki al derizkiozu, nik Ibon maitatzea?
Garbiñe. . . Ez, Lide. Ba-dakizu, nere amak nerekin ba-

tean azi zuela, ta señideak bezela geraia....
Lide ............  Ala da.
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Garbine. 

Lide. . .

Garbine.

Lide

Garbine.

Maitatu ezazu, ona da-ta....
Dan bezela. Egurtza jaun orek bere burua 

aunditzat eukiaren, ez nuke Ibon’en ordez 
jariko.

Ongi diozu. Bakarik, tenbailen bere itza 
bear dezu, aitari garbi esateko.

(MaTadian gora uratz-otsak entzuten dira).

Norbait dator, Io-gelara noa; negar egin
detala ezagutu ez dezaten....  Gelditu zaite zu
emen.

{Ate txikitik joaten da lasterka.)

GARBIÑE bakarik, gcro IBON ta GASPAR.

jlbon! Ez daki Lide'k itz orek nere biotza 
purukatu duela. Barenen gordea zegoana ez- 
pañetara azaldu zait. Ez nekiena, uste ez nue- 
na, ba-dakit: Ibon maite det. Bai, maite det. Ez 
arebak anaya bezela; emakume batek gizase- 
mea maita lezakean naitasun sendoenaz Ez 
nekiena jakin det, eta ori, nere naitasuna bes- 
teren eskuetara joan danean. jZertarako jakin 
bear nuen bere garaztasunez itotzeko! jlzate 
negargaria!

Bañan....  dionez ordea, Ibon’ek ez dio
oraindik orelako itzik esan....  ^Nork daki?
Onenean, Lide’k bera dala ustearen, ni naiz
autua.... jNork daki!...... Ez, ez, Ugarte’ko ala-
bak ez ditu begiak ain gora jaso bear. Ilunta- 
sun negargarian zabaltzen dira nere begiak 
nere naitasun sutsuaren obia nabaitzeko. jAu 
atsekabe samiña!.
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(Gaspar’ek barendik esaten du). Bai, etxeatl dira.
Ib o n ..........  (Ibon ateratzen da atzeko saferatik) jAra! (jZu ba-

karik al zaude emen, Garbiñe?
Garbiñe. . . Orain arte bakarik nengoen; orain zurekin

nago.
ib o n ........... Egia; <;ta Lide?
Garbine. . . Lide..... bai, Lide.......Iaxter etoriko da.
lb o n ...........  Ondo da. <}Aitona nola dago?
Garbine. . . Ongi.....
ib o n ........... Ilun zaudela derizkiot. ^Zerbait gertatzen

al da?
Garbine. . . Bai, ta ez. (Jauna, zure laguntza eskatzen

dizut.) Atoz, Ibon; exeri zaite nere aldame-
nean, areba batek egiten duen bezela itz egin 
bear dizut.

Ib o n ........... (Exeriaz) Beti arebatzat euki zaitut, eta orela
maitatu ere.

Garbiñe. . . iAreba... bezela....?
ib o n ........... Bai; bene benetan areba bezela, areba on,

atsegin, maitetsu baten antzera.
Garbiñe. . . (jNere zorigaiztoan!) — Ibon: ^Maite al dezu

Lide?
ib o n ........... Bai, Garbiñe. ^Ezagutu al dezu?
Garbiñe. . . Zerbait..... (jZorigaiztoan!)
Ibon ........... Eta......

Garbine. , . Ezer ez..... (Ez dakit zer esan). Maite ba’de-
zu, maitasun ori lenbailen agertu beai'diozu ba.

Ib o n ..........  sEz ote du bada, zuk bezela ezagutu?.
Oarbiñe. . . Ez dakit. Dakitana da, bere aitak beste ba-

ti itz eman diola.
Ibon ..........  (Bat-batetan aitxeaz) iEta berak zer egin du?
Garbiñe. . . Ezer ere ez oraindik.
Ib o n ..........  Bereala berari itz egin bear diot ^Nun da?
Garbiñe. . . (Lidc joan dan atea iriki, ta deitzen du:) jLidej

(Gero Ibon'i) Zer uste zenduen: <izuk bakarik
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begiratzekoa zala Lide?
Ib o n ..........  Ala da. Neri ori bururatu bear zitzaidan,

Eskefak zuri, nere afebatxoa.
Garbiñe. . . Afebatxoa....  bai.....

Lengoak eta LIDE.

Lide ............. (Lide ezkereko atetik agertzen da) £.Zu al ziñan,
Ibon?

Ibon .......... Bai, ni naiz, Lide. Zu ikusi gabe, egun bat
ere ezin egon naiz.

(Biak alkaren aldamenean exeritzen dira. Garbiñe 
atzeraxeago zutik gelditzen da.)

L td e ..........  Ez dakit, Ibon, ori egiz esaten didazun.
jboit..........  Ba-dakizu, bai. Aspaldi ontan egunero na-

tofkizu, eta geyago ta geyago zu ezagutzen 
zaitudan bezela, zalago arkitzen det zu ikusi 
gabe egotea.

Lide ..........  Bai, esan.....
H,on .......... Ogei urte dituzu, Lide. Nik ogeita bost.

Alkarekin bizitzen jaftzen ez bagera laxtef, 
bakoitzak geren aldetik aldendu beafko gera.

L id e .......... Ori ez.....
Ibon.......... Au gertatu litekela, bururatu utsaz, iltzeko

lafiak nabaitzen ditut. Etzera ain gogofa izan- 
go, Lide, ta nere emazte izan naiko dezula 
esaidazu bayetz.

Llde.......... ibon Nere aitak beste bati itza eman dio.
Ibon ̂ Eta zer? Zuk ez dezu eman. Eta zure itza,

zure bayetza, neretzako dala ba-dakit. ^Ez al 
da orela, Lide? (Pixka batean ixiltzen da) ^Ez al
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didazu erantzuten? Ixiltzen zeranean, bayetza 
ematen didazula ezagun da.

L id e ..........  Nere aitak bere itza ordaindu naiko du.
Ib o n .......... Zuk lenago neri eman didazu. ^Ez al da

orela?
L td e .......... Bañan.....
Ib o n .......... Erantzun zaidazu, Lide. <iEz al da orela?
L id e .......... Bai.
ib o n .......... jBai! Itz oren bidez ketidu dizkidatzu za-

lantza guztiak. Zure bayetza entzun ondorean 
ez dit iñorgatikan ajolik. Ori zan nik nai nue- 
na. Orek erakusten dit nere aspaldiko amets 
gozoa egia dala,

L id e .......... (iBeraz atsegindu al zera orain?
Ib o n .......... jPozak txoratu bear nau! [Bai asko maite

zaitudala, Lide!
L id e .......... ^Egietan?

ib o n .......... Neremingañak ezin lezake esan bearbezela.
(Izketari ixilik jaraitzen diote biak.)

Garbtñe. , . (Garbiñe'k biari. begiratuaz) jBai zorionekoak 
dirala! Baña ni..,,. jGarbiñe gaxoa! jNegar 
egitea besterik etzaizu gelditzen!

jZergatik, nere biotz gaxoa, ain gora igo 
nai izan dezu? Ora orain bea jo.

Baru-barunean ezkutatuko ditut nere sa- 
mintasunak, iñortxok ere jakin gabe. Eruki- 
gari gelditzen ba-naiz ni, zoriona izan dezala 
Ibon’ek jMaite det eta! jBai, maite det!
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Lenguak LARAIN eta EGURTZA.

(Laraiti eta Eguftza atzeko saferatik etoftzen-dira. 
Ibon altxatzen da ta Garbinc Lide’ren aldamenean jar-
tzen da).

L id e ...........  Eskarikaslco, Garbifie. jBai ona zerala!
(Ibon’ek Lafain'i muñ egiten dio eskuan, esanaz):

Ibon ...........  iNola zaude osaba?
(Lafain asafe xamaf)

Larain. . . .  Ez zu bezin ondo ta txoro. Jakin det gaur
eguerdian egin dezun erokeria.

Ibon ...........  Osaba.....
Larain. . . . Orelako berotasunak gudarako gorde bear

dira, gudarako. (Eguftza erakutsiaz) Egurtza jau- 
na, nere aspaldiko laguna.

Ibon........... (Pixka bat burua makuftzen du esanaz) Atsegin
det ezagutzeaz.

La'rain . . . (Eguftza’ri Ibon erakutsiaz) Ibon, Jaunsoro-e- 
txeko jauna.

E guhza. . . Urte askoan. Zure aita ezagutu nuen. Gu- 
dari biozdun eta sutsua zan.

Larain. . . . Semea izango dan bañon obea. Onek beti 
uste du aur dala. Or eta emen jolasten ibiliaz 
onena egiña dago.

Egurtza. . . Zer nai dezu ba..... gaztea da oraindik.
Gañera, artara jariezkero, iñor baño obea 
izango litzake agian,

Latain . . . Izan iiteke. (Lafain'ek guztiai esaten die ta Lide ta 

Garbiñe aitxatzen dira) Orain, etxekoak zeraten- 
ezkero, jan-gelara joan baño lenago, ikusi bear 
dezute, senar-gayak Lide’ri egin dion emaitza 
(Lide’ri) ^Nun dezu?
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ib o n ..........  (rfSenafgaya?)
(Lide negarez asten da).

Larain . . . ^Orain ere negar egiten dezu? Malkoak, 
obenak aitortzen diranean bakarik agertu beaf 
dira gure begietan.

Gatbiñe. . . (Lide’ri ixilka esaten dio:) jLide! Orain da gara- 
ya! Itz egin ezazu.

(Lide aitarengana joanaz).

Lide..........  jAital Azketsi oraindaño ixilik eduki ba’det.
Itza beste bati emana daukat.

Egurtza. . ■ ^Nola? gBesti bati?
(Larain oso asare)

Larain,, . . jAlaba! ^Zure aitari ezer esan gabe, orelako 
bayetza emateko ausardia izan dezu? Ez 
nuen uste zuk, Lide, ofelakorik egingo zen- 
duanik. Lafaingo etxea ez dezu orela batere 
goratzen. gEta nor da, bere burua agertzeaz 
lotsatzen dan gizon ori? 

ib o n . . . . .  Ni naiz, osaba.

Larain . . . $ $

Egurtza. . . jlbon!
lb o n ..........  Bai, ni. Jostalutzaz eta auftzaz naukazu

beti, ta ofengatik ez dizut lenago nere bafen- 
-asmoa ageftu. (Ibon belaiinikatzen da Larain'en 

aurean, eta Lide ere bai bere onduan) Lide ukatzen 
ba’didazu, zure iioba obiratuko dezu.

Lide . . . . .  jAita!
Larain . . .  (Begiratu ere egin gabe esaten du:) Altxazaitezte.

(Oero Egurtza’ri) Etzan au nere asmoa»
EguHza. . . Ba-dakit zuk efurik ez dezula. Agur, Laf-

ain; beñere etxe ontan saftu ez ba’nintzan
obe nuen.

(Egurtza atzeko sarerara joaten da, ta esku-kiñu batez 
Jon deitzeu du, Beste esku-kiñu batez, mai-gañean da- 
goen kutxa eraman erazitzen dio, ta bereala oju aundi 
batez esateu du)
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Egurtza'k iseka au ordainduko du....  jLide
ez da Ibon’ena izango!

(Egurtza, aurean Jon daramala, laxterka joaten da.)

Bat-batetan zapia jaxten da.

i!!"!i!!!Ji!!!X!!!'l""X"!!!i!!!'i!!!!!i!!!!‘i! " '!£!M'!"'.;'£"X"!!ICI!K;"X!!;i



BlG fl^E^ EGIflTZA.
~ — *«*>:-—

Antzokian, baseri baten sarera agertuko da. Eskuitara zuaitz ba- 
tzuelt, batek alki bat inguruan duela; atzian baratzako sarera.

LtEÇJEN&O

UOARTE-ZAR eta GARBIÑE.

(Zuaitzak inguruan daukan alkian biak exerita daude.)

Ugafte-zaf-. jBai giro edera degula aurten arto eraiketak 
egiteko! Aspaldiko urtietan ez da orelako uda 
beririk izan. Oroitu erazitzen dizkit, ni gaztea
nintzanekoak. [Ayek egunak!....  Joan ziran,
beñere geyago ez biurtzeko.

Garbine. . . Oraingoak ere joango diran bezela.
Uga'rte-zar. Zuz orain daukazun lo-gelan egiten gen-

duen iru anayak. Gure aitak egunabareko 
izkila, elizan jotzen zuenean, gure gelan sar- 
tzen zitzaigun «Anjelus» otoitz egiñaz, eta 
bereala labak moroyen batekin geren lanari 
asiera ematen giñion, ingurutzen gaituzten soro 
oetan.....Amaika abesti gozo, abestu genduen.
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Garbine. . . 

Ugarte-zar .

Garbiñe. . , 

Ugarte-zar.

Garbiñe. . .

U ga fte-za f.

Garbine. . .

Ugarte-zar , 

Garbiñe. . . 

Ugarte-zar.

Garbiñe. . .

Gure ama maiteak goiz asko gosaria, sorora 
bertara, eramaten zigun, eta guztiok alkarekin 
zuaitz baten itzalpean, gozoro gosaltzen asten 
giñanean, an beren kabiak zituzten txantxa-
goriak ere guri begira poztutzen ziran....

Etxerakoan beriz, beti bi lore-txorta eder 
biltzen genituen: bat, etxean daukagun Iziar’ 
ko Aina'ren aurean jaftzeko, ta bestea geren 
lufeko amarentzat izaten zan.

Oroipen edefa.
jAldaketa aundia egin du Ugafte’ko etxe 

onek geroztik! Aita ura, ama ura il ziran. 
Anai ayelt emendik joan ziran. Nere emazte 
gaxoa, nere alaba bakafa, zure ama ....

jAmatxo gaxoa! jBeratzaz zenbat'oroitzen 
naizen! (jOrain batez erel).

Zure aita zana....Guztiak, guztiak joan zir-
an. jZu bakafik gelditu zera, Garbiñe, nere 
zaftzaroko urteak argitzeko! (Oarbin’ek sudur-za- 

pia begictara darama) jGarbiñe gaxoa! jZure ai- 
tonaren kezka samiñak entzuteko jayoa! Ez 
dizut geyago orelako oroipen negargafirik 
befituko.

jBai, aitona! Orelakoak esaten dizkidazu- 
nean, nere gogoa, aur bat bere amaren maga- 
lean afkitzen dan bezin ongi, egoten da.

Orengatik ez dizut nik ofelakorik esan bear, 
eta batez ere orain, gaxo zaudela.

jNi ez nago gaxo, aitona! Zure irudipenak 
baizik ez dira.

,jNere irudipenak?....
Bai, aitona, bai.
^Zer uste dezu? Zu bakara zaitut eta....

,;etzaitudala begiratzen? 
lkusten det bayetz, baña....

Oarbiñe.—3,
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U gatte-zar. Zugan egiten dan aldaketik txikiena ere ez 
da nik ezagutu gabe igarotzen. Ba-dira egun 
batzuek beriz zure abestirik entzuten ez deta- 
la.... iZer dezu?

Garbiñe. . . Ezer ez....
U gafte-za f. iEz al diozu zure aitonari esan bear? Zure 

begietatik argia ikusten duen oni.

Lengoak eta KONTXEXI.

(Kontxexi zuaitz-aldetik buruan saslci bat dakarela 
sañzen da.)

Garbiñe. . . Ona emen Kontxexi oitu bezela laxterka, 
langiliai aparia emanda.

Kontxexi.. . <>Laxierka? Ibili bearko etxe ontako Ianak 
egingo ba’dira. Beti laxterka bizi naiz, il ere, 
orela egin bearko naiz.

U gafte-za f. (-Zertan dira arto-erale oyek?
K ontxexi.. . Ederki orain, nik eramandako aparia gar-

bitu dutenean.
U gafte-za f. iZein sorotan ari dira?
K ontxexi.. . Ementxen.... Bertaneko ontan. Ikusi nai 

ba’dituzij, Iagunduko dizut, utzitako gauz ba- 
tzuen bila joan beaf naiz-eta.

Ugarte-zaf . Joan-etori bat egiteko gogoa ba-daukat ba.
Garbiñe. . . Zoaz bada, aitona.
K ontxexi.. . Zoaz, bai; oek utzi ta bereala an naiz; al-

karekin etoriko gera. (Baserian sartzen da)

Garbiñe. . . Bai, aitona, irurok etoriko gera.
U gafte-za f. (jekiaz) Ez daukat bada kemen aundirik......

Garbiñe. . . Oraindik bai, Jaungoikoari eskerak. Bil-
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duf-a, bildura daukazu ezuretaraño sartua....
U gaite-zar. Bildura, urteak eta.,„ gañerakoak, jba’zene- 

kike zenbateranoko zama egiten duten!
Garbiñe. , . Oraindik gizon gordiña zaude, aitona.
Ugafte-za'r. iGordiña?.....  Zuk bai uste.....Ar bat dau-

kat baren barenean.
Garbiñe. . . iArar
Ugarte-zar . Ar ori, zti zera.
Garbiñe. . . ^Ni?
Ugarte-zar. Bai, zu.....  lkusten ez detalako zure begie-

tan lengo alaitasun pozgaria; zure masaletan 
nabaitzen ez ditudalako par-iri gozoen ildaska 
zoragariak; entzuten ez ditualako, zure eztari- 
tik sortzen ziran abesti leun eta eztitsuak, 
nere barena pozez betetzen zuten abesti 
gogoargi ayek.

Garbiñe. . . Irudipenak.... irudipenak........

U gafte-zar. ilriidipenak?...,. Jaungoikoak ala nai de- 
zala! jZu gabe, zer egin bear du, aiton gizagajo 
onek!....

{Ugañe-zaf joaten da eskui-aldcan atzetik. Begira 
gelditzen zayo Garbiñe).

Garbiñe. . . Ez orlakorik esan, aitona! Poliki ibili. Ber- 
eala bagoaz.

GARBIÑE ta KONTXEXI:

(Garbine crdi negarez zuaizpean etzaten da)

Garbiñe. . ■ jLertuko nintzala uste nuen! jNere naigabe 
samiñak baruan gorde nai, ta ezinl jKanpora 
irtetzen, nai ez aren! jAu lanbidea! jAmatxo
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rnaitea, begira zayozu zerutik zure alaba bioz- 
mindu oni!.... jAraatxo!

Kontxexi ■ . (Irtetzen da baseritik saski utsa esku batean eta za-

pia bestean daramazkiela) ^Zer da? ^Negarez?....
^Gaizki al zaude?

Garbiñe. . . ]Ai Kontxexi!.,.. jAu zorigaitza!
K ontxexi.. . Bañan..... ^Nun dezu miñ?
Garbiñe. . . Barenen.....baren-barenen. Eta gorde nai,

ta ezin gorde. Egiñalak egiñagatik azaltzen
zait. Aundia bai-da....

K ontxexi.. . ^Oñazeak al dituzu?
Garbine. . . Ez da biotzeko zaraztadak bezelako oñaze-

rik. Ez eta naigaberik naitasunak sortzen ditu- 
benen antzekorik.

Konixexi.. .  |A! ^Naitasun miñak al ditugu? Lanalc, da-
gona dagon tokian, utzi ta senar-gai bila asi 
bearko gera.

Garbiñe. . . . jKontxexi! Ni nagoen bezela ikusi ta, djos-
taketan erantzuteko bai al dezu almena?

Kontxexi.. . Ez, nere maitea, ez. Ez orengatik asaretu, 
Amak maiteko zinduen nik baño geyago; bes- 
te iñork, ez. Ori, egon zaite jakiñaren gañean.

Garbiñe. . . Orengatik bada; ta amik ez detelako, ta nori 
aitorturik ere ez, ta barenen ezin gorderik 
itotzen naizelako, zuri esan nai nizun, eta zuk...

K ontxexi.. . Nik.....nik gaxo ta negarez ezin ikusi zai-
tudalako, alaitzeagatik esan dizut....  Bañan
esan, esan nai dezun guztia. Emen nago ni, 
edozer entzuteko.

Garbiñe. . . Ez diozu ordea, Jaungoikoagatik, ezertxo 
ere aitatuko, ez aitonari, ez Ibon’i.....

Kontxexi.. . ]Aj ^lbon ai da naspila onen guzien lcora- 
piloa? Bereala egingo ditugu bada orenak: 
lepazamaretik eldu ta, onera etori bearko du 
aidean.
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Garbine. . 

Korttxexi. .

Gatbiñe. . 

Kontxexi. . 

Garbiñe. .

Kontxexi. ,

Garbiñe. . 

Kontxexi. . 

Garbiñe. .

Kontxexi.. 

Garbiñe. .

Kontxexi. .

Garbiñe. . 

Kontxexi . 

Garbiñe. .

Kontxexi. . 

Garbiñe. .

Kontxexi. .

Garbiñe. . 

Kontxexi..

Ez da ori, Kontxexi.
{■Exkatu ori da beraz? Ezer bear duen guz- 

tian emen da gero ta .... Alkarekin azi, aras- 
taka ibiltzen ikasi ordurako biak alkarekin; 
gero beti biak ,...

Anai-afebak bezela.
Bai ba.
Eta nik, arebak anayari dion naitasunare- 

kin nai niola uste lnien; bafian Lide’rekin ez- 
kondu beaf zuela jakin nuenean, ezagutu nuen 
nere naitasuna besterik zala.

Utzi dezala bada ura, ezkondu bedi zure- 
kin, ta guzia egiña dago.

Ori ezin liteke....
iMaite dezula ez diozu bada?
Bai, ta maite detalako Ibon’en zoriona uts- 

-utsa nai det.
. ^EtaV

Ibon’en zoriona, berak aukeratu duen e- 
maztearekin dago.

,jLide txatxal orekin? jEz xinixtu! Zurekin 
zori obekoa izango da. Bai, noski. Izango dan 
bezela,

Ez, Kontxexi, ez. Ibon’ek Lide maite du....
^Ta zu ez? Afotuko det ofegatik. 
jEz! Ez diozu ezer esango; berari egiten 

diozun zapuzkeri bidegabeak nere biotza zauri- 

tzen du,
(jZer egin beaf degu, bada?
Negarez itoko ba-naiz ere, lagundu Ibon’i 

zorionekoa izaten.
Bai. Ta zu orain zauden bezela, mintsu, 

gaxo, negarti....
lE z  al dezu ikusten maite detala? 
iEta nik ez al zaitut maite?
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Garbiñe. . . Nerea ordea egizko naitasuna da.
K ontxexi.. . iEta nerea zer da: txautxetakoa?

(Ixil-aldi baten ondoren):

Garbiñe. . . ^Ondo egingo al diozu Ibon’i? ^ez al da
orela?

K ontxexi.. . Ala bearko ....... bestela asaretuko zera zu
ta.... Begira: nik nai detana da, zu ondo ikusi,
ez egun oetan bezela ostiral-santuko arpegi 
orekin.

Garbiñe. . . ^Nola nai dezu bada?
Kontxexi.. . Aitona ere oso larritua dago.
Garbine. . . Ikusten det bai........

Kontxexi.. . Orain ere zalantzan egongo da ezgoazelako.
Garbiñe. . . Goazen bada (joanaz) Ez diozu arpegi txar-

ik jariko e?....
Kontxexi.. . Ez, emakumea, ez......
Garbiñe. . . Ondo egingo diyozu, e?, zapuzkeririk ga- 

be. ;Asko maite det-eta! Erotuko nintzake 
gaizki ikusiko ba'nu.

(Zuaitz-aldetik joaten dira).

EOURTZA ta IBON.

(Egurtza atzeko zuaitz-aldetik agertzen da).

Egurtza, . . Emen ordaindua geldituko da, Ibon’ek egin 
ditan iseka. Zirtzil orek usteko zuen azpiratu 
ta lagako zuela gure etxe leñargiaren izen os- 
petsua. Orain jakingo du, txikitxua dala au- 
keratu duen areriyoarentzat (Basenari begira) 

Gaur gabean ikusiko dute Ugarte’ko orma 
zarak zer dan Egur.....tza ,. . ,
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(Une ontan Iboti, eskuetan eize-tresnak dituelabara- 
tzako atetik ageftzen da. Egurtza ixiltzen-da ta alkafi 
begiratu (xarak egiten dizkate.)

Egurtza. . . Txoroa ta buru ariña, osabak deitu zizun....
Ibon ..........  Osabak esango ziran; zuri ordea ez dizut

esaten lagako.
Egurtza. . . Arunka oyek.... emen........ bai; Ugarte’rako

an nunbait zera; baña, Larain-jauregira begira- 
tzeko aña, etzera.

lb o n ..........  Ugarte’n eta Larain’en bear diran neuriak
betetzen ba-dakit.

Egurtza. . . Ez; Larain’go jauregian, gizona bear da,
ta zu....

Ib o n ..........  ,iNi?.... dZer?....
Egurtza. . . Zu, oraindik.... gaya zera, besterik ez.
jb o n .......... Ongi diozu. Ala da. Zuk nai ez badezu ere,

ni naiz Larain’go Lide’ren gizongaya.
Eguftza. . . Ori ikusiko degu.
Ib o n .......... Ori ikusia dago,
Eguftza. . . Laxter jakingo da.

(Eguftza'k zuaitz-aldetik alde egiten du Ibon'ek pix- 
ka batean begiratzen dio, ta gero esaten du:)

Ibon ..........  E! Utzi ditzagun alde batera zoro oren aro-
keriak. Naiko lan badauka bere buruarekin, 
Lide'k ezetza eman dionezkero.

Ikusi dezagun zer dioten Ugarte’tafak (Ba- 

sefiko atea joaz) jEup! .̂Ez al da emen iñor bizi?
(Pitin bat itxon egiñaz) Ez dira emen....  Sorora
joanak izango dira .... Agerbide ona, gaxo ez 
daudela beintzat. iGarbiñe, nola ote da?
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P O S C S ^ E N

IBON eta KONTXEXI.

(Kontxcxi saftzen dn zuaitz-aldctik eskuan saskia 
duela, Ibon'ek ikustean dio:)

Ibon ..........  Ori da, ori: axeria atietan, eta etxean iñor ez.
K ontxexi.. . Etzaude zu, axeri txara (Garbiñe asefetuko

ez balitz a zer nolalcoak entzun hearko lituken.)
ib o n .......... Ez nintzan ni axeria; beste bat zan.
K ontxexi.. . Zure antza izango zuen.
ib o n .......... Nola nai ere, zuetakorik iñor etzegoan

emen. [Oso arotu zerate, Kontxexi!
K onixexi.. . Aroa ere, laxter apalduko litzake nere to-

kian jariezkero.
Ibon ..........  ^Zer ba?
K ontxexi.. . Ara: asnasa lasai artzen ere uzten ez didate.

Urte-aro onek oso bilduftzen nau.
ib o n ..........  Etxekoandretzak ere, bere alderdi txarak

ba-ditu.
K ontxexi.. . Buru-auste aundiak beintzat, naiz zuek,

gizonak, ez uste. Orain bertan, ematen det 
zurekin patxaran nagoala, ta sukaldea nere 
zai dago.

ib o n ..........  Oretarako ezpairik gabe aitoftzen degu,
zuk bezin ondo, ez duela iñork jana manea- 
tzen inguru oetan.

Konixexi., . Bai, (a ala ere etzera gaur bazkaltzera etori.
Zure zai egon gera. Basauntza ere ba-genduen.

ib o n .......... Ni baño eiztari bikañagoak, ba-dira baz-
tafetan.

K ontxexi.. . <;Zer? d.Gaur ere utsik al zatoz?
I b o n .......... Bai emakumea; goiz eta afatsalde ibiliaren



ez det txori baten aztarnik arkitzeti, Eta Lar- 
ain’go jaunak eiztari azkartzat eduki nazan, 
zuregana nator, emen zakela betetzeko asmoz. 

Kontxexi.. . Ez da aritzekoa ez Bi eize batean dabiiz-
kitzu ta.... bat ondo ez egitea......

ib o n .........  Orain ere, zerbait esan nai zenduke zuk.
Kunlxcxi.. . A! Nai detan guzia esango ba’nizu, entzun

bearko zenituke zureak eta bi. 
ibon.......... ^Zer b ida?
Kontxcxi.. . Ixilik ( be degu egon (;Ai! jGarbiñe asere-

tuko ez ba’litz!)
Ibon ..........  Esaida :u bada, zer eiza. daukazun neretzat.
K ontxexi.. . Egia e3an dezu b a , atarian axeria zegoala.
Ib o n .......... Ni ez nintzala esan dizut.
Kontxexi.. . Zu añakoa etzan izango beintzat.
Ibon .............  <*Zergatik?
Kontxexi.. . Ark ezer eraman gabe alde egin duelako,

ta zuk zerbait gabe ez dezulako joan nai.
Ib o n ..........  iZer daukazu bada?
Kontxexi.. . Erbi bat ba-det,
Ib o n ..........  Ekari.
Kontxexi.. . Ekari..,. (A zer nolakoa-ekariko nizuken

nik.) Ara nun datozen aiton-bilobak (Eskuira
begiratuaz.)'

l!,on ..........  A! Bai. Ekari bada.
Kontxexi.. . Ba-natof, ba-natof (Baserian sartzcn da.)
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IBON, UOARTE-ZAR ta GARBIÑE.

(Iluntzen asten da-). 

(Ugarte-zar eta Garbiñe eskuiko atzeko aldetik ager- 
tzen dira. Ibon laxterka ayengana dijoa.) 

jbgn .......... Ikusten detanez, aitona, oso pixkor zaude.
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Ugarte-zar, Pixkof izandua, Ibon. Sorotik ikusi, ta
etori natzaizu.

Ib o n ..........  Ni joan beaf nintzaizun, aitona. Ta, zu,
Garbiñe, £ondo al zera?

Garbiñe. . . Bai, Ibon. Eskarik asko.
(Ibon’ek aitonari besotik cltzcn dio, Garbine’k utzi- 

rik; ta irurak alkidun zuaitz-aldera dijoaz.)

UgaHe-zar . <>Ondo? jOndo nai!
Garbiñe. . . Aitona......
Ugafte-zar . $ i z  al dezu ikusten, zer goibel dagon?

(Ugarte-zar alkiati excritzen da, ta Garbiñe bere 011- 

doan,)

Ibon..........  Egia, Garbiñe: «szer dezu ain goibel egoteko?
Garbiñe. . . Ezer ez......

Ib o n ..........  Gaxo zaudela uste dezu ta ofehgatik ilun-
tzen zera..... Uste ori buruan aftzea naikoa
da gaxofzeko.

Garbiñe. . . Ez, Ibon, ez; ez nago goibel. Aitonak eta
zuk beti pafez egon beaf naizela uste dezute.

ib o n . . . . .  ^Eta zergatik ez? Tira, tira, utzi alde ba- 
tera lañu oek eta abestu ezazu, zuk egiten da- 
kizun bezela, zure eztafiko aots gozoa entzu- 
teko zoratzen gaude ta.....

Garbiñe. . . Gauf ez, Ib o n .. .. (Bafen ona daukat nik!)
Ib o n ..........  iZergatik?
Garbiñe. . . Eztafia itxia daukat..,..
U gafte-za f. Utzi egin beafko diozu.
Ib o n ..........  Gaur uzten dizut..... baña biaf bazkaitara

etoriko naiz, eta.....
U garte-zaf. Gauf ere zai egon gera.
Ibon ..........  Biaf etofiko naiz bada, ta “Txori eretxiño-

la” entzun gabe, ez naiz etxera joango.

U garte-zaf. Bai, bai; biak abestu beaf dezute, orenbes- 
te aldiz egin dezuten bezela. (Barundik nekazarien 

abestiak entzungo dira. Abestuko dute “Itxasoa") Ara;
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gure soroko langileak
(Barenen abestuaz)

Itxasoa laño dago 
Bayona’ko alderaiio;
Nik zu zaitut maiteago 
Txoriak beren umeak baño.

Garbiña. . . (Aztu erazi biafean, abesti oek ere, nere
naigabea befitzen dute)

(Barenen abestuaz)

Gure aita, oroiz dago 
Lañopean gaberaño;
Nik zu zaitut maiteago 
Afaitxoak ura baño.

Ibon..........  Orela abestuko degu biok, Garbiñe.
Ugarte-zar. Zeñek lezakean oyen osasuna. Zerbait af-

tuko al dezu, Ibon?

i b o n .........  Eskafik asko, berandutu egingo litzaiket.
Ugarte-zar. iZergatik zera ain lafi joateko?
Ibon ..........  Gabero, apal-ondoan, Lafain'go etxera

ikuste aldi bat egitera joaten naizelako.
Garbiñe. . . (Zer oroipenak befitzen dizkidaten orain!)
Ugafte-zar . jEgia! Ez nintzan oroitzen ^Lafain jaunari

joan al zsyo oso asafea?
ib o n ..........  ^Oso asafetu zan gero, Garbiñe, egun af-

tan?
Gatbiñe. . . Bai......
Ibon ..........  Zu oso ikaratuta zeunden.
Garbiñe. . . Etzan gutxigotako....  Egurtza jauna, joan

zan bezela joaten ikusi ta (Ta nere bafenak 
ikara aundigoa dauka oraindik, zuk aldendu 
didazulako).

Ibon ..........  Egun batzuetan, Lafain, bekoki ilunez a-
geftzen zan. Lide’k ordea....

Garbiñe. . . (|Lide!)
Ibon ..........  Lide’k limurtuko luke basoan dabilen ka-



famotza ere.....ta bere aita, jakiña.
jZein zoragaria dan, aitona!

Garbiñe. . . ([Au naigabea!)
(Oarbine'k eskua bekokira eramateii du)

ib o n ..........  jEta izkuntza befiz eztitsngoa du! jlkusiko
ba’zenduke! Zeruan bertan ere, ez da ura baño 
aingeru ederagorik izango.

Garbiñe. . . ([Naita ere, ezin, ezin eratnan det!)
Ugarte-zar. (Parez) Ezagutzen det, Ibon.
Ibon ..........  Ez nintzan oroitzen onera maiz etoftzen

dala, (jZuzen al nago, ala ez, ofenbeste gora- 
tzen detanean?

U gafte-zar. [Bai, Ibon! Ez dakizu zenbat poztutzen nai-
zen....

Garbiñe. . , ([E!)
U garte-zaf. Zugatik eta beragatik poztutzen naiz.

Biok onak zerate, ta zorionekoak izango ze-
ratela derizkiot....

Garbiñe. . . ([Au zorigaitza!)
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Lengoak eta KONTXEXI,

(Kontxexi ateratzen da baseritik, erbi bat eskuan dakarela) 

K o n txex i. . Ona nun dakartan, Ibon, zuretzako erbia,
gizen eta eder askoa.

Ibon .................  (Erbia artuaz) Ala da,
K o n txex i. . (Ez balitzake beste gajo orengatik) (Oarbi-

ñe’ri begiratuaz) ^E? [Zu etzaude ondo, Garbiñe! 
Arpegiko margo guztia joana daukazu

(Bekokian eskua jartzen dio.) 

U gafte-za f. (ikaratua) ^Zer dezu, nere biloba maitea?
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(Esluitik cltzen dio) (tbon, aurean begira jañzeti zayo. 
Garbiñck burua alde batera ta bestera eragiten du.)

Ibon ............  s'Zer dezu, Garbiñe?
Gatbiñe. . . Ezer ez da. Txorabio txiki bat.
Kontxcxi . . Etxera, ba, etxera. Zerbaitbero artuko dezu.
Ib o n ............  Ori da, ongi dio Kontxexi’k.
Garbiñe. . . Banan.....
Ugarte-zar. Bai, bai: eraman zazute.

(Garbiñe altxatzeu da, ta Kontxexi'rekin etxe aldera 
aftzen du. Ibon'ek ateraño iaguntzen dio.)

K onfxexi.. . Ooazen, bai, goazen.
Garbine. . . Bereala emen naiz, aitona.
Ugatte-zcir. Obe dezu etxe baruan gelditu.
Garbiñe. . . (Ibon'i) Aitonak ikusi ez ba’zuen alare.....

Ibon, jaren! zuzendu zazu oker au. Ez dezala 
uste aitonak....

Ibon ..........  Utzi neri, Garbiñe- Ez estutu.
Garbine. . . Eskafikasko.
Ibon........... Biar arte.

(Sartzen dira baserian Garbine ta Kontxexi.)

Ugarte-zar. r'.Zer derizkiozu, Ibon?
Ibon Ori utsa da, aitona; edozeñi beste orenbes-

te gertatzen zayo.
Ugarte-zar. Ez da gaurkoa bakarik. Zeinbat egun ba-

■ dira nolabait dabilela. jlbon! Nere zañetako 
odola emango nuke lengo alaitasunarekin 
ikusteagatik.

lbon..........  Ikusiko dezu bada, aitona; ez kezkik izan.
(Uuutzeu dijoa.)

Ugarte-zar. jjaungoikoak entzun zaitzala! Aur orixen
da Ugafte’ko itxaropen bakafa. jlbor.! Areba 
bat bezela maitatzen dezula ba-dakit. ^Zer 
egingo det beraz?

ibon.......... Lenbizi: ez beñepein estutu bear baño ge-
yago. Nik alegiñak egingo ditut, bera ta zu 
alaitzeko.
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U gahe-zar. jBai, bai, sendatuko al da! Urteak duen
arorik onenean, eguzkia iñoiz baño dizdiatza- 

leago dagonean, loreak beren ostuetan margo 
bizigoak ageftzen dituztenean, eta txoriak 
beren abesti gozoenak abestutzen dituztenean, 
ezin liteke nere biloba bezelako gazte bat gal- 
du.

ib o n ..........  Ongi diozu. Sendatuko da. Agur, aitona,
biar afte..... Esan bezela, zuen bazkaldar
izango naiz.

Ugarie-zar. Agur, Ibon, Zure zai egongo gera.
{Ibon zuaitz-aldetik joaten da)

UGARTE-ZAR, GARBIÑE ta KONTXEXI.

U gafte-zar. jBai mutil ona dala Ibon! Eta bere aurean 
guztia alai ikusten da. jZer ote da gazte izatea!

(Garbine Baseriti'k Kontxexi'rekin irtenaz) 

Garbiñe, . . Emen naiz, aitona, igaro zait ongieza.
UgaHe-zar. Poztutzen nau befi orek; baña goazen bar-

ura (Ugarte-zar altxeaz)

Garbiñe. , . Ez, aitona; ongi nago, ta gañera, ondo da- 
kizu, ez naizela etxe barunbean bizitzeko 
jayoa.

K ontxesi. . Bai, bañan emendik aurera emen egotea 
gabarekin geyegi jostatzea da, ta obe degu 
barura joan.

Ugafte-zar. Etxekoandrearen agindua egin bear degu. 
Goazen barura.

Garbiñe. . . Orela nai ba’dezu......

Kontxesi. . . Bai, bai. (Sartzen dira baserian.)
(Oso ilun.)
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TXOMIN bakarik, gero OARBIÑE ta KONTXEXI.

(Zuaitz-aldetik azalduaz) 

Txornin. . .  Ez dira bada oetxek, ni bezelako gizon ba- 
tentzako egipenak. ;Eta ala ere egin bear! 
^Nork esaten dio ezetz, Mañu aztiari..,. Batzuek 
ba-dira bai, esaten dutenak, atso sorgin ori, 
beste edozein bezelakoa dala, bañan, bada-ez- 
-pada ere, nik ez det gaizki gelditu nai ema-
kume oren aufean....  Ez dakit gezurak, ala
egiak izango diran; bañan, diotenez, makiña- 
bat negar, kalte ta naigabe, gaizki nai dituen 
sendietan, jartzen omen ditu. jEta gero ta ilu- 
nagoa ikusten det beriz nere egipena! <)Zerga- 
tik Mañu’k berak esan ez dit zer egin bear de- 
tan, beste jaun arengana bialdu gabe, aren 
agindua egiteko esanaz? jEta ura begiratua 
egin dit jaun afek! Oroitu utsaz ez dakit nora- 
ño ikara sartzen zaidan. Agindu-erazi dit, ez 
detala beñere agertuko bera ezagutzen deta- 
nik. ;Obe nuke! Eta ez, sartu naizen naspilan
saftuta egon..... Zerbait diru ere eman dit; ez
dakit zenbat dan bera.... jjaungoikoak nai de-
zala ni ontatik ondo ateratzea! (Baserira aldera- 

tuaz) Ausafdia beaf da gero, ni egitera noana
egiteko....  ta ala ere egin beaf.....  Dar-dar
nago. Aufera baño atzera nayago nuke egin, 
ta ala ere ezin utzi nezake (Baseriko atea joaa) 

jEup! Ni egitera noana zitalkeri bat da, bai, 
jauna, ez da au gizonen egitekoa, ez jauna, 
ez, ez dan bezela, ez....



Kontxexi. . . (Baseñko ate-erdia iviki ta azalduaz) ^Nor da?
Txom in . . .  Ni, bai.„ zera, zu, zera... esayozu Garbiñe’ri 

datorela oneraño.
Kontxexi . . iAlajaña! Ez dezu gutxi uste, gure nexka 

daukagula or atarira edozeñengana bialtzeko. 
|Ja, jai!

Txomin. . . Ez, zera ni, t t  naiz ni 
K o n tx e x i . . dZu etzerala?..,.
T xom in . . .  Bai ni, bañan zera.... fbon’ek bigaltzen nau;

bai, zera.... Ibon’ek.

Kontxexi . . ^lbon’ek?
T xo m in . . . Bai, Ibon’ek berak, zera... Ibon’ek. jBai al

dakizu? Ibon’ek.....e?
Kontxexi . . <>Ibon al degu orain ere? Emango nioke 

nik. Atoz bada, atoz barura.
Txom in . . . ;Barura? jEz, ez! Atadian, esan du Ibon’ek,

zera....  atadian. Ibon’en aginduz itz bi esan
bear dizkat atadian.....zera...... atadian......

K o n txex i. . Deitzen ez ba’diogu aseretu egingo da ta, 
deitu egin bearko (Barura joanaz) jGarbiñe!

Txom in. . . Ibon’ek... bai, Ibon’ek.....jGezura da, ta ez
txikia, Ibon’ek onlakorik agindu didanik! Ta 
nik ez det biotzik onlako zatarkeririk egiteko.
Ta nik....  e z .. ez... ez..... Baña, sorgiñak ja-
kiten badu, betiko ondatuko nau. jAuxen da 
lanbidea! Agindutakoa egin bearlco. Baña, 
Txomin, i ez aiz orelakoa, ez dezakek orela- 
ko dolorkeririkan ik egin. Egia diok; to, ofela 
dek. Goazemak, emendik Txomin. Goazemak.

Garbiñe. . . (Atadira irtenaz) ^Zer da?
Txom in . . .  A, bai.,. zera... Ibon’ek, e... Ibon’ek; ba-

-dakizu... zera... Ibon’en aldetik, zerbait ezku- 
tuko esan beaf dizula; eta, zera, gaur bertan 
^e? gauf bertan, amafak aldian, zera.,. atadi 
onetara etofiko zaizula.
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Garbiñe. . . tlbon’ek? Bera emen zan aixtian eia......
Garbiñe. . . Eztakit, e? eztakit. Neri, zera, orela esate-

ko agindu didate, ta... Agur. (igasi joaten da.)

GARBIÑE bakafik, azkenean KONTXEXI.

Garbiñe. . . Aritzekoa da! ^Zer esan nai ote dit? ^Eta 
zergatik berak lenago esan ez dit? Nai ta nai
ez.... gaur esan bear didala....  ^Maite detala,
ezagutu ote du? £,Ta Lide utzi, ta ni artzeko
asmoa ote du?.... Lide’gatik txoratuta dago......
oregatik....  Onenean ez.....Gizonak badaki-
te orelako itxurak egiten. Izan liteke bere 
biyotza neregana aldendua egotea; Lide, aun- 
dizkia dalako emaztetzaz aututzea; ta orain 
nik daukatan gaitza ezagutu ta nigana biur- 
tzea.,... Nik maite det, bai, egunetik egunera 
geyago maite det. Aztutzeko alegiñak egi- 
ñaren naitasun sutsuagoa sortzen da nere bar-
enean. Berari ere ori bera gerta lizayoke....
Usteko zuen ni, areba bat bezela nintzala ber- 
etzako, ta onela, ikusi nauenean, ezagutu du 
areba bat baño geyago naizela berarentzat.... 
(Bekokira eskua eramanaz.) ^Zer ari naiz ni? Nere
burua zuzen ez dago.....Ibon eta Lide alkar-
enganako jayoak dira; ta ni, Ugarte’ko alaba 
Ibon’entzat gutxi naiz..... Ibon’ek niganzerbait
ezagutu ba’du.....nik kenduko diotburutik eta
emendik aurera ezkutuagoan nere barena edu- 
kiko det.... Biotza pufukatuko det......zer?

Garbirle.—4.



Ugarte’ko alabak ezdu orelako azpikeririk
egingo, ta gutxiago Lafain’go Lide'ri.....

ifauna, eman zaidazu egin bear detana egi- 

teko indara! (Ooruntzbegiak jasoaz) Zeruan, ze- 
ruan izango da nere gogoak egingo duen in- 
dararen saria. Bai, argi ikusten det ludi au 
utzi beaf detala; ezagutzen det nere bizia ni- 
gandik dijoala.

jAitona! Zuk bakarik'kupida ematen dida- 
zu. Alegiñak egin ditut nere gaitza gordetzeko,
bañan zure maitetasunak ageftu du .... Ez gera
ordea luzaroan alkaren ufuti izango..... An
goyen, ;aitona! samintasunik gabeko zoriona 
izango da.

Kontxexi. , . (Baseriko atetik). jGarbiñel
Garbiñe. . . Ba-noa. (Baserira joanaz).

K antxexi.. . Emakumea, bururik bai al dezu, gaxo zau- 
dela garai ontan atadian egoteko.

Garbiñe. . . Zaude ixllik, aitonak nabaitu gabe.
K ontxexi.. . Emen gaude zer dezun ezin asmaturik, bil-

dufak aidean, eta zu.....
Garbine. . . Ixo, ixo, ixo... (Saftzen dira basefian).
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EO URT2A ta bi aufekuak

Zuaitz-aldetik, Eguftza, alde batera ta bestera begiratuaz, otsa ate- 
ratzeko bildurez bezela, ta atzetik beste bi gizort dituela, agertzen da. 
Bi gizonak atzera utzita bera aureratzen da esanaz:)

Eguftza. . . Iseka ordaintzeko garaya, orain da.
Biyar goizean, nere etxeko leyotik itxasora 
begiratzean, aparetan leftzen dan olatu bakoi- 
tzak, bere izkuntz latzaz esango dit: "Egurtza, 
Lide ezin liteke Ibon’ena izan”—Lide’k negar



Ibon,

— 51 -

egingo du..... Nere biotzak ere egin du.....
iKito! (Eskui-aldera begiratuaz.) Ez datof....  ,;Ez
ote du gizon afek nere agindua egin? Bai? 
egingo zuen; neregatik ez bada, Mañu aztiari 
dion bildufagatik. (Bcriz begiratuaz) Oraindik ere 
ez datof. Ez da, ez, berandu, bañan zai dagoa- 
nari, aldirik labufena ere luze deritzayo.

;Mañu! Gaiztoa da gero zorgin ori.... ta
nik ofelakoa izan beaf.

Nai zuen jaliin nortzuk diran galdu nai di- 
tuanak. Ez ordea nik esan.

Azkaf itxi diot aboa ufea eman da, Afen 
begiak orduan, bi ikatz pixtuak ematen zu-
ten.... jGaiztoa da gero atso zorgin ori! (Eskui-

-aldera begiratuaz) Ar2, emen dator (Bereala atzean 

dakarzkin bi gizonai esaten die:) Atozte, jari zaitez- 
te emen. (Zuaitz baten atzean jartzen ditu, Gero be- 

rali gerian daukan ezpata ikuitzen du, ta dio:) Ongi
dago.....(Azkeneko begiratzea egiten du, ta bestien

ondoan jartzen da.) Orain, txintik ere entzun ez 
bedi.

[BON bakafik.

(Eskui-aldetik agertzen da ta baseriaren aurean jar- 

irik dio:) Guztia lo dago, ta Garbiñe’k zerbait 
ezkutu esan beaf ba’dit, bildufik gabe esan 
lezake. Ilargia bakafa, izango degu aufeko, 
^Zer ote du? Gero ta gutxiago ulertzen det 
zertara nakafen ni onera. ^Zer zeukan, len 
izan naizenean, esan beaf didana esan besterik? 
Bestela, bigaf arte itxoin, eta ez ni garai’ oe- 
tan onera ekaf-erazi..... Onek itxurik ere ez
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du. ;Edozeñek jakiñezkero, zer esango luke!
Gaxo dago, ta orengatik nator....  bestela,

ez nuke nik egingo, ta ez berari ere utziko 
egiten, orlako itxuragabekeririk. (Basefiko atean 

deituaz:) jGarbiñe! (Ibon alki aldera joaten da.) Au
ere egin bearko degu.....Deitu ta bereala alki-
dun zuaitz-aldera joateko, izan da artu detan 
agintza.

;Gaxua, ez dabil ondo! 
jNork ezagutu oraingo Garbiñe erori ta 

itzalduan, lengo Garbiñe lerden ta jostalua!

IBON ta GARBIÑE gero EGURTZA ta bi aurekoak.

Garbiñe baseri-atean ageftzen da, ta Ibon'en aldera auferatzen da. 
Ibon, befiz, Garbiñe'ri bila pixka bat dijoakio).

Ibon. . . . . Gabon, Garbiñe...........
Garbiñe. . . Gabon, Ibon.

(Biak alkidun zuaitz aldera egiten dute).

Ibon .............  Gau edera gaurkoa. Zeru guziya izartua
dago.

Garbiñe. . . Ala da. (Ezeritxen dira ta Garbiñe'k dio:) (-Zer
bear didazu?

Ibon. . . Nik.... ezer ere ez.

Garbiñe. , Bañan.....

Ibon . . . . ^Zuk zertara ekari-erazi nazu?

Garbiñe. . jNik!.... ;Zuk deitu didazu!

Ib o n . . . . . ^Nik?
Garbiñe. . jZuk!

(Ontan Eguftza, laguntzen dioten bi gizonakin 
Ibon'i ta Garbiñe'ri aurean jaftzen zayote.)

EguHza. . . Naiz ixilka ibili......
Garbiñe. . . jAi!........................



Ib o n ...........  jE!...,.
Egurtza. . . Luzaroan obenlariak agerrtzen dira.
ib o n ...........  Egurtza, zure azpikeri bat da au.
Egurtza. . . (Bi aufekoai) lkusten dezute: Ibon, Jaunsoro-

-etxeko nagusia ta Garbiñe, Ugarte’ko alaba 
bakara, zuaitz onen azpian, gabez, bakarik ar- 
kitu ditugu.

ibon...........  Bai, zerorek sortu dezun naspil zital baten
bitartez.

Egurtza. . . Zuek zerate aureko, ta bear dan lekuan
agertuko dezute.

Garbiñe. . . jAiton gaxoa! Lotsaz ilko zera.....
ib o n ..........  jDolora! ez bezteren jdolora! Ta Jaun izena

daramazu!
E g u ftza . . . Zuk bañon obetoago.
Ibon ........... jGezura!
Egurtza. . . Ikusiko dezu, au jakiten danean, Jaunsoro-

-izena, zein ederki goratuageldituko dan.
ibon..........  Zure izen naskagaria baño garayago.
EguHza. . . Ikusiko da. (Garbiñe’ri) Ta, zu, emakume:

Neskatx-izena betiko galdu dezu.....
I b o n ..........  jGezura!
Garbiñe. . . jAi!
Egurtza. . . Biartandik, gure legeak agintzen duten be-

zela, zure burua, zapiaz estalia agertu bear 
dezu.

Gatbiñe. . . (Egurtza'ren aufean belaunikatuaz) jjauna, aren!
Nitzaz kupitzen ez bazera, nere aitonatzaz 
egin zaite.

(Ibon’ek Garbiñe besotik elduta altxa ta baztar- 
tzeu du.)

Ibon ...........  jEz! [Ez! jEz! Altxa zaite, Garbiñe. Ori etza-
yozula ezer eskatu. Ori bezelako gizon petral 
bati etzayo eskatu beaf..,.. atera egin bear za- 
yo biziarekin batean. Onela, (Ezpata atera ta 

Eguftza’gana dijoa. Onek ere ateratzen du bere ezpata.)
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E guftza . . . Atoz, gauza ba’zera.
(Bi gizonak atzetik Ibon eltzen dute. Au buruka- 

tzen da; ezpata ta soin-estalkm erortzen zaizka.)

Ib o n ..........  [Likixkeri, petralak!
Egttrtza . . .  Ez det nere ezpata (Egurtzak ezpata gordiaz)

zikindu nai, zu bezelako gizon loitu ta galdua- 
ren odolean.

Ibon ..........  Azpikeri egileak, beti izan oi dira bildurti
ta ustelak, baña zu bezin nardagaria iñor ez.

Egartza. . . ^Ni?.......

Ib o n ..........  jZu, bai, zu!
Garbiñe. . . jAi! jAi! jAi! (Oarbiñe korderik gabe erortzera di-

joa. Ibon'ek jasotzen du).
Ibon ..........  Neskatx onen bizia zure bizkar joango da.
EgaHza. . . Emakume ofek neskatx-izena galdu du.
Ib o n ..........  Ez du galdu, ez, naiz zuk, basati-orek, or-

ela nai.
E gurtza . . . Len ere esan dizut, biaftandik burua zapiaz

estalia ageftu beafko duela.
Ibon ..........  Gezufa diozu, ez du efurik, ez obenik eta

nik bere izena goratuko det.
E gurtza ,. . Bide bat bakafa daukazti: ezkondu zaite

berarekin.
Ibon . . . . .  (j,Ofen bila al zabiltza azpikeri loitsu oen

bidez?
Egurtza. . . Egin zioten iseka, Egurtzak ordaindu du.
Ibon..........  Gezufa djozu, basati amofatu ofek,
Egurtza. . . jLide ez da Ibon’ena izango!
Ib o n ..........  jPetral....  likixkeri..,.. naskagari ori.
E g u ttza .. . jLide ez da Ibon’ena izango.
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Bat-batetan zapia iaxten da.



IRUGAREH EGINTZR.

Antzokian Ugarte'ko gela bat agertuko da. Eskuitara ate bat. Ez- 
keretara bi ate; lenbizikoa Oarbine’ren gelakoa ta bigarena sukalde- 
koa. Leyo bat ere izango da. Orman Itziar'ko Ama’ren irudi bat. Ga- 
ñera mai bat, kutxa bat eta alki batzuek.

UOARTE-2AR bakarik.

U garte-zar. (Exerita dago) Ez dakit oraindik, ametsak ala 
egiak diran nere etxean gertatuak. jNere etxeal
jUgarte!..... Oraindaño burua altxeaz eta be-
kokia goyen jafiaz esaten nuen; orma oek 
nere jayotza ikusi zutela. ;Ta afokeria bidez- 
koa zan! Iñoiz ez da nere asabengatik on bes- 
terik esan. Beñere ez dute Ugafte’tarak, beren 
buruak, eguzkiaren argira ageftzeko, lotsa iza- 
tebo ezer egin. Inguru oetan dan etxerik zafe- 
netakoa da, ta egundaño neretafak, gaizki itz 
egiteko biderik eman ez dute. ^Eta orain? 
jjaungoikoak daki, Ugafte’ko aitonarengatik
esango dituztenak!....  Nere antziñakoak ira-
bazitako izen ona galdu detala beintzat.....
jEta oretarako larogei urte izatera iritxi naiz! 
jjauna! Au jakiñik zergatik lenago atera ez 
ninduzun ludi negargafi onetatik? ;Nere bilo- 
baren izen ona gordetzeko utzi ninduzun, eta 
nik ori egiten jakin ez det. Izen ori lurperatzen



utzi diot, eta lotsaz estali ditut nere egun 
laburak. Eriotzak, eriotzak bakarik argituko 
du nere bizitz ilun au. jAtozkit eriotza! jAtoz- 
kit laxter! Izaera lotsagarri onen zama geye- 
gizkoa da neretzat. Ez det geyago bizi nai. I! 
nai d e t .. laxter... bereala.... ^Nondik? dNola?.,,
(Alde batera ta bestcra ero batek bezela begiratzen 
du. Azkcnik leyo aldera begira gelditzen da esanaz:) 

;A! Ortik lurera lau kana badaude,..,. naikoa 
nere izaera bukatzeko. (Altxatzen da, ta pixkaka, 
pixkaka makil baten laguntzarekin leyo aldera dijoa).

Ez didate, bizi naizela, pafik egingo! ii nai det. 
Bai, |il! jil!.... (Ontan orman dagoati Itziar’ko Amaren 
idnriari begiratzcn dio, ta ikaratuta bclaunikatuaz dio;) 

jZertara noa! [Ama, azketsi! jAzketsi, Ama! 
jEz dakit zer egiten detan! jNaigabeak itxu- 
tua nauka! Nere burua jaren! zuzendu ezazu. 
Laritasun onetan, lagundu nazazu. jAma! Zuk 
guztia zenezake, ta aiton kupigari onen otoi- 
tza, entzungo dezu . ..  Bai, entzungo dezu, 
ta zure bitaftez egipen gafatz onetan egia 
argi azalduko da. Zugan daukat nere itxaro- 
pen guztia. (Aitxeaz). jGarbiñe gaxoa! jOri zor- 
igaitza etori zaizu gañera!....
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UGARTE-ZAR eta KONTXEXI.

(Kontxexi sartzen da ezkercko lenengo atetik eskuan 
katilu bat dakarela),

Ugarte-zar , ^NoIa dago?
Kontxesi. , Ez ongi.... ^NoIa bada? Lenago mintsu ze-
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bilen ;eta, ia orain! Neskatx bati egin leza- 
yoteken kalterik aundiena egin diote.

Ugarte-zar. Ongi diozu....
Kontxexi . . Eta guztia....  Egurtza edo dalako ofek,

Ibon, Lide’ren senafgaitzat ikusi ezin duela- 
ko. i z  da emen beste ezertxo ere.

Ugarte-zar. Egia da. Nik siñisten det Garbiñe'k ef urik 
ez duela, bañan efiaren aufean obenlari be- 
zeta ageftu da; burua estaltzera beaftu dute, 
galdurik neskatxaren izen garbia; ta Ugafte’ 
ko etxearen omen beti goitua, oso lufperatu da.

K o n ixex i. . Ez geyegi lafitu. Argia oraindik azalduko 
da, ta egiaren indafak oraingo gezufak uxa- 
tuko ditu.

Lengoak eta IBON.

(Ibon, arpegi oso eroriarekin sartzen da eskuiko atetik).

K o n tx e x i . . Ara emen Ibon. Eguftzaren azpikeriaz £zer-
bait jakin al dezu?

UgaHe-zar. iAgeririk ez dezu sumatu?
Ib o n ........... Alpefik izan dira, eman ditudan ufatsak.......

Nigana etori zan gezur-geznari edomandataria 
bilatu ezin da. Garbiñe’rengana etoritakoa 
befiz....

K o n tx e x i . . Ori, Borda-zafeko Txomin dala, ba-dakigu.
Ongi ezagutu nuen. A! nere begia.....

ib o n ..........  Berbera da. Bañan nik bialdu nuela dio beti.
K ontxexi.. . Gezufzulo, alena.
Ib o n .............  Ongi dakit nik Eguftza’ren egitekoak dirala

oek.

Ugarte-zar. Noski.
K ontxexi.. . Diran bezela.



— 58 —

Ibon ..........  jEgurtza! Ederki jakin dezu, zure sarea jar-
tzen, Erori naiz, elbi bat, armiarmak egindako 
sarean erortzen dan bezela. Nere burua altxa- 
tzeko indarik gabe gelditu naiz. Nere zorigaiz- 
toan daramazkit Lide’ren biotz zauritua, ta 
Garbiñe’ren bizi erukiz betea. Beñere ezagutu 
ez ba’ninduten obe zuten jGaxoak!....

Ugarte-zar. jAlperik dira negarak! Oker onetan zuzen- 
du litekean pixka, al dan laxterena zuzendu 
egin bear da,

Ib o n ........... Zuk agintzen dezuna egingo det. Ba-dakizu,
aitona, zure agintza betetzeko gertu nagola.

U garie-zar . Orduan, lbon, gaur bertan ezkondu bear
zera Garbiñe’rekin.

Ib o n ........... Gaur bertan.
Kontxexi. . . Garbiñe ezin liteke gaur elizara joan.
Ugarte~zaf . Etxean bear ba-da ere gaur, gaur ezkondu

bear da ba.
I b o n .......... Ongi da.
K ontxexi.. . Emen dagoan goibeltasuna ikusita, etxe on-

tan gaur eztayak dirala esateak ere....
Ugarte-zar. Gaur izango dira bada.
Kontxexi.. . Andregayaren itxurari begiratuta ezkontza

baño eriotza bertarago daukala ematen du....
Gaur beintzat.... Noan, noan sukaldera. (Ezker-
eko bigaren atetik joaten da).

Ugarte-zar. Entzun dezu: Garbiñe gaizki dago ta berea-
la ezkondu bear zerate, apaiza gaur eguardia
baño lenago ekariaz.

Ibon . . . .  Orela egingo da. Lide'ri nion naitasun su-
tsuari, azken-aguf samin eta gafatz bat egiñaz, 
neroni joango naiz apaiz jaunaren bila,amafak 
alderako etofi dedin....

Ugarte-zar. Ez, Anton nere mofoya bialdu ezazu.....
Uste osoa beragan eduki liteke.

Ib o n .............. (Atera joanaz)jOrain bertan, (Joaten da eskuitik).
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Ugafte-zar

Manii . . . .

Ugarte-zar . 

Mañu . . . .

U garte-zar. 

Mañu . . . . 

Ugarte-zar.

Li£U(££ÇE]Nt

UGARTE-ZAR, Gero MAÑU.

Ez nuen gutxiago uste bere jauntasun eta 
zuzentasunagandik....

Beste batek onenean, Garbiñe gaxoa, bere 
izen oinperatuarekin iltzen utziko zuen, ge-
yago begiratu gabe.... Bañan Ibon’ek ez; Lide’
ri zion naitasun bizia baztareraturik eruaren 
itzal atsekabea zuzendu nai du,

jEfurik ez dutela, ez det bada xinistuko ber- 
en gogo zintzoa ikusirik!

{Eskuiko atia pixkaka irikitzen da, ta Mañu aztiaren 
burua agertzen da).

Oraindaño ongi noa,... Aitona bakarik dago 
ta ox;ek ni bultzaka bialtzeko añako indarik
ez du. (Sartzen da,‘ atea beriz itxiaz).

Zuregatik, Lide, Mañu aztiak bere burua 
espetxean sartzeko zorian jartzen du. (Urats 

batzuek aufera egiten ditu ta aitonak begirstuaz dio);

<iNor da?
Ni naiz. Ugarte’ko nagusiarekin itz egitera 

natof.
c-I? dl, Mañuaztiya? ^Zertara ator? ^Etxe 

au geyago nastutzera? Ua, uakik nere aufetik; 
ez diñat iri itzik entzun nai.

Noizbait asmo onen bat izan ba’det, orain- 
goan da bada. Garbiñe’ren izen ona ta zure 
zoriona dakarzkit.

Ez diñat xinisten. Ofelako asmo onak ba- 
dakafzkin, ^zergatik ixilka ta iñork ikusl gabe 
saftu aiz?
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Larain . . .

U garte-zar. 

M a ñ u . . . .

Ugarte-zar.

Mañu . . . .

U garte-zar. 

Mañu . . . . 

Ugarte-zar . 

Ma ñu  . . . .

Ugarte-zar.

Mañu . . . . 

Ugarte-zar. 

Afañw . . . .

U gafte-zar .

Maña. . . .

Bestela oneraño etorlzen utziko etzirate- 
lako ....

Eta ez geniñan ezer ere galduko.
Entzun zaidazu, ta gero nai dezuna esan 

ezazu.....
{Artara berak nai gabe, jari-erazi ba’iuteke bezela).

Tira ba.....
Oroituko zera noski, orain amaren bat egun

inguru oetan izan zan ekaitz ikaragaria.....
Gaba, inpernuko sarerak izan bear duen beze-,
lako beltza zan.... Eudia goyen-bean gelditzen
etzan.... Aizearentxistuaeunkasugek belariar- 
en ondoan jafita egingo lutekien otsa gogor- 
atzen zuen; tximixtak, iluntasun ura noizean 
bein argiturikj begiak ikaratzen zituzten; eta 
zuaitzen adafak aizeak ibilirik, diran pixti gaiz- 
toen antzak egiten zituzten.

Ez natxion gero ni, itz politak entzuteko.
Ni ere ez, esateko. Etzaitut nekatuko.
Ia, bada.
Mañu aztia aldapa gora zijoan, emen erori

ta an altxa, bere txaboiara....  Nojzbait ere iri-
txi nintzan, eta atea ondo itxi ondorean, nere 
jantzi bustiak aldatu nituen. Gero sua pixtu ta 
epeltzen nengoela.....

^Eta zer ajola zaitan neri, ik gau artan egin 
itukanakgatik?

Orain esan beaf detanagatik bai.
Esan zan ba-da, esan beaf ba-den.
Neretzako oso gogof dalako atzeratzen naiz 

zerbait.
Eskea ba-den, eskazan..... eta ua emendik. 

Ire befiketak entzuteko gogorik etzeukanat.
Ez det ezer ere eskatzen, entzun ezazula 

baizik. Zure onagatik ari naiz.



Ugarte-zar . 

Maña . . . .

Ugarte-zar . 

Mañu . . . .

Ugartc-zar . 

Mañu . . . 

U garte-za t.

Mañu . . . .

Ugarte-zar . 

Mañu . . . .

Ugarte-zar , 

Mañu . . . .

Ugarte-zar. 

M a ñ u . . . .

Ugarte-zar 

Mañu . . .

^Zer, bada?
Ara su-ondoan nengoela ba, esan detan be- 

zela itz otsa atadian somatu nuen. Lenengo 
nere iduripenen bat izango zalakoan, ez nuen
artakotzat artu ..... Gero, argi ezagutu nuen
ordea, etzala nere irudipena. ^Nor ote zan?
Etsayak eta nik....

Biak etsai asko.
Bakarik izan genezakegun, gau artan, men-

di ura igotzeko ausardia....
Bereala atera nintzan nere zalantzetatik, 

atean deitu zutelako, esanaz:— ‘'Mañu aztia, 
iriki ezazuj zure bearean naiz ta” .—“(tNor ze- 
ra?”—gafdetunuen.—“Egurtza jauna” —eran- 
tzun zuen.

^Egurtza?
Egurtza, bai, Egurtza.
(Lari-lari Mañu’ri begira jafiaz): Eta... eta... ^zer 

geyago?
Begiratu nuen, ate zirikitotik eta iru zaldiz- 

ko zekazkien aurian.
Eta aetakoenbat....
Itxegon. Itz egin zuena jatxi zan, eta argi 

ezagutu nuen jantzian jauna zala. 
iEgurtza.... ?
Noski. Iriki nuen atea, ta bereala jaun arek 

bestiai esan zioten: “Itxegon ezazute” . 
i.Eta iri, iri zer esan ziñan?
Sartu zan geyo gabe nere txabolan eta su- 

-ondoan jariaz esan zidan: Arituko zera Mañu, 
gau onekin zuregana etortzeaz. Jakin ezazu 
bada, ekaitz ikaragari au, utsa dala, nere bar- 
enen dagoen aldamenean jariezkero”.

jlnpernuko suak bear iituke bere bareneanj 
Zion gañera: “ Gizon batek itzal egiten dit,
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Mañu . . .
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Mañu . . . . 

U gafte -za f. 

Mañu . . . .

Ugafte-zaf 

Mañu . . .

Ugafte-zaf 

Mañu . . .

Ugafte-zar

M a ñ u . . . 

Ugafte-zaf 

Mañu . . .  

Ugarte-zar

M añu. . . 

Ugafte-zaf 

Mañu . . . 

Ugarte-zaf
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eta bera galdu bitartean, kixkaltzen dago nere 
odola. Jakiñikan, zuk, txarkeriak ederki ta es- 
kutuan egiten dakizula, zugana nator egin 
bear detanaren galdez”.

Jauna bezelako laguntzalea.
Gero azaldu zidan, emakume bat autu zue- 

la emaztetzat.
Bai....
Eta bere aitak baimena eman ta gero, ema- 

Tcume orek ezetza eman ziola, beste bati ba- 
yetza lenago eman ziolako.

Ala den.....
Nik par egin nion...,.
Para....
Esanez, ur gutxi bear zuela itotzeko; ta nai- 

koa zuela, galdu nai zuen gizon ori, neskatxen 
batekin bakarik, gabean nunbait jari-erazitzea...

Ik sortu unan .,..
jEta berak eta beste bi gizonek ikusirik 

bear zan lekuan salatzea!.....
jZorgin madarikatua!....
Gizon arek, nor baldin ba-zan, neskatx ura 

emaztetzat artu bearko zuela.
I aiz, i, nere Garbiñe’ren izen ona galdu 

duena.
Bai, baña.....
jZorgin nazkagaria!
Kendu bezela, biurtuko diot.
Ago ixilik, biziarekin ere ez den ordaindu- 

ko egin denan gaitza.
Nik ez nekien....
Lepua biufitu ta ere ez.
Nik ordea..,..
Atso zorgin ori,... jleftuko aut! (Ugarte-zarak 

jatzeko zorian makiTa altxatzen du, ta Manu'k oju bat 
egiñaz alde batera egiten du.)



M a ñ tt. . . .  jAi!
Ugarte-zar . jjTxiki-txiki egiilgo autl!
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Lengoak IBON eta KONT^XEXL

(Ibon eskuiko ate'tik ta Kontxexi eskereko bigaren 
atetik laxterka ateratzen dira.)

I b o n .......... (jZer da?
K o n ix e x t . . iZ e r  da emen?
ibon . . . .  £Zer egiten du atso onek?
U g a h e -za t. Ori da, Ibon, petral ori, guri kaltea egin

diguna.
K ontxexi.. . (-Zorgin ori?
Ib o n .............  ^Zu?
Mañu . . . .  Ni..... baña......
ibon . . . .  Esaidazulaxtef: (Jzer,nolatanoiz,egindezu?

(Ibon'ek esaten ditu itz abek, zorotz-zofotz Mañu'ren 
aufean jariaz.)

Mañu • • • • Eguftza’k, nik erakutsita; gezur-geznari edo
mandatariak nik aukeratuta, afapatu zinduz- 
ten gau aftan, eta gero salatu zaituzte. Nik an- 
tolatua zan guztia.

Ugarte-zar . jAtSO zita l ,  g a x t o  o fe k !

ib o n ...............  (Aitona laztanduaz) jAu poza, aitona! Gure
efu-eza agertu da.

Kontxexi . . jAitona! Ora egia azaldu.
Ib o n ........... jPoztu zaitel
K ontxexi.. . jPoztu gaitezen!
Ugarte-zar . (Ibon'i alde batera egiñaz) Gaztiak zerate, ta

gutxi ikusten dezute.
Ibon...........  iZergatik?
K ontxexi.. . ^Nola?
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lbon .............. Berak diyo.

Kontxexi . . Berak aitortu du.
Ugarte-zar . ^Eta nork xinistuko dio Mañu aztiari?

K ontxexi.. . Izan ere....
Ibon ............. jAla da! Bere itzak indarik ez du.

Mañu . . . . Banekien zer gertatuko zan, eta orengatik
joan naiz leriago bi gezur-gezlari edo manda- 
tariakin Larain jaunarengana, ta bere aurean 
azaldu degu egia, dana dan bezela aitortuaz,

Ugarle~zar. ^Eta Larain’go jaunak zer esan du?
Mañu . . . .  Ezaguturik egta, Garbiñe’ri neskatxa’ren

izen garbia biurtu bear zayola burua estaltzen 
dion zapi lotsagaria kendurik.

Konfxexi . . jAlaere! Jaungoikoari eskerak!
Mañu . . . .  Emen dezute laxter Larain’go jauna bera, 

egindako okerak zuzentzera. Bereala datorela 
esan dit.

ib o n ..........  Aitona: (jorain poztu al gintezke?
U gaHe-zar. Orain, bai.
Kontxexi . . Garbiñe’ri beri on au ematera noa, nagusi;

ta gañera ekari-erazi egingo det.
Ugaf-te-zar. Zoaz, bai, zoaz..... jltziar’ko Ama, eskar-

ikasko! .(Kontxexi joaten da ezkereko lenengo atetik)

Ugarte’ko orma zarai biurtuko zayote orain 
asabengandik jasotako izen ona.

lb0n ..........  Eta zu, Mañu: ^zer burutasunek eman dizu
agerpen au egiteko?

Mañu . . . .  Ez nekien nor zan Egurtza’k galdu nai
zuen gizona. Gero jakin det, zu ziñala, ta nas- 
pil ura Lide’ren kaltean zala. Ta nik Lide’ri 
kalte txikiena egin baño len utziko nuke ne- 
re besoa moztutzen.

Ibon ........... Eskarikasko.
Mañu . . . .  Orengatik egin detana egin det izan al de- 

tan azkarena, naiz gero espetxean nere burua
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ikusi. Lide da neretzat iñor ez bezelakoa.
ib o n ........... Beste askorentzat ere bai.
Mañu . . . .  Gaiztoa ba-naiz ere, ez diot Lide’ri kalterik

egingo.
U garte-zaf. Ire bizian, gaur egin den lenengo gauz on

bat.
Mañu . . . .  Esanak esan, ba-noa. Txarkeriak egiten ba-

-ditut, Lide’ri ez..,.. Lide’ri ez.... ez. (joaten da 

eskuiko aldetik.)

UGARTE-ZAR, IBON, KONTXEXI ta GARBIÑE.

ib o n .......... jAitonal Gure atsekabeak alde egin du.
Ugarte-zar . Bai. Ibon. Ez naiz beñere aztuko zure gi-

zontasunaz. Gizon bezela azaldu zera.
ib o n ........... Noski. Egurtza baño gizonago.
U garte-zaf. Ez zaidazula aitatu ere izen lotsagafi ori.

(Garbiiie, burua zapiaz eztalia, doi-doi Kontxexi’ren 
besotik dator. Ibon’elt bi alki jaftzen dizka: bat exer- 
itzeko ta bestea oñak ipintzeko.)

Ib o n ..........  Ara Garbiñe. jGaxoal Burua estalia dauka
oraindik.

U gatte-za t. jBiloba! Zoriona gure etxean saftu da. Bu-
rua estali gabe ibiltzeko eskubidea ba-dezu.....
Zure eru-eza agertu da.....

Ibon. . . . .  Bai, Garbiñe; egin diguten azpikeria argi
azaldu da, ta ez daukazu zergatik burua estali. 

Kontxexi. . . (Garbifle'ri buruko zapia kentzera egiten du, esanaz:)

Beñere etzuen zapi onek estali beaf, neskatxik 
garbienaren burua.

U gafte-zar . Etzayozula kendu, Kontxexi. Jafi diotenak
kendu dizayotela.

Oarbiñe.—5.



i b o n ..........  Ala da.
Ugafte-zar . Alaitu zaite Garbiñe. Eru-eza azaldu dan 

bezela, sendatu ere laxter egingo zera; zure 
aitonaren azkeneko urteak alaitzeko, Ugarte’n
lenagoko egun zoragariak berpixtutzeko....
Izen ona biurtu dizun Amak, osasuna ere 
biurtuko dizu.

Garbiñe. . . Egin lezake, aitona, berak orela nai ba-du;
bañan.... Goiko-jaunak beregana eraman nai
baldin ba-nau.^zergatik guk ezetz esan bear
diogU? (Ugarte-zar bigarengo ate-aldera negarez di-
joa, ta esaten du:)

Ugarie-zar . Lore igartua ez da berpixtutzen. (joateu dira
Ugarte-zar ta Kontxexi atzetik sukaldera.)

IBON eta GARBIÑE.

Ibon . . . .  jAu poza Garbiñe! Egin diguten azpikeria
agertu da, garbi gelditu gera, ta orain Lide 
maite nezake, batere kezkik gabe. jBai zorione- 
koak gerala!

Garbiñe. . . Bai.......Lide......zu.......orela izango zerate....
ib o n . . . . .  Ta zu ere bai. ^Orelako beri ona artuta

etzera geyago poztutzen?
Garbiñe. . . Bai, Ibon; neretzako zorionik aundiena da 

nere burua garbi ikusten dutela jakitea, ta nere 
eru-eza agertu dala ikastia,

Ib o n ............ gNola zaude ba ain eroria?
Garbiñe. . . jGaxo nago! Emen, biotz-aldean, orelako

laritasunbatnabaitzendet...,. etanere eriotza...
Ibon........... Eriotza ez, aitatu ere ez dezu egin bear.
Garbiñe. . . Bai, Ibon, bai.
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Ib o n ........... Gaxotasuna bakafik, ta ori Eguftza’gatik.
A! baña, utzi neri. Nere ezpatak afapatuko du. 

Garbiñe. . . jlbonl Afen eskatzen dizut, etzazula ofela- 
korik egin. Nik azketsi diot, zuk ere ofela 
egin beaf diozu, Ibon.

ib o n ...........  jGarbiñe! Afek zure osasuna galdu du.
Garbiñe. . . Afek......ez.......
Ibon ........... gE? gNola?
Garbiñe. . . Lenago ere gaxo nengçan . Agindu zai-

dazu,Ibon, ez diozula gaitzik egingo,...
ib o n .............  Zuk ofela nai ba-dezu ........

Garbiñe. . . Nik agintzen dizut.
Ibon ............ Nai dezun bezela egingo det.
Garbiñe. . . Bai; ori egin beaf dezu. Ibon, gaizki

nago.....
Ib o n ............... Zuk uste dezun aña ez.
Garbiñe. . . Bai, bai. Eta apaiz jaunari etoftzeko esan

beaf diozu; laxtef, uste det, bere laguntza ongi
iltzeko beafko detala.....

Ib o n ...........  Apaiz jaunari, gure, uste zan ezkontzarako
deitu zayo, ta etofiko da. Baña ba-dirudi, Gar- 
biñe, zeofek eriotzari deitzen diozula.... 

Garbiñe. . . Ez....... ez------
i b o n ..........  Lide ta ni zorionaren jabe egingo gera, ta

zu ere zoriontsu egingo zaitugu.
Garbiñe. . . Bai, bai; zorionekoak izango zerate, ta ori 

izango da neretzat ere zorionik xamuf eta 
atsegiñena.

ib o n ...........  Ba-nekien, Garbifle.
Garbiñe. . . Zuek ondo, alai, pozkiro zeratela jakiteak, 

nere biotzaren zale guztiak aseko ditu.
Ib o n ..........  Laxtef ikusiko dezu ba-da. Lafain jauna da,

zure erueza aitoftu beaf duen ekadoya; bere 
bila noa, ta gerokin etofiko da Lide ere, gure 
atsegintasun pozgafia çmen ikusi dezazun.



Gatbiñe. . . Zoaz, bai; onela ikusi nai zaituztet.
Iboti...........  Bereala emen gera bada, ta jakingo dute

guztiak: “Lide Ibon'ena izango dala”
Garbiñe. . . Bai, orela izango da.

(Joaten da Ibon eskuiko.aldetik)
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GARBIÑE bakarik.

Garbiñe. . . Nere barunean geftatzen dana, neronek ez
dakit, eta ezin ulertu det.....

^Pozik nago?....  gllun nago? Poza ta sa-
mintasuna nere gogoan, biak batean daude. 
Neskatxaren izen garbia nereganatzea pozik
aundiena da. Bafian....  gezurezko erua nere
gain zegoen bitaftean, Ibon’en jabe izateko bi- 
dean negoen. Orain betiko alde egin dit. Ef urik 
gabe gelditzen naiz, baña maite detan gizona 
gabe ere bai. Eruaren azpian negoenean gizon 
ori neretzako^nuen. (Zertarako ordea naitasuna 
besterentzat ba-zeukan! Buru guztia nastu 
beaf zait, zer esaten detan ere ez dakit. Nere 
biotza, eriotzaz joa dago Ibon’ek Lide maite 
zuela ezagutu nuen egunetik. Bai, Ibon, zuk 
jakin gabe, lokafi gogofez bezela lotua zeu- 
kazun nere biotza, ta nik azkatzeko egin 
detan indafez pufukatu da. Ezin bizi niteke: 
gero ta gero nere asnasa lafiago ta estua- 
goa da. Naigabeak itotzen nau. Ludi ontatik 
ba-noala ezagutzen det.

;Aitona! azkeneko urte oetan zure gogoa 
pozez bete nai nuen, len igarotako naigabeak



ordaintzeko!,,.. ;Ta nik.....nik eman bear dizut
aundienetako bat!
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OARBIÑE, UGARTE-ZAR eta KONTXEXI.

(Ugarte-zar ta Kontxexi sukaldetik ateratzen dira.)

Ugarte-zar 

Kontxexl . 

Garbiñe. . 

Ugarte-zar 

Garbiñe. .

Ugarte-zar

Garbiñe. . 

Kontxexi. . 

Garbiñe. . 

Ugarte-zar

Kontxexi. . 

Garbiñe. .

iBakarik al zaude, Garbiñe?
^Bakafik? ^Zer egin du bada Ibon’ek?
Joatea egin du. Orain arte emen egon da.
Jakin izan ba-nu bakarik zeundela....
Ba-dakizu, bakarik egonaren, beti nere go- 

goan zaitudala, ta nere ezpañetatik zure ize- 
nak alde egiten ez duela.

;Bai gozoa zerala, Garbiñe! Zure itz eztitsu
gabetanik, ^nola naidezu ni bizitzea?.... ^NoIa
zaude?

Gaizki, aitona, gaizki.
Etzazula orelakorik aitatu ere.
Bai, gaizki nago.
Orain guztia zuzendu dan onetan etzera ne- 

re aldamenetik joango.....
Zer joan bear da.
Zuretzako minkaitza bai da, ni zugandik 

urutiratzea; neretzako ere, ;aitona! zu minkaitz 
ikustea, da, garai ontan, biotza geyena samin-
tzen ditana.... Bestela, erbeste onetako neke
ta garaztasunak zeru edereko zorioniasunaz 
aldatzea ez da negargaria, pozgafia baizik.



Ugarte-zaf. (Negarez) Ondo diozu, erbeste negargarian
bizi gerala; zuk loretzen zenduan neretzat, ta 
zuk alde egiñezkero, ni ere laxter izango naiz 
zure ondoan. (aiaituaz)

Kontxexi. . . Tira, tira, utzi itzazute izketa negarti oek;
eta emen, poztu, alaitu egin bear da.

Ugarte-za'r. Ongi dio, Kontxexi’k. Orela da
Gatbiñe. . . Aitona: ezin ordea.
K ontxexi.. . Bai, bai: egiñalak egin bear dira. Erueza

azaldu danezkero atsegin agertu bear gera. 
U gafte-zar . Ori da, gure poztasuna ezagutu dedin
K o n txex i.. . Bereala emen da Larain’go jauna.....
U gafte -za f. Izan ere, Larrain’go jauna.....
Garbiñe. . . Bai.....Lafain’go jauna.......
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Lengoak, LARAIN, LIDE, AND ERE-LA OU N A, IBON, 
ZAINDARIA ta OUDARIAK.

(Eskuitik atea irikitzen da, agertzen da Zaindaria, ta besoa altxeaz 
esaten du:)

Zaindaria. . Larain’go jauna
(Sartzen dira gelan Larain, Lide, Andere-Iaguna, 
Ibon eta Gudariak)

U garte-za f. ^Zu ere etori zera, jauna?
Lafain . . . Larain’go jaunak, egin beaf duena, beti

egiten du, eta gaur nere eginkizuna etxe pn- 
tan dago.

U ga fte -za f. Eskafikasko,
Lafain . . . Aufean zeraten guztiok entzun ezazute: Ez- 

pagabeko agiriak, Garbiñe’ren efu-eza garbi 
azaldu dute, ta nik, ekadoi bezela, erabakitzen 
det befi au zabaldn dedila biztanle guztien af-
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L id e .............

Larain . . . 

Lide..............

Garbiñe. . . 

Larain . . .

Guztiak. . . 

Lafain . . .

Garbiñe. . . 

Lafain . . .

Ugarte-zaf

Laiain . .

Ibon . . . 

Gatbiñe. .

tean. Beraz, Garbiñe, garbi ezagutzen zaitugu, 
ta garbi azaldu bear zera. Au orela izanik, 
zaindaria, ekadoyaren izenean, kendu zayozu 
buruko zapi ori.

Ez, aita; neronek kenduko diot.
Nai dezun bezela
(Lenbizi rriusu emanda kentzen dio Oarbiñe'ri buru- 

ko' zapia lurera boteaz) Zu aña poztutzen naiz, 
Garbiñe.

Sinisteji det, Lide.
Orain, ekadoyaren erabakiaikusirik iU gar- 

te’ko alaba Garbiñe, ezagutzen al dezute neskatx 
garbi bezela? (guztiak eskuiko besoa altxeaz diote:)

jBai!
Orela legearen aginteak osatuko dituzute. 

(Oarbiñe'rengana aureratuaz) Nere zorjona.

Eskarikasko jauna.
Ez dezu zer esker emanik. Zikindua bezela 

agertu ziñanean, ni izan nitzan aurena zure 
gain, gogorkiro legea botatzen. Ezaguturik ez 
dala orelakorik; nik laguntzat neukan baten 
azpikeria besterik ez dala, ni naiz lenena, zure 
buruko-estalki lotsagafia kentzen, zure eru-eza 
aitortu ta zure izena goratzen. (Oero Ugarte-zaf' 

engana joaten da) Zuri ere nere zoriona, Ugarte.
Eskarikasko.....Alderdi oretatik nere biotza

zanpatzen zuen ariaundi bat, kendu ba-lidateke
bezela nago.....bañan, ikusten dezu jauna, ne-
re bilobak zer itxura daukan.....^Galdu bear
ote det?

Eraman duen galbidearen lotsak gaxotu du, 
poz onek sendatuko du.

jjakiña, aitona! Oraindik... (irurakizketanbezela)

Zuk ez dakizu, Lide, zenbat eskertzen dizu» 
dan, ni ikustera etortzea.....
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L id e ......... <;Zer uste zenduen? ^Ni zutzaz aztuta ne-
goala? Lenago etori ez ba-naiz, nere aitak utzi
ez didalako izan da.....

Garbiñe. . . Ongi egin du zure aitak.
L id e ...........  Bañan......  Utzi ditzagun orain izketa ilun

oek eta alaitu zaite Garbiñe.....
Garbiñe. . . Alperik .......

L id e ...........  Etorkizun edera daukagu aurean.
Garbiñe. . . Zuk bai, Lide.......

L id e ............ Bai zuk ere
Garbiñe. . . Nik ere bai......emen ez ordea: goyen.
L id e ......... Ez, Garbiñe. Emen eta goyen. Zuk oraindik

osasuna ta zoriona iritxi bear dituzu.....
Garbiñe. . . Gogo gaitzak, ez daukate emen sendagairik

(Atadi-aldetik batek "Itxasoa" abestutzen du.)
Barenen (batek) Itxasoa laño dago 

Bayona’ko alderaño 
Nik zu zaitut maiteago 
Txoriyak beren umeak baño 

(Abesti-b.itartean, Garbiñe'k Ibon'i begiratzen dio. 
Lide'k ikusten du, ta eskua bekokira eramanaz esaten 
du beretzako:)

L id e ........... (<j.Zer gogoratu zait? ^Orela ote da?)
(Abestiya bukatzen da, ta Garbiñe'k bakarik ba-le- 

goke bezela esateñ du:)
Garbiñe. . . (Zorionekoak, beren naitasuna agertu leza-

tekeanak)
L id e ........... (Garbiñe'ri begiratuaz) Garbiñe......
Garbiñe. . . jE!
Ugarte-zar. jZer da!
K ontxexi. . £z erbait al du?
Lide . . . . .  Ez..... ez da ezer.......  (Ixil-aldi txiki batenondor-

en) Garbiñe: zuk, Ibon maite dezu.... (Garbine'k
asnas lari bat egiten du, ta czer esaten ez du) Orain 
ezagutzen det zure gaitza. jGarbiñe gaxoa! 

Garbiñe. . . Au eskutuan neukala, il nai nintzan......



L id e ........  Ondo gordea zeneukan.
Garbiñe. . . Zuk ezagutu dezu. . . nik.... aitortzen det.
L id e ........  Orengatik orelako aldaketa zure arpegian

izan zan.
Garbiñe. . . Ibon’ek maite zindula ezagutu nuenetik.

Ezin . ezin aztu.
L ide ...........  Eta ala ere alegiñak egin dituzu, ni Ibon’

ekin batutzeko.
Garbiñe. . . Ori b a i . ... al guztia.
L id e ..........  Ez dizut beñere bear bezela eskertuko

(Garbine'k beriz ere asnas Safi bat egiten du, ta 
doi-doi esaten du:)

Garbiñe . . Garbiñe’k egiten dizun azkeneko eskaria
da, bere aitorpena ezkutuan eduki ezazula ....

L id e ..........  Nere barenean ezkutatua geldituko da.
Garbiñe. . . Bai......Lide.. .. ni banoa......  Ibon ....
Lide..........  (Deituaz) Ibon... . Ibon.......
ib o n ........... (Aideratuaz) ^Zer dezute? t.Zer dezu, Gar-

biñe?
(Garbiñe’k Lide ta ibon'en eskuak alkaftzen ditu 

esanaz:)

Garbine. . . Ibon.... Lide . Zuen otoitzetan, Garbiñe’
tzaz aztu etzaitezte.

ibon . . . .  Beti gogoan idukiko zaitugu.
Lide. . . . .  Beti zutzaz oroituko gera.
Garbiñe. . . Bai......Zorionekoak izan zaitezte......  ja!
L id e ........... jAitona! jAita! (Garbiñe'ren inguruanjartzendira)
U gahe-zar , jNere biloba maitea!
K ontyexi.. . jGure nexka zoragaria!
Garbiñe. . . jjaungoikoak orela nai du! jAgur aitona!

Ni ba-noa....
Ugarte-zar. Laxter zure bideari jaraituko diot.
Garbiñe. , . Orain......  Agur....  (Goruntz begiak jasoaz) Jau-

na..... (Iltzen da.)
L id e ........... (Deituaz) jGarbiñe! jGarbiñe! (Negafez) jll da!
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(Guziak belaunikatzen dira)

Ugarte-zar . jll!
Lafain. . . . Jaungoikoaren aufera iritxi da.

(Atadi-aldetik beriz batek “Itxasoa'J abestutzen du.) 

Batenen (batek) Gureloroiz aita dago 
Lañopean gaberaño 
Nik zu zaitut maiteago 
Afaitxuak ura baño.

(Abesti au entzuten daii bitartean zapia poiiki-poliki jaxten da.)

ñ  m  ñ  y  r  .


