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Iruditegiyan aurkèstatuko da basarvi eche batgoiko al- 
diari lego bat dubela età bian sarbideko atia, chara 
tarte batian balego bezela bi aldietatik sugaztiyak 
agertzen zaiskala.

LENBIZIKO IRUDIA

Manuel bakarrik (ondo sìiamar jantziya  baratza 
gillia bezela).

Au pairajia, au leku atsegina, zen bat età ge- 
yagotan azaltzen naizen atari alai ontara 
orduban da gozamen geyago sartzen da nere 
barren zabalian, noia ez, baserrieho pare 
gabe ontan baldin badago nere zori onta- 
sun gustiya, ori mirabia, Euskal-Erri gus- 
tiyan ez dago neretzat beraren berdintasn- 
na gainkiratuko dubenik, ona, levala, pres- 
tuba,fina, langillia eziii sortii nitzake berak 
merezi duben ainbeste itz legun, orain ere 
orchen ariko da echeko lanak bukatzen ne- 
regana etortzeko, gashua, zenbat nai diten, 
nik berari nai diyoten bezela, nere bumba
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bañon ere geyago maite det, chiki chikiyak 
o-íñan ezkero elkarrekiñ aziyak gerabiyok 
batían eskolava joaten giñan »ndtk 'rienda 
instatzera ere bar, pushka bat auncütu 0ina 
iiian berriz javero aitzeki eta abar goizetik
k S a f g e v o  àbiyatu 1 ^ " “ °” S S  eta festaldi sonatubetara ta ordm ezkero 
iñola ezin beresi gera, gauza batek baKa 
rrik ikaratzen ñau, berezjatorri oneko ala 
ba ñola dan, aitak maratiU enbat jarnko ote 
dio-un ordubanche bax sortuko litzaidakela 
ne^e bizi gustirako mintsutasuna, nayago 
nuke ni beshelashe baserri arloteko alaba 
Ä  “ "eren trabik lenbarlen es-
kondu eta paketasun oeuan gozoro b'/ntee 
ko ageri oteda, atian norbait da bilí, oera 
da’, zer arpegi dizdlzariya gau illuneko 
illargiyaren argitasuna einatendu.

b ig a r r e n  i r u d ia

Ma n u el  eta Ma r iy a

Mariya.
Manuel.

Mariya.

Manuel.

Mariya.

Manuel.

Mariya.

Manuel

Emen altziñan Mañuel.
Bai emenche nago íkusgarrx edei onen

N iberriz goizcho zalako goiko gelako lanak 
bukatzen ari nitzan. . . •
7ai beti iguala, beti laman, berriz eie etzai- 
tutbada nik maiteko nere biyotzeko pushka. 
Ezkerrikasko Manuel, badakizu lan ^n  ika- 
sivarekiñ ez dala ezer galtzen, gaur edo bi 
var zer o-erta ere obia da etsi etsiyan jak itu  . 
Ai Marfva entzuna nago zure faltik ezdetela
ezertan izango, oraifi premiyik-gäbe¡ onela 
zayatzen zeranian b iartu  eskero bibider za

E ta íu re 6 berdiñtasuneko galai zmtzo eta 
langille batek ez aldu orrenbeste merezi. 
Zintzua, oraifi ez naiz zintzua,baldin a
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tuko balitz naideten bezela zurekiñ ezkon- 
tzia, orduban ikusiko zenduke ni zer naizen.

Mariya. ¿Zer? eta nerekíñ ezkontzeko asmo galdu- 
betan altzaude?

Manuel. Ez zure bokaziyua ezagutzen det, bafion 
aitak.....

Mariya. Aitak zer gero.
Manuel. Alegiya bere azienda-ri begiratuta galaraz- 

tia bururatuko ote zayon jakitian.
Mariya. Zer neri aitak gala r a zi; ez orishe biüipiñ 

nik aita maite det guraso on bat maite biar 
dan bezela bañan asiko balitzake galaras- 
ten, ez luke probechurik izango ez berak 
eta ez bestek, zergatik nere naitazun guzti- 
ya zuretzat bakar bakarrik daukaten

Manuel. Ezagutzen det Mariya, animaren barrendik, 
nere ongille m aitagarriya zerela, baldiñ ko- 
meni bada, elkarrentzat izatia bivok, a-erta 
dediyela.

Mariya. Eta zer zori onekuak izango geran lan egi-
teko osasunak laguntzen dignla ja..... ja......
ja .... goratutare (algaraz).

Manuel Bai eta zer atsegiñtasuna artu biardegun 
ori orrela suertatzen bada; nor bait dator or 
goitik (ezkerreko aldera begiratubaz) .

Mariya4 Pello guria, basotik egur sortarekifi guazen 
giiazen lenbailen emendik baratz aldera.

Manuel. Bai bai guazen nere biyotzeko Mariya ango 
lorerik ederrena donkitu dizndan. (Atera- 
tzen dira jendiaren ezkerreko boko aldetik 
eta i ello sartzenda goitik sorta bat egur 
bizkarrian dubela).

IRUGARREN IRUD1A 

Pello bakarrik.

Pello. Nora ote dijuaz chori oyek biyak or bian 
barrena, ez dakit azkenerako zer atarmentu 
atera biar duten, Mariyak baratza gille ika-
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si uaiko du età bestiak erakutzi eg’iñ naiko 
divo, ezdakit nik zer mutili klase dan Ma- 
ñuel, egongo litzake beti gona tartian zar- 
tuta, ez azpertzia, ordabiltza egunik utsegiñ 
gabe itza ta baba dariyotela orrenbeste den- 
boran, età beti badute berriketarako modu
la , leng’o batían zer esaten zuten argitu biar 
niyotela età zeletan egondu nitzan eche 
atzetik, nik ere, badakizute gaztien kontu- 
bak, jakiñ naya, ala egiten ziyon Mariyari, 
nere biyotzeko kutuna ez da posible iñolaz 
kentzia dizuten naitasuna, ja... ja... ja... 
nik nere artian ,orren  naitasuna badakit bai 
zer dan, bere bolchako chanponak, dirudu
na da ta, eche onekua gañera ta, ezda mis- 
teriyo orrelako mirabe bati naitasuna iza- 
tia, neronek ere arrano pola ori beziñ mo- 
kadu goshoa arrapatu ezkero zer edo zer 
egingo nuke.

LAUGARREN IRUDIA
Pello eta Mariya (Pello asiko da ekarri duben zorta 

egurra azkatzen).

Mariya.
Pello.

Mariya .

P ello.
Mariya.
Pello.
Mariya.
Pello.
Mariya.

P ello.

Zer zabiltza Pello jira  egiñ alda basotik. 
Baa... eta zu zer zabiltza, aza tarteko bare 
kurkullubak biltzen.
Bai zera... Mañuelen baratzan izandu naiz, 
larrosa bat agindu ziran da arren billa, ai, 
ayek gauza pollitak moldatzen ditu lorete- 
giyetan.
Bai eta kontu pollitaguak kontatu.
¿Ee... au mutilla, zer kontu ta zer... 
Alperrik zabiltza, arrapatuko zaitut.
Ez al nago urruti arrapatu naibanazu.
Tira, esan zazu egiya noiz ezkontzezerate.
Au tontua, ni ezkondu ja ..... ja .......ja ...... zu
ametsetan zabiltza.
Arnetsetan e? uste aldezu eznagola jakiñen 
gañían.
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Mariya.
Pello.

Mariya.
Manuel.

Mariya.

Pello.

Mariya.

Pello.

Pello.

A ndrez.

— í) —
Zuk zer jakiñ biazu, gezur enbat.
Gezurra ez egiya, t ’aitak igavtzen badiz- 
kitzu kontubak.
Aitak zer igarri.
Bere ishilka ñola zabíltzan, berare balite- 
kela beste norbaitek jakiñen gañían jartzia 
eta zerorren onian esaten dizut gurasuaren 
esku biderik gabe ibiltzia dala gauzik cha- 
rrena, gañera etzait iruitzen znre Aitaren 
aldamenerako moduko mutilla danik orí, 
ark bere baztarrerako aberats shamarra 
naiko du.
Zer, età Aitarengatik nik nere Mañubel
utzi, lenago..... neska zar geldituko naiz.
Barkatu echekoandre, ez asarretu, esan ez 
nazu bada len, ametsetan nebillela, orain 
zerg’atik orrelako muantza.
Begira ez daukat nik berriketarako gogorik 
eta guchiyago zu bezelako leitsu lerduba- 
kiñ, aldatzera nua kalera juateko tratuba 
saltzera, zergatik zurekiñ izketan ari baño 
obe luke batek... zuk etzenuke Pello izan 
biar baizik arto pusk aundibat.
Bai eta zuk, kremazko pástela, Mañuelen 
españak igurtzitzeko.

BOSTGARREN IRUDIA 
Pello eta Andrez

Ez det korapillo charra somatu, zer uste 
zuben bada neri ziriya sartzia,toki onian ni 
ez banaiz bada inutili zar gaiñ-beratuba, 
bakallo zarra beratzen duten bezela, eta 
Aitak echera sartzerakuan igavtzen badizka 
kontubak, dena cliuri churijarri dagashua,^ 
oi nagusiva, (izketan ari zan lekutilc juaten  
da sorta,ren ingurura eta asten da presaba 
egur chikitzen).
Zer ari aiz Pello, egur chikichen.
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Pello.

Andrez.

Pello.

Andrez.

Pello.

Andrez

Pello.

Andrez.

Pello.

Andrez.

P ello.
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Bai ja  una basotik sorta bat ekarri degù ta. 
unuzkero zukalde aldekuak ere aritu sha- 
marrak izang’o dirata, chikitu ezkero prestu 
egoten da ta, Kataliñ aurki etorriko da b i
lla ta...
Ta ta ra ta... charambela jotzen ikasi biar
aiclek, basuak zer modu zioztik onoskero 
belar senduak egongo dituk eta arbasta ere 
mdartuba.
Belarra, bai jauna  bai zegaz jotzeko mou- 
kua dago, arbasta berríz bastar gustivetan 
ugariya dator elchua bezela, chara chikiyan 
en demás, irri arra, irri arra, ontza tórdi 
lodi baa ango arbastik alienare Jesukristo- 
ren pasivo pasiyua ori egurren emana.
Bada aurki kontubak ateratzen asi biarko 
diyagu berandutu gabe.
Kontuuk a tera tzen , nayago nuke bada 
munduan dan ontz urreik eerrena baño ea- 
kutzi izan baziaten; oaindik (zdago orlako 
estuazun goorrik sagar jo aldi yak bukatu 
arte.
la bada len bait Ieri prestatzen geran dem- 
boale ori batsubeki zartu ta gaizki ibilli ga- 
betanik. ' °
Dernboale onik ez det nik ezagutu jauna 
zeli li la n, deriak charrak.
Jarduneako gogna aldaukak; età tolareko 
spigai jotziak lashtar bukatuko aldituk 
Bai jauna aurreratzen ari dira, Erramun 
Ji,eheberrikua-ri bost onbat karga palta zaiz- 
kajotzez bukatzeko, goro egifi biarrak dau- 
dez, Errotachokuak, Malkorrategikuak, Uri- 
berrikuak, Ibai-ertz-enekuak età Larraiñ- 
enekuak.
Bada ausuan ira edo lau gurdi billatu ta 
presta tzen asi, ni peri aidea niak cherriku- 
me pare bat ekartzen ote ditudan eta gana- 
dubak ondo gobernatu , gero arte.
Bijua ondocho. Ez dauzka orraatik asmo 
charrak gare nagusivak,cherrikumiak eka-
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Mariya.
Pello.

Mariya.
Pello.
Mariya.
Pello.
Mariya.

Pello.

Kataliñ.

Pello.

Kataliñ.
Pello.

Kataliñ.

Pello.
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,̂ a .....  baotedaki Manyaron berri, etzait
m ntzen beatela zerbait esango ziran.

SEIGARREN IRUDIA 
Pello eta Mariya

¿Ezer ekartzia nai aldezu kaletik Pello?
Kz, ezkarrik asko echekoandre, ez daukat 
ezeren premiyik t ’eskumuüak aruntzian. 
Zeni.
Bestiarri.
Zeiñ beste gero.
Zuk ez jakih, Mañueli, em.akumia, Mañueli. 
Arizona utzi nazu neri zorafcu gäbe zere Ma- 
nuelekiñ.
^a ..... Ja ...... .Ia - - -  Zoratu, emakumiazoratu
ganz orren ganian, baliteke bai, ezkontze- 
ko zoratu egiñ biar iza ten omenda ta baño 
naita naa ez zalatu biardan gauza eta uka- 
tzeko grinak tira biar tirakilloyak tiratzen 
diyon bezela erlakistenari.

ZAZPIGARREN IRUDIA 
Pello eta Kataliñ

Or altzera Pello, gozariya jarriva dago nai 
dezuman juan.
Emen ari gera zuretzat aña egur eziñ chi- 
k itunk.
Gizarajua, zu beti lanian.
G izara juak  misheri-kordivan daudez, zu 
eta ni ez chuliatu.
G i zona neurriyak artzeko altzaudez, zu 
chuliatu, zerorri ere ortarako obia zera 
biartsubari ehainpona emateko baño. 
jz det baliyo zurekin konparatzeko, ema- 

kumiak malezi aundiya dezutegure aldian, 
ganeia tonto shamar aíakua arrapatzian.
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Kataliñ. Ja... ja... ja ... alashe esango nuke neronek 
ere, artuko zenduke guie  paehara, mutillak 
bai ibiltzen dirá marrajo, marrajo, begira- 
tubaz nondik eroriko dan lashuan, berari 
komeni zayon alakua, Manuel bezela, orrek 
ere ia zer zuertia egingo duben Mariyare- 
kiñ ezkontzen bada.

Pello. Ezkonduko oteda Mariyarekiñ, nik usté det, 
den bora pasa dabilltzala.

Kataliñ. Denbora pasa e, bazennekizuke kontu guz- 
tiyen berri etzenduke ori ezango, Mariya al 
balulie biyar bertan ezkonduko litzake Ma- 
ñuelekiñ, zer gert tzen zayo ordia, gaur 
esango, biyar esango, eta beti bildurrez 
dago ai tari esatcko

Pello. A demontria orí jakiñ izan banu orraatik.....
Kataliñ. Ez gero esan Jangoikuagatik nik esan di- 

zutenik.
Pello. Ez emakumia, ez apuatu orreatik, badakizu 

nik zuk naidezun guztiya ishillik gordetzen 
detela, zuri naidizutenarekiñ...

Kataliñ. Zuk neri naitazuna, asko ezagunda, amori- 
yo fifia bazenduke geyago maíteko nindu- 
zuke.

Pello. Maite, amoriyua, zer da amoriyua, aa..., 
bai, zea, Mañuel bezela, Manyaren goneta- 
tik atera gabe ibilltzia.

Kataliñ. Ez gizona, bivotzetik kariño fifia izatia.
Pello. Kariño fifia dizut bada nik, endemas zagar- 

doteirako chanponak ematen diraskitzu- 
nian.

Kataliñ. Chanponak ematian karifiua, ezparantza 
ederra, zure, beste askoren modukua zera 
bai ifiori zurrupatu artian ondo itzegifi eta 
gero atzetik, farra.

Pello. Ez, nik ezdakit atzetik farrik egiten, beti 
aurretik egiten det, eta zu Kataliñ zer egin- 
tzen duben Maldaganehoeneko Pillipe anka 
motzarekifi beriela ezkontzekua ziñala ta...

Kataliñ. Ni arrekifi ezkondu, ezdezit guchi pentza- 
tzen, orlako nobiyuak billatzen nazkitzu zuk.
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Pello.

Kataliñ

Pello.

Kataliñ.
Pello.

Kataliñ.
Pello.

Kataliñ.

Pello.

Kataliñ.
Pello,

Kataliñ.

Pello.
Kataliñ.
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Bai berak esandako itzak dira beintzat 
arriua moldatzen astekuak zinatela, ta.
¿Nik arriua inoldatu arrekin ezkontzeko? 
Baleoke pushka batian neri etzait orlako 
nobiyoik komeni, nik biat, neronen moduko 
arlote bat; aizazu zu Pello, zuk besteri ate- 
raasi nai diyo^u dena, zuk zein dezun an
n eg av a  ez aldegu jakin biar.
Nik and regay a... ta nere andregaya zein 
dan jakin naidezu? ez dezula asmatzen.
Zuk esaten banazu bai.
Nik esan, ta zer esan biar dizut, andregaya 
zein detan.
Zure egiyazko naitasuna nori diyozun. 
tirrena ausuan asteutenkupelasagardo muz- 
tiyuari, zuk ehanponik ernaten banazu. 
Oraiiì ere zere sagardo orekiii altzera, zuas 
tolarel o tinara, età sartu zaitez an burus 
bera, aber beili pustututa azetzezeran.
Aa... zuk jakin nai dezu andregaya zein de
tan e... astu zairan zertan ari giiian ere. 
Baigizonaeta esantzazubeiliesango badezu. 
Bada nere andregaya, ezango dizut zein 
dan... jayot/en danian.
Ez lotzatzen aurki mutili zartuta
ez dizu ifiorii beidatuko.
Obe, zelo guehiyago.
Età gaur edo bivar ni emendik juaten ba- 
naiz noia ibilli biazu.

Pello. Ñola erresh, ankakifí.
Kataliñ. Bai eta oraiñ bezelako atorra churi eta gar- 

biya jant iko dezu.
Pello. Zergatik ez bada.
Kataliñ. Zergatik zu zeran enasa eta utziya ez ba- 

dizute begiratzen.
Pello. Bai, bai topatuko det zeñek begiratuba, ez 

__ orrenbeste estutu neregatik Kataliñ.
Kataliñ. Zuk bai usté, ainaika brusha zar chirrinda- 

ra diyona zuk ibilli biazu.
Pello. Amaika ernegaziyo gashu orrek pazatzen 

dezu.
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Kataliñ. Nik ez, zure onian esaten dizut, zergatik 

pena artuko nuke alrebestuba iñoiz ikustia.
Pello. Nere onian, zeñen onian ote zabiltzazu nere 

onian edo zerorren onian, begira zazu Kataliñ 
egiya esango di ut, Mariya beziñ aberatza 
baziñake oso amoriyo pifia artuko nizuke 
zure kontura naiko zurrut egiñez ibilltzia- 
tik, beztela ni arrapatu, cliangurruak beze- 
la atzeaka, oñez ikasi biarkodezu.

Kataliñ. Gizona zu bezelakua pranko arlóte ezkon- 
duagatik, ondo bizitzia gertatzen zayote.

Pello. Ni ez naiz bada ezkonduko alperrik dauka- 
zukeska ori eta berriketan geyago avi gabe, 
gozaltzera nua emendik, bidez ganaubak 
gobernatubaz.

Kataliñ. Etzaude zu ganadu charra.
Pello. Or konpon, or konpon.

ZORTZIGARREN IRUDIA 

Kataliñ bakarrik

Kataliñ. Ori mutilla, ezerengatik etzayo ajolik, edo 
ari esan edo isho esan igual igual da orre- 
kiñ, ez divo iñoren esanari kasorik egiñgo, 
guztiya bere onian esaten, eta alferrik bes- 
te zenbait baleroke orren tokiyan pozik ai- 
tuko luke nere esana; dagoìa dagola, da- 
mutu biartzayo bost aldiz.

BEDERATZIGARREN IRUDIA 
Kataliñ eta Mañuel

Mañuel. Egun on Kataliñ, egur karrio.
Kataliñ. Baizuri ere, bai, betiko modura egurra ka- 

rriatu eta egurra erre.
Mañuel. Jakiña dago bakoitzak bere egitekuak.
Kataliñ. Gure egitekuak geran arteko zortubak dira.
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Manuel.

Kataliñ.

Manuel.
Kataliñ.

Manuel.

Kataliñ.
Manuel.
Kataliñ.
Manuel.

Kataliñ.

Manuel.

Kataliñ.

Mañuel.
Kataliñ.
Mañuel.
Kataliñ.
Mañuel.

Kataliñ.

Manuel.
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Guriak bezela, ustendet lanerako jayotzen 
dirán guztiyak penitentzi batera eroritzen 
gerala.
Ai Mañuel, zure portuna gure aldian bidé 
zuzenetik dijua.
Nere portuna, lan eginda bizi biarra.
Lan egitetik egitera dipeentzi aundiva dago 
ordia aurki Mariyarekiñ ezkontzen zera- 
nian ezdezu nekatu biar gogorrík izango. 
Mariyarekiñ ni ezkondu, ja, ja  (erdi farrez) 
egun ori, noiz izango ote da.
Biar bada zuk uste baño lenago.
Zer bada, zerbaiten zuzmurrik bai aida.
Ori zedorrek jakiñgo dezu onduena.
Lz, nik beintzat ezdakit ezer, beti aitari 
esatekua da eta sekulan ez da auzartatzen. 
Onezkero lashter au/artatuko da bai noia 
dan lotsatiya età umili shamarra orrengatik 
atze.ratze.nda baño bere barrenak ezagundu 
lertu nayian dagola argatik ustedet nik 
denboraz itzegingo diyola.
¡Gas a ia ,ni zufritzen etabera  geyago zufri- 
tzen, guchiyago zufritu biarlukena!
Denak biar diranak dira, obia da oraiñ zu- 
fritziagero atsegiñtasunezbizitzeko(á Jaun- 
goikua gure aldiya noiz izango oteda) (Jen- 
diari).
Eta zu noiz ezkontzezera Kataliñ.
Ni, nobivua billatxian.
Zer, ez aldezu nobiyorik.
Bzda izateko ezperant?ik ere.
Ñola ezantziran bada lengo batían Pellok 
maldaganeho enekoPilliperekiñ aishkideta- 
sun aundiyan zabiltzala eta laister ezkon- 
tzeko asmuetan,
¿Pellorekiñ zabiltza,leku onian?,gezurra ta 
zaltza bezterik ezdu orrek jartzen, bera 
bai izkiatzen da askar, norbaitekiñ ikusten 
banau.
Ark bezterengatik ezan eta berak naiko du 
eg'iñ zerbait, elkarren berri dakizuten ka-
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zuan pentzatu biartzenduke legun legun 
_ itzegitia zereganatzeko.

Kataliñ. Bai etzabiltza tokicharrian, orrekifl zaka- 
rragoda berak naiduben bañore itz leguna- 
kiñ nereganatu, chanponlegunakemandare 
purrustara egiten ditazkotan zer usté dezu, 
egdya da, bere alrebeskeri guztivakiñ ere 
pozik naiko niyoke, zeñek biguñtzendivo- 
ordia duben buru g’ogorra.

Manuel. Biguñduko zayo bai, balekike batí naitazu- 
na artzen zayonian biyotza ñola jartzen dan.

Kataliñ. Bai baño orrek ñola ezduben ikasiko naita- 
zunik artzen, alperrikda ori onuzkero beti- 
kua izango da.

Maüuel. Egiya da, kristabare zertava jartzean ala 
oitutzen da, nik usté detoraindik muatuko 
dala.

KataliiI. Neregatik naidubena egin dezala, beintzat 
alperrik itzegiten azpertu naiz, eta, zuri zer 
pasa zaizu Mañuel, gaur orren goiz onera 
etortzeko.

MAñuEL. Zerpasako zitzairan,M ariyaikusidet erritik 
eche aldera abiyatu dala eta betiko ongú 
etorriya egitera nator.

Kataliii. Albiste char enbat otedegu bada daguene- 
ko echerá datorrenian.

MAñüEL. Ezdakit onenian tratuba iñoíz baña lena- 
go salduko ote zuben.

Kataliii. Baliteke ori ere,oi, eta ara nundegun bera, 
presaka antzian dator nuan nuan sukaldeko 
zokora emendik.

— 16 —

AM ARGARREN IRUDIA 
Maiiuel eta Mariya

MAñüEL. Ez du berri onik, prezaka dator, arpegi aze- 
rria dakar, zer ote du, miñ egiñ otezayo, 
ori larriya, erori egiñgo da, allegatuko ote 
da, bai, bai, badator, bere moduz izketan,
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Kataliñ

Manuel.
Kataliñ.

Mañuel.
Kataliñ.

Mañuel.
Mariya.

Manuel.

Mariya.
Mañuel.

Mariya .

Manuel.
Mariya.

Manuel.

Mariya.

Manuel.

d ifbada .da’ 62 ° te naU itu s ten > be8’h’atzen
(I\anpotik diarrez). ¡Mañuel... Mañuel 
atoz... atoz!...
¡Zerdezu Mariya!

. (Zartzen da barrena). ¡Au lana, au lana 
egindute! (negarrez).
Berri charrak alditugu.
BauMañue1, nere Mañuel, chárragorikizan 
ez Jiteken modukua.
Esan zaidazu zerdan.
Esan, nik zuri ezan, ezda pozible Mañuel
OZcl tJ <1.
U*! q611 gauza Pisuba alda bada ez neri eza-
Lai, eta arren pizuba, au lana.
Konta nazu Mariya mesedez, penatzen orre- 
Ja iduki gañe oinbeste denboran, s-ero ere 
igual igual jakin biardet berdiñda. 
Kontatuko dizut albadet; juandaneko bas
tante egun abetan jeshtentzan errira mu- 
1 gazte arrotz alako bat, oso dotore ian- 

e f / í i f  l  n T  baidaka askotari jartzen zan 
batjj; b o S a  g ’r0tU kwiyoso
Edoziñek egingo lukena.
Esan ziraten Erreshilgo aguazillaren illoba 
zala ameriketatik aberaztuta etorriva, eta 
mtzat oso guztatua zeguala, nik farra egi- 
ten nuben gezurra zalakuan, nun gaur Az- 
peitiko ¡»lazan zartu naizenerako'egunonak 
en i ana z esa ten dirán nere aitaren baimena- 
l e-un da tórrela nere iritziyaren billabore- 
km ez,;ontzeko, guztiya moldatuba dagola. 
iOa ere badegu ai.,, ai... naztutuba nago,

e |on  naiz!lk ’ erontzera niÍua eziñ chutik
¿Ez MUñuel irauntzazu zutik beztela galdu- 
bak gera, atoz neregana!
¡Iiaun, ñola iraungo det ordia nere Mariya 
ezm anaiz egon, banekiyen azkenerako

—  17 —

II
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zer gertatu biartzuben,zori gaiztuan ezagu 
tu zindutan orduba!

Mariya. Zer naidezu bada, nere kulpa da guztiya 
nik aitari esan baniyon, bafion juramentuba 
egiten dizut ezdubeìa nerekiñ probechurik 
izango ez orrek, eta ez bestek.

Manuel. ¡Ai Mariya, Mariya, beifi aitak galarazi ez- 
kero... zer erremeriyo!...

Mariya. Erremeriyo erresha iñorekiñ ez ezkontzia 
zurekiñ ez bada.

Manuel. Ni ere ez naiz bada ezkonduko bezterekifi 
geyenera jotare izango degù penatzen bizi 
biarra.

Mariya. Bai nere Mañuel, naidubenak naidubena 
esanagatik guri naitasunau kenduazten al- 
perrik sayatuko dira.

Mañuel. ¡Nere izarra, ekatzu eskubori, au ezda nai- 
gabezko mintzutasuna, guk biyok naidegu- 
na bestek nai ezdubelako galarazi egifi biar, 
età guztiya, ni biartsubat naizelako!

Mariya. Zu biartzubat nere naitasun ordegabia, età 
ni nekazari baten alaba, zer ezpa biardet 
zurekin elkarganatzeko, ez, ez, etzaitut 
utziko bizi nai en artian.

Mañuel. ¡Ezda pozible Mariya zure etorkizun gozoko 
itz oyekiñ nere barrena lertugabe gelditzia, 
¡oi... atia, zeiñ oteda?...

Mariya. ¡Pello... ariyo Mañuel nere biyotza!...
Manuel. ¡Ariyo Mariya, kuthun maitagarriya! (bi- 

yak negarrez).

AMAIKAGARKEN IRUDIA
Pello bakarrik. (Pello at er atzend,a echetik achurra 

bizkarrian dubela eta sartzenda Mariya).

Pello. Zertziran trompeta soñu oyek guztiyak, ez 
da emen ganz onik, Mariya dabueneko 
echera etorria gañera negarrez, Mañuel or
berà juanda, urare negarrez, etzayon bada
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Andrez.
Pello.

Andrez,
P ello.
Andrez.
Pello

Andrez.
Pello.
Andrez.

Pello.

A ndrez.

Pello.

A ndrez.

—  19 —

aitavi naigabe onbat egiñg’o, juango ote naiz 
galdetzera, zeilek du ovdia baioria, biar 
bada ig’ual dute beren artian zerbait eta 
eroziñ zartzen da oven tartian makill autziv a- 
rekifi, elkarri erazo biarrian neri erazotze- 
ko, ez, ez, or konponditezela berri charrik 
bada,etorriko dira gaztiatzera,etabaratzara 
nua errolla tartiak gar bitzera, (Tambora bei- 
da) ara berriz, nagusiyare badator peritik.

AMABIGARREN IRUDIA 

Pello eta Andrez (nagusiya).

Nora ua Pello.
Baratzako errolletako zakarrak kentzera 
jauna.
Mariya etorri alda echera.
Bai jauna or izanbiardu Eche barrunbian. 
Pozkiratuba etorriko ukan, kale aldetik.
Ez jauna ez, oso kupigarriya etorrida, eta 
negarrez.
Negarrez, gashua, ba, izutu, egiñgoukan. 
Nobedade onbat aldeg'u nagusiya.
Bili mutili aurki ezag’utuko dek echian ga- 
lai ga te dotoria mayorazgo, or peria nuala 
billatu diat bidian Erreshillgo aguazilla eta 
illoba baakik noia etorri zayon abarats po- 
rrokatuba.
Illoba etorri zayola bai, abeztubaena ori, 
berak jakiñgo du.
Esan zirak nere alabatzat oso guztatu dala 
eta ia emango diyoten ezkubidia berekiñ 
ezkontzeko itz egiteko, nik zer esango nio- 
kan bayetz.
(Arranua, orra ñola dirán kontuk). Mariya 
e,tzait iruitzen konpromatukoanik.
Zergatik ezdik bada konpromatu biar, iku- 
siko dek nik esaten diyotenian galayori 
echerakomodukua dala eta gañera aberatza.
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Pello.

Andrez.

Pello.

Andrez
Pello.

Andrez.

Pello.

Andrez.

Pello.

Erramun.
Biyak.
Erramun.
Pello.
Erramun.
Andrez.
Pello.
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Igrialda bada esaten badiyo ameriketa osua 
età probint/.i ontako mendi guztiyak beriak 
ditubelare Mariya ezda orrenganatuko. 
Mutili ago ishillikan, ezayela orren asta kir- 
tena izan, uzte aldek Mariyak etzirala neri 
esango, norbaitekin zerbait baluke, ori bano 
gauza gordiaguak esaten zizkirak.
Iruitu  bai beorri, beste gauza gordiak esan
go dizka ha non ori, ez baldin bada bada oso 
ishillik idukiko dubena: nagusiya.
Zebiak.
Beorrek andregava egintzubenian, età ishil- 
ka kontucho gosho goshuak elkarri esaten 
asten ziranian, età thukurruku thuku pozez 
joztatzen ziranian, età beste orlako milla 
artìpiziyo  zitubenian, aital i ezagiiera ema- 
tea juate altzan.
Ordia nik aurretik  gaztigatu niokan noiz 
ezkontzen nitzan.
Mariyak ere aurretik  gaztigatuko diyo bai, 
czkontzia pentzatzen dutenian.
Alperrik izangodik bada aishkiderik baldin 
bado ere orain artian nik nai detena egin 
dik Mariyak, età mirrerà ere ala egin biar- 
ko. dik (azcirrc antzian).
Buono bueno ori beorrek jakingo du ni 
banua.

AMAIRUGARIIEN IRUDIA 

Andrez, Erramun eta Pello.

Jangoikuak dizutcla egunon.
Baita zuriyere.
Bagaudez izketan.
Ez izketan, ari ai géra.
Kanpuan alginan Andrez.
Or izandu géra péri aldian.
Bueno, ni baratzara nua (àbiyatzen da ba- 
ratza aidera).
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Erramun. Aizak Pello tolariak uzlu aldituk.
Pello. Ez nik, ñola daudezen ardatz azpiko patzak 

oraiñdik bildu gäbe.

AMALAUGARREN IRUDIA 
Andrez eta Erramun.

Andrez. Zer moduz aterako ote dirá gure aurtengo 
sagarduak Erramun.

Erramun. Zizarraren ichuraz, zekulan baño obiak.
Andrez. Lana pranko lengo urtian añako muztiyuak 

ateratzen.
Erramun. Ez alda gaitz, bazeneki seguru obiak izan

go dirala.
Andrez. Ikusiko degu denbora izango da teztigu.
Erramun. Peri aldian konpra onak egiñ aldira.
Andrez. Ez, gaur beste tankerako tratubak geni- 

tuben.
Erramun. Ez alda alakoik.
Andrez. Bai gizona, Mariyari ezkontza zerratu diyot, 

goizian peria nijuala Erreshilgo Aguazilla 
billatu det, eta esan dit ñola Ameriketako 
illoba aberats bat etorrizayon denbora paza 
askotan Azpeitira jeshte zala, an tratuba 
zaltzen ikuzirik guztatu egintzala, gero ja- 
kiñdurik galdezka basarri on aldeko alaba 
dala, berekiñ ezkondu nai omendu.

Erramun. Eta Mariyak naiko aldu.
Andrez. Noski, zergatik ezdu bada nai biar, edo zuk 

ere zerbait bai aldakizu.
Erramun. Nik, ez, baño galai arrotz batekiñ Mariya 

ezkontzia gauza narra iruitzen zait ezda as
mo charra ez, zuk oraiñ ere beintzat echiari 
puzka easteko moduba.

Andrez. Bai Mariyak geyegi daki nik bere kaltian 
ezdetela ezer pentzatzen eta seguru nago 
nere esanera jarriko dala.

Erramun. Eedakit bada zer esan, neri iruitzen zait 
Mariya ezdagola aishkirerik gäbe edadia or-
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tan età orren majua izan biardu, Mañueí 
Indiyanoeneko baratsagillia, oker ez bana- 
bill.

Andrez. Oyek aterakeriyak,uzte aldezu chinishtuko- 
detela nere begiyakiñ ikusi g'abe orí, gañe
ra Mariyak geyegi daki baratzagille bat ez. 
dala geren eche alderako modukua..

Erramiin. A... ori... ni itz bidé oyetan eziñ sartu ni- 
tezke, baño badaukat zeg’urantziya elkarren 
artian naitasun aundiya datela età bata 
bestiarekiñ pozkiroz dabiltzala, ez pentzatu 
ni bakarrik naizela dakitena, uriko jende 
geyena igarriva dago.

Andrez. Uriko jendia igarriya, eta nik ezer jak iñ  
ez, ed n  liteke orrelako gauzik balitz antz 
emango niyoke, azkar jakiñ biardegu, be- 
regana naa galdetzera.

Erramun. Ni berriz tolareko ardatzak jazotzera patza 
kendu ta zagarra berriro botatzeko.

AMABOSTGARREN IRUDIA

Domingo, Karloz, Nikolaz età Ben ardo (Totarían 
arituko da E rram un ardatz azkatzen).

Domingo. Ua karga jazotzeko moduba.
Karloz. Bai mutili, g'ezurra ziruik.
Nikolaz. Probintzi guztiyan etziok, eta ez dele azal- 

duko igualian eramango diyonik.
Benardo. Probintziyontan, ez da zazpi probintzi abe- 

tan ere.
Domingo. Artu lurretik ontara eta rau (ezku ichiutza- 

kól bera jachi eta pultzidaiyaren ichurak  
egiñaz gero gora jazo) gerri pareaño, aurtu  
andik età rau  gora, artu andik ere eta rau  
goi goraño, mutillak ayek chaluak, jendiak.

Karloz, Kontraiyua atera omentzayok bada.
Nikolas. Ez igualian jokatzeko.
Benardo. Bai zera, librako, ontza bentaja eskatzen 

ziok eta gañera pizu zarrakiñ, lengo lege  
zarrera.
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Domingo. Orrela dezapiyua bota biar.
Erramun. (Leyotik). Tira, tira, mugituko ote zerate. 
Karloz. Orgera beriala. (Zartzen dira tolarera eche- 

ko atetik).

AMAZEIGARREN IRUDIA 
Pello eta Manuel {Pello zartzenda ishillka).

Pello.
Manuel.
Pello.
Manuel.
Pello.

Manuel.

Pello.

Mañitel.
Pello.

Manuel.
Pello.

A tor, ator {eskubarekin deitubaz).
Ez aldago inor.
Barrenan ariko ditut erriyetan.
Gashua, zer esan ote dizka onezkero.
Zer esango zioken ameriketatik etorrian 
amerikanua orrekin ezkondu biar dubela. 
Ez, ez dek ezkonduko orrekin zeiien da ale- 
gin g’og’orrak egiten dizkan aitak.
Onezkero moldatu ezpadnte gero ezkontza, 
inutili ona etorri dek aita len esan diatena, 
orra zuben ishilka ibillt iak zer ekarri du- 
ben, oraifì uri guztiko jendiak nabaituko 
dik eta nabaitzia aski ezdala, andregaya 
besterentzat.
Zer esatenak Pello (erdi negarrez).
Ikusi detena, M ariyari deitzen diyoten ikuz- 
tera niak (juaten  dapollik i polliki ateraiio). 
Ua bai, nere barrena lertu bailo lenago. 
¡Mariya!... ¡Mariya!... (cheletan eskubare- 
kin ate tartetik deika) ara bazatorrek.

AMAZAZPIGARREN IRUDIA

Lenguak eta Mariya. (Tolarian zentituko da zagar 
botatzeko otza).

Mnauel. ¡Atoz atoz bestiak ereinan eizaitzan! 
Mariya. È z Manuel ez, ez nau eramango oraindikanr 

egon zirldezke lasai.
Manuel. ¡Lasai egon Mariya, noia egongo naiz ordia
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Pello.

Mariya.
Pello.

Manuel.

Mariya.

Pello.

Mariya.

Manuel.

Mariya.
Mañuel.
Pello.
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zu besterentzat zenalpenatua bazaudez ai- 
taren ordetik!
Agizarajua esaera dan bezela, charra ona- 
rekin, charra onarekin, zer uste ukan bada 
g'osho g’osho kiriketan ibiltzia izango zala 
guztiva.
Nungo kiriketak ibilli ditugu gero guk.
Ori da, uka zazu oraindikan ere, obek ditut 
emakumiak, obek ez aitortziatik gordian 
daukatena, salduko luteke, atzeko chirikor- 
dare.
T ira Mariya esan nazu mesedez zer egin 
dezun Aitarekin ezifi egon naiz da. 
Aitarekiii, ezetzian gelditm, gogorrian artu  
naubelarik, etzayo baliyatu.
Emeu egin biardeguna besterik ez da, ame- 
rikanua bialdu, dijuala bere dirubakin.
Bai bai, denok amerikanuaren kontra itze- 
giiì biar degù, Aita beste aldera jartzeko.
¡Ai orishe egingo bagendu, nere zori onta- 
suna eta nere suertia!
Nor bait dabill atian.
¡Aita Aita!
Itzul Manuel itzul. {Obek itzul eg inda geldi- 
tzen da M ariya erdi negarrcz).

EMEZORTZIGARREN IRUDIA 
Mariya eta Andrez {aterako da azarre echetik).

Andrez.
Mariya.
Andrez.

Mariya.

Andrez.

¡Zer egiten dezu or!
Egon nere penak ezifi menderaturik.
Itz oyek ez naute kontzolatzen batere, eta 
alpor negar orrek guchiyago.
¡ Al per negam i aita, alper negarra, ezdago 
ni aña zufritzen!
¡Ezagun dezu, zufritzen dezula, zufritzen 
ba enekizuke etzenduke neretzat orren nai- 
tazun chikiya izango, guztiya zere onian 
egin nai, aberaztutzeko aukera etorri, la-
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gundu egifi nai eta ala ere ukatu egiten 
nazu dena, ez nuben chinistatuko sekulan 
ezker oyetakua zifianik!

Mariya. Ukatu, ez aita ez, ezdet ikasi ezer ukatzen 
oraifi artian ez du izandu nere kejik, orain, 
aita uiaitia, oraifi naiz charra, bekandetu (1) 
nai ez detelako beorren esana adimentatzen 
det gurazo bati errezpetuz paltatzia debeka- 
tua dala, nik noia naidu ordia itz bidez guz- 
tatu zavon galai arrotz bati aberatza bada 
t’ez bada, gaiztua bada, ona bada naitasu- 
na artzia bekandetuko nuke albalitz baila 
lizkafiia (2) egifia daukat età nik itzik ezifi 
nezake berritu naiz mundubau izan nere- 
tzat, deserribat, nai baldifi badu ezkongai 
izatia i zango naiz, zergatikan nik ezifi ne
zake utzi artu deten naitasuna, ¡nik nere 
amorivua galdu, nere biyotzeko zori onta- 
zunari trunkartaz (3) saldu ez nik ezifi ne
zake ori egifi, nriyan dan mutili gazterik 
prestu età fifienari despreziyopian biziko 
naiz, età navago det ez nere itza trukatu, 
gizarajua! (Negarrez).

EMEZORTZÍGARREN IRUDIA

Lenguak, Pello eta Erramun. (Naibaitzen da zagar 
jotzen tolarian jendia).

Pello.

Andrez.

Mariya.
Andrez.
Mariya.

¿Mariya negarrez? baa, nik esaten nubena 
ikusten du nagusiya.
Nik agmtzen diyat em en,eta nik nai detena 
egift biarko dik.
Ez aita, gauz orren gafiian ez.
¡Lotsagabia!
Lotsagabia, ji... ji... {negarrez)

(1) Cumplir.
(2) Promesa.
(3) Falsía.
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Andrez.

Mariya.

P ello.

Andrez.

Mariya.

Andrez.

P ello.

Andrez.

Mariya.

Andrez.

Mariya.

Andrez.

Mariya.
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zertako asi ote nitzan Mañuelekiñ izketan, 
lan bidiau pasatu biar nubela zentzuratu 
izan bazitzairan.
Gan oyek ezdira orrela egiten, eta iribi- 
llatu (1) zazu ong*i, amerikanuarekiñ ezkon- 
duta edo bestela zuazen onduena.
Barka bezait aita,ez niteke ni amerikanuen 
jabe egiñ.
Nagusiya bedorreknaidubena alperrik esan- 
go du, ezdiyo onezkero zeta ori burutik  
kenduko.
Ez naiz konformatzen zuben esanarekiñ 
berdiñ daukazuten borondatia ikusiya dago, 
ta beste persona tajusko batekiñ egon biar 
det.
Baldiñ baitere arrazoi jushtubaren iritziya 
eniango al diy< te.
Úa tolarera Pello eta esayok Erram uni, 
etortzeko oneraño.
Segituban jauna (iva mentzitu du, a 'kene- 
rako Mañuel echera) (jendiari''.
Tiraf itzegiñ zagun klaro, zuk obe dezu 
zintzo egiñ nere esana, ikusi aldezu zere 
kaltian gauza char enbat egin detenik egun- 
daño.
Ez jauna. ezagutzen dot al egiñ guztiya egi- 
ten dubela ni ondo íkustiatik.
¿Orduban zertako daukazu bada oinbeste- 
rañoko zi ko? naya?
Zergatik eziñ liteken izan Mañuel orrenbes- 
tez gañera' uztia eta utziko banuke osasu- 
netik megalletu biar nuke eta juango nitza- 
ke urtutzen, surtan beuna urtutzen dan be- 
zela.
¿Ez dezu ikusten ordia zenar aberatza ar- 
tzen badezu tokatzen zaizun dotiarekiñ bi 
alakoz aberatzago geldituko zcrala? 
Arrazoya du, ori ala da, baño ez pentzatu 
ezpik daukatenik lan egiteko, beste geya

(1) Cavilar.
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Pello.

Erramen 
Andrez.

Mariya.

Erramun

Andrez.
Erramun

Pello.

Andrez.

Pello.

Andrez,
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gore lana eginda izaten dira, laman saya- 
tzen dana nunnai azaltzenda gallor, età 
kar bakarrik, lana età Mañuelekin gaikida- 
tuktì naiz beorren aldera. ,
Ara emen Erramun. (Pello ateratzenda za-
garra janez).
Zer naizenduben Andrez.
Zer naiko nuben nere guztoko ezkontza 
alabak egitia, età diyo ez dubela nai, gero 
gurasua maite omen dute abek, ez da&o 
gaizki oben ezperantzan gelditzen dana. 
Gaitzik egiñ aldiyot orain arte aita, noia 
iribillatzendu nik ez detela malte, esan al 
divot iiìoiz beorri utzita echetik aldegmgo 
detela, aditu aldit beñere Maiìuebm esana 
lenago egingo detela b>orrena balio, mie 
adierazi divotena e ' da besterik Manuele- 
kiñ ez banaiz ezkontzen ez naizela ezkon- 
duko bezte iñorekiñ. ‘ .
Andrez esango dizut egiya onek bere n - 
tasuna artuba dauka, età etzazula pentzatu 
Maiìuel orlako mutili alrebesa danne, auso- 
ko jendia baliteke geyago poztutzia berekin 
ezkonduta amerikanuarekifi bano.
Ala aldizkiyozu. , , , . ,
Nere iritzirako bai, età norie dalci chanpo 
enbatzubek ere ez ote dituben gordiale.
Ori obetogo chinisten det neronek eie, ame 
rikanuak beziñ seguru izango ditubela.
Ua orduban lenbizi Mañuelengana età esa* 
vok etortzeko, (M ariya-ri farra  zaltatzen 
zayo) gero ua Errota-berriko Koneheznen
cana esanik ab iztatzeko anayari, bere ilio- 
barengatik eman diyotan itza ezin aitor- 
menduko divotela seguru.
Zegituban nua, (oraifi nik jakingo det zer 
ezan, seguru dago onuzkero Manuel, azer 
egunak pasa biarditutena età azer olio ja- 
tiak aufa mutillak) (.Jendiari).
Geyenaz neretzat gaizki esaka aditziaizan* 
go da.
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Erramun. Gaizki esaka, zuk zcren 1mlpa dezu alabak 

nai ezpadu. j
Mariya. Aita, ez bildurrik iduki, neroni egingo naiz 

guztiyaren jabe. .y
Andrez. Ez nuke nai binipin inongo berriketik etor- 

tzia gauz oven gailian. .
Erramun. Z uret/at eziii etorriko da okerrik etortze J 

ezkero Mariyarentzat. j ,
Mariya. Bai l>ai ez izan ardurik ori'etaz, erantzungo 

diyotet nik.

EMERETZIGARREN IRUDIA

Andrez, Mariya, Erramun eta Manuel. (Tolarian '■ 
asiko dira ardatzak lot en).

Erramun. Emendator Manuel, (au ezatiareHü Mariya
kanpora begira poztut en da). 1  „

Andrez. Datorrela ordu onian,ni zoratu baño lenago.
Manuel. Egun on, pasa alniteke aurrera. |  ;
Andrez. Emen altzera, beraz zu zera ñero alabaren 

aurreshm arrian zabi 1 tz an a.
Manuel. Bai jauna, ezagunak geran partetik. _ _ j
Andrez. Eta zer asmotan zebiltzan, nere ezkubiderik 

gabe ezkontzekuetan.
Manuel. Ez jauna ñola oraindik gaztechuak giñan . 

lotzatu egite nitzan ezer esatia.

OGEIGARREN IRUDIA 

Lenguak eta Kataliñ

Kataliñ. Zerbait nai aldu artu nagusiya, onuzkero 
plakituko zan.

Andrez. Ez ezkarrik asko ezdaukat oraindik auldare 
aundiyik.

Kataliñ. Gra iyak eman biar dizkat zui gayaren al- 
damenian atscgintasun bedia ortan ikusita.
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Andrez. Zuere abeti alde, ezdaukat bada nik iiiongo 

ataegiiitazunik.
Mariya. Zer du bada aita, guztiyak naidutena beo-

rrek  nai ez izateko.
E rramun. Bai Andrez len esan dizuana mutili au ar~ 

tzeko modukua da.
Andrez. Tira, tira aski degù zer naidezu berarekifì 

ezkondu (Manucl-i).
M a n itrì.. Nik lenagore esan diyot, bedorren baimena 

falta det.
Andrez. Ematen dizut bada nere baimena età naide- 

zutenian prestati!, età zer diru biazuten ere 
ezkatu berdin zuk ez dezu izango ta. 

Mariya. ¡Ai au zori ontasuna!... (Jendiari).
Manuel. Baijauna oraindik oinbeste diru età geyago 

ere badet, lakari erdi enbat urre pasia dau- 
katgordeta.

Erramun. Ikusten dezu Andrez, bagcnekiyen guk 
mutili au etzala noia naikua.

Andrez. Nolatan dezu orrenbeste diru, zure gura ' 
zuak biartsu azkuak ziran bada.

Manuel. Bai alada nik izandet zuertia diruba ori egi- 
teko, nagusi zar zanale utzi ziran mordos- 
kacho bat età ganerakua neronen izardiya- 
rekin egina.

Mariya. Beorrek ezker gaishtua cmannai izanagatik 
ez nebillen echia ondatz(*,ko asmuetan. 

Andrez. Nik ezalnuben merezi jak itia  zenekiiì trata-
tzen zenuben.

K ataliñ. Lotsatu egiten zan, estela onezkero azpal- 
di esan ziyon.

Andrez. Ezda asko" lotsatu nere ishilka ibiltzeko.
Erramun. Edadiak egitendu Andrez, edad ak.
Kataliñ. Alajañetan,komenen/iya dubena ibilt enda.
Andrez. Zuk ez aldezu billatzen komenentziyik.
Manuel. Bai, Pelloren usayian dabill.
Kataliñ. E/du nai ordia, eroziñek biguützendiyo arri 

burufia.
Mariya. Naieraziko diyogu, datorrela datorrela.
Andrez. Bai bai eta echera bertara evkonditezela 

abek ere, denorentzat aña tokí badagota
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genera neri komeni zait Pello nere aldame- 
nian irukitzia, argiva data. # 1

KataliS. Gosliua ikusi biagu bere arpegiya, onshel 
esaten zayonian, nik nayago det bai.

o g e it a b a t g a r r e n  ir u d ia

Lenguak, Pello, Karloz, Nikolaz, Domingo età j 
Benardo.

Pello. Emen naiz ni.
Andrez. Chushen egiii aldek nik esana.
Pello. Eziñ chushenago jauna, Andre KoncheziK 

divo ondo dagola, etzavola gaizki iruitzen 
Mariyaren deziua. J

Erramun. Azkenian bere zenidietatik ere bern onaK 
Andrez, Marivarentzat.

Pello. Beok zertan dira, jendia poztuba ìkustendet
nik emen. ... . .

Andrez. Guk gerenak egiñ dizkiyagu, oram ma 
falta dek guvtiya osatzeko.

Pello. Neria, zer nere gero. v
Andrez. Ire ezkontza Kataliñekin, obek ez omenditeW 

morroi laguntzik biarda. ^
Pello. Nik ere ezdet bada Kataliñen biarrik, n | 

orrekiñ ezkondu, ez jauna ez.
Kataliñ. Zergatik ezdezu nai, nik naidizutenarekin. 
Pello. ¡Aldegiñ zazu nere aldamenetik, ìtzuz

Mariya. Zuretzat diñako nezkachacho bat badala

Pello.

Andrez.

Pello.

istedet Pello. .
)r altziñan, orrua ta lantuba dariyozuia 
billi zeranian larri ziñan, ori egin biar zen* 
iutela jakitea etziñan ez, Mañuelekm ez-
conduko. _ . .
loka biderik onena ortara daukak età atc
•aitzak ere kontubak.
Ezkonduta zer egiii biat zedulak, kontriD 
sivuak, echerrentak età denak pagatzeko 
nundik zortu; età echia.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Andrez.

Manuel.

Pello.

Andrez.

Kataliñ,

Pello.

Andrez.

Pello.

Mariya.

Pello.
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Ik etzakela gauz oyen gaiiian buruko minik 
iduki, denok bertan bizikogaituk, echiai 
puzka berriya eantzi età egingo diyagu zu- 
bentzat bizi lekuba.
Emen ezdek besterik biyok lurrak erdibana 
artu età bakoitza bere aldetik savatu nagu- 
siya buru degula.
Ori orrela bada, etzekiat, etzekiat ezkontze 
orrek, bildur aundiya sartzeziak.
A Pello ez dek aukera ori askotan arrapatu- 
ko, obe diyok eldu ichu ichuan.
Guztiva bere mesedez esan, da kalterako 
artzen du.
Larri zera beintzat ni lepotik zokaz amarra
ti! artian.
Lenbait len pakiak egin biar dizkiyagu ni 
onela buru nekatzen iduki gabe.
Egin beza naidubena età csaten diyot ez 
naizela onengatik ezkontzen baizik beorren 
esana egitiatik.
Naiko diyozu bai, ikusiko dezu aurki ez- 
konduta jartzen zeratenian.
Uste aldezu berrichu enbat naizela ni, zu- 
bek bezela ibiltzeko, Maiìubelcho neriata, 
Mariyacho neriata, choruen moduban; ez- 
kolako mutili koshkorrak jostatzen dira
orrela.

Erramun. Ausuetara Albistia bialdu biarko dezute, 
jendiak jakiñ dezan.

Mañuel. Zertako, sagar jozalliak or daudezen ezke- 
i'o atera dezatela zalaparta.

Andrez. Alashenda, Erramun deitu zazu, datozela 
età i Pello ura echeordokora, asizak choche- 
tik barrika-muztiyo onena, to giltza.

Pelio. 0, (ean kontuba ortan), bai jauna bai azkar 
alare, bekar.

Erramun. {Groikg leyora). Karloz, Karloz!...
Karloz. (Leyotik). Zebiardu.
Erramun. Jachi, jachi, lanak utzita, bidez ekai-ritzak 

zalaparta ateratzeko olak, makillak età mai- 
zor-lastaa.
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Karloz. ¡Baguaz!
Kataliñ. Alare ezkerrak zuberi, ez nuben uzte Pe- 

llok arituko zubenik inoren esana.
Mariya. Pello j arriaz i ez, bercz (lu jeniyua, aurki 

begiratu, m uztivuak alaitzen dubenian.
Karloz. Ara gn emen, zer pasa da. (Zalaparta jo- 

tzéko m ak'lt eta otare km).
Erramun. Eztavak, mutillak, eztayak, emen ezpoza- 

tzeituk, Mariya, Manuel, Kataliñ eta Pello.
Pello. ¡Au muztiyua! aiba zcñek naidu (charrúa  

ezkiiiiyaz) arbeza g ilPa nagusiva.
Karloz. Pello, ik aterako ituk eltzetik babak, ezkon- 

tzeaizela beraz.
Pello. Atera etzekiat, baño sarta egin biarko diz- 

kiyat, au mantenduko baldiñ badet.
Erramun. Tia mutillak, jo zalaparta jendiak nabaitu

devan
Andrez. Egon,egon, lenbi/i tragobana eran dezatela.
Pello. Arrazoi du nagusiva, to, charrúa Karloz.
Karloz. Ekatzik bai, eran egiñ biardiyagu, (eran 

ondoren ematen diyo bezte lagunari).
Manuel. Pello, paper eske uanian, ere errira, erre- 

galiva ekarri biarko diyok andregayari.
Pei.lo. Erregaliya, bai, gorosti makill bat bikain 

bikaña, zintzo ezdabillenian bem ak ema- 
teko.

Kataliñ. Alibiyo ederra, katillu salda onak artzeko.
Mariya. Orishen lore pollitak ezkaintzen dízkatzuna.
Pello. Beida, zeok egindezute e/kontza, nai bade- 

zute desegiñ ere etzait ajolik, echetik ez bi- 
galtzcra

Kataliñ. Ez, ez, aurrera segitu biarda.
Benardo. Au erariya, Pello orrclako bahamua  echian 

idukita ñola ezdek betekara geyago arrapa- 
tzon.
A gizarajua, giltza pian ordia, giltza pian 
(charrúa artuta eraten azi enda).
Charro ori onera, ik eranda gu egongo 
gaituk eran gabe, tori Manuel.
Eran, eran, (A ndreak eratian artzen du 
charrúa).

Pello. 

Andrez. 

Mañue .
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Erramun

Pello.

Mariya.
Pello.

Kataliñ.
Pello.

Andrez.

Pello.
Kataliñ.
Pello.
Erramun,

Mañuel.
Mariya.
Andrez.

Pello.

Mariya.

Pello.

Guztiyak
Mariya.
Pello.

Mariya.
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. Asi, asi,jotzen. (Asten dira zalapartan P re
mili da Nikolas, Karloz adar edo charanbe- 
la jotzen eta Benardo. izkina batían dia
ri existen betela, beste gañerakuak begira 
arreta aundiz, charrotik sagardúa eranaz, 
Pellok bestiak eraten dutenian charrúa ar- 
tuta egingo ditu trago batzubek geyago, 
irrintzika astéko).
Bejondeztaizutela zubek, oyek ditut pula- 
mentuk oyek,torizute charrúa, ean, irabazi- 
ezuteta.
Alaitzen ari zera, Pello.
Zer edo zer egiñ biar emanazuten estaduba 
artutzeko, bota bota charrúa.
Ondo dijua, erotu eg'iñ biar Ízate omendata. 
Erotu, uste aldezu Mañuel naizela, erotze- 
ko,izata ezkeroz ere hete, eg'ing’o naiz penak 
astutzeko.
Aze persona formalen zeñaliak eman biai- 
tukena.
Nik naizena, eta nai ezdubena, dagola. 
Etzan orrengatik broman esandizu.
Aide, aide, zer broma eta zer perú. 
Onezkero ausoko jendia marmarizuan asiva 
izango da. - .
Ala da, m ugitu biarko dègù.
Egiya Mañuel zenbat eta lenago obe.
Geran orduban bakoitzak bere aidera len 
bailen, ua i ere aldatzera Pello, paperak 
ekartzeko eta zer diru biaken ezkatu. 
Akabo,neriak egindu,ezdirate karga charra 
eman nai.
Geran, Pello geran, ta abiyatzerako zerbait 
esan jaun oyeri.
Nik, ez, ez, nere ezkontza moldatu dezun 
bezela, molda zaitia jendiarekiñ ere.
¡B’ái bai! arrazoi dek!
Ezdakit ordia zer esan.
Esan, esan nai dezuna ni amolatzeko jakiñ- 
du dezu.
Ara bada.

III
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Orra guk emen egifi 
alegifìgusiya, 
ondo atera nairik 
Euskal komeriya, 
g riña aundiz daukagu 
barrenan ariya, 
aurreratzeko izkuntz 
Aitorrek utsiya: 
ematen badezute 
chalozko sariya, 
pozez geldituko da 
betiko... Mariya.

Jaishten da burtiña
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