© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

Vamo ??

- . W

i !

‘•'ON fO

q

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

JOSTIRUDI POZGARRI ETA NEGARGARRIYA
EC. IXTZA BATIAN

ELIAS GOROSTIDI E T A O L A IZ O L A -K
E U S K E R A Z EGJÑA

Zumay a -ko e u s k a l -festêtan
LENENGO SARI YA ( eux pe zeta eta b it e z a r r a )
eta

IR ABA ZI DEBEN MOLDA ERA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

*V '
?5i
1 SOY DEL SEÑORÍO

¡D E VIZCAYA,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

AMORIYOA
ETA

JOSTIRUDI POZGARRI ETA NEGARGARRIYA

EGINTZA BATIAN
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ETA ZUMAYA-KO EUSKAL-FESTETAN
LENENGO SARIYA (eun pezejta eta bitezarra )
IRABAZI DÜBEN MOLDAERA
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Maria.
A ndre Doloresh.
Joshepa.
Fernando.
On Caspar (elizchozaya). (1)
On Martin.
Joshe.
(1) Elischosaya, ermitano.

Jabe-duna da, zenek debekatzen duben bere lizentzi gäbe beste itzkerara itzultzea.
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OARKERA
Iruditegiyak aurkeztatzen du sala bat egoki moldatuba; jarleku, ishpillu eta beste ganerako bear diran gauza
guziyekin. Ezker-eskuyetan, aide bakoitzean, bi ate: atzeko aldean bat, barrendik burtinak ditubela. Egintzallearen eskuitara izkribatzeko mai bat, liburu eta bear diran
beste gauzekin Ezkerretara, jostunen mai chiki bat, bear
dan moduban antolatuba, eta ganean ¿'osteko puska batzubek. Izkribatzeko mayaren kajoyan kajacho bat sutarmarekin.
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EGINTZA BAKARRA

(Burtiña álehatzerakoan azaltzen da J oshe jarlekuak
eta maya garbitzen, chuica utas anean gauzak utziyaz. Burtiña oso alchatzen danecin, asiko da itzIcetan).
LENENGO IRUDIA
J oshe balcarra
¡Ajajá! Ganrknagatik bukatn ditut emengo lanak. Eziñ kejatuko da beñepiñ gure
Fernando. Lashter emen da. ¡Gizarajua!
¡Ori bai dala Jaung'oikoaren legeak agintzen duben be<elakua! Gaztea izan arren
da prestaba eta langillia... batez ere langillia. Aifr pronto emen, ñola fabrikan,
egun guziyan geldiUen ez da. ¡Eta guziyak malte dute! Berreun langille, guchi
gora-bera, ariko dirá gaurko egunean
errelebuan fabrikan, eta... ¿grano bat ere
ez dala onentzako gaizki itz egiten dubenik? ¡Ai orren buruba bannke nik! Ez lirake On Martiñ-ek egiten dirán aña purrustara egingo,ez. Gure Mariachok ere...
iruditzen zait ez diyola begi charrel
begiratzen: iñoiz. edo beste, zerbait
daturekiñ etorri eta arkitu izandu
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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kontnchoak ishill asko alkarri esaten.Eta,
egiya esaten dizutet; nik desiatuko nuke
Fernando eta Mariacho alkarrekiñ ezkontzia; bañan ez oraiñ, ez; emendik denbora
puska hatera; zergatik gaztetasnnian ezkontzeak ondorengo chaírale ekartzen
ditu, nik ikusi izan detanez. Ezkondu aurrean, alik eta ondo laznan mutilla arrapatzen duten arte, emakumien rningana
bañan gozoagorik ez da eztirik ere. Muti
lla choratzen da, eta batere usté ez dubela sartzen dute erretorien echian, eta andik ateratzen danerako amua tragatu-azitzen diyote. Ezkontzen da; lenbizlko amabost egunetan legun-legun mint/atzen
zayo emaztea; bañan amaseigarrenian...
amaseigarrenetik aurrera Jainkoak lagun
dizaizula; inpernuko demoniñuak nonbaitetik sutzen du andria, eta ez dago gauz
onik echian. Aberats artean,ume koshkorrik azaltzen ez bada, zeluak dirala; eta
pobreen artean, geyenian ikusten dan bezela, asko sort/en badina,jornala eshkasha
dala; ez dala allegatzen guziyetara'ko;
batek galtzak autsiyak dakazkiyela; besteak oñetakoak falta ditubela; urrengoak
soñean zer jantzirik ez dubela; beñere ez
da falta okasiyoa ipintzeko modurik; eta
okasivoak ñola ez duben i enere ondoren
go onik, bukaera izaten da alkarri tiriaz
traste guziyak pnrrukatu eta echeen ondainena sortzia... ¿Farra egiten dezuteV...
Nik askotan ikusi izandii detgertaera au.
Orrengatik ni ez ñau poztutzen ezkontziak, oraindik beintzat; ez neska gaztiak
gustatzen etzaizkidalako, ez; baizik usté
detalako ez dubela ezkondu bear ez muti
Hale eta ez neskachak urteetan pushka bat
aurreratu arte; zergatik modu onetara
esan diteke ez dala garaya ume asko izateko, eta ez eta ere gogorik ishildu gabe
beti jardunian aritzeko. Sasoi ontan nai
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nuke bada nik guve dama-galai oyek ezkontzia; bañan duda egiten det ala ízano-o danik, zergatik zerbait tratu izan beai
du egiña gure aguviak On Agustín boUkayuakiñ, onen semeen ganean. Dana
daia, denboraz ikusiko degù. Banan baldiñ suertatzen bada Fernandorekm ezkontzia, lenengo erregaliva nerea izango
dute... Orainchen tripak ere zerbait eskat en du, eta gure Joshcpachon bishita bat
egiñ biavko, ia goaari legia ematen digun.
(fri ere badabill nere ondoren, enbiduak
botiaz, bañan alperrik: ondo ja ten eta
edaten ematiagatik, obeto ítz egm; banan
gañerakuan... gañerakuan... {Kantatubaz)
Ortik ibilli, ortik íbilli
Mariya Fandango...
konposiziyorikan nerekin
ez dezu izango
(.Abiyatzen clajoaten atzeko atetik).

big arren irudia

J oshe eta JOSHEPA (iruditegira sartubaz atzeko ateti
;Zer egiten dezu emen orrenbeste denboJOSIIEPA. ran?
Gosariya prontho- prontho jarriya

daukazu
Orainchenaspaldivan.
bukatzia egm_ det bada lo_olr
lanak,
eta abiyan nitzan sukalde aldera gosaldubaz itz batzuek egitera nere biyotzeko
zirripilli-zarrapallekiñ. {Arrtmatubazl
(Bultzatubaz). ¡Aide egiñ zazu emendik,
J oshepa. demontre
alproja!
algabiltzaV
,
Toshe. ' ¿Aserre
¡Ibilli biarko zu bezelakoakin.
J oshepa. Ori
ashaletik izango da... ¿e.-' (.InguratuJ oshe.
guziyak egiteko daude, gizona.
J oshepa. Lan
Urik gäbe ez ito beñepiñ, emakutma. GoJ oshe.
sal-ondoan azkar-asko egingo ditugu lan
ovek.

J oshe.
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Bai, beti orla zera zu; età azkenian neretzat karga guziyak.
Ez, guziyak ez. Badakizugure erretoriak
zer esan zuben lengo igandeko sermoyian: gizaserne età emakumiak, ezkondu
ezkero, erdi bana partitu bear dituztela
lan guziyak; età nik, zurekiñ ezkontzia
noia
pentsatzen detan...
Toshepa . (¡Ai egiya baiitz ori!)..
JOSHE.
Orrengatik nai det aurretik ikastia egiten
erretoriak esaten ditubenak.
JOSHEPA. ¡Etzaude
zu erretore charra! ¡Goazen,
goazen
gosaltzera!
JOSHE.
Xai dezunian, nere biyotzeko «esponja»
koshkorra.
JOSHEPA. ¡I "tikan | (Joaten da Joshepa, età Joshek
alde egiterakuan sartzen da On Martin).
LRUGARREN IRUDIA
J osiie età On M artin (sartuòaz ezkerreko lenengo
atetik).
M artin . jJoshe!
Josiie.
¡Jauna! (¡Arivo nere gosariya!)
M artin . ¿Lanak bukatu aldituzu?
J osiie .
Einenguak bai jauna. Oraiiì gosaldu età
sukalde
egin biarko.
M artin . Ondo da;aldekoak
bukatzen dezunian mandata bat
egin bear dirazu. Banan, usatzen dezun
bezela, ez egon an Iuzaro jolasian Joshepakin... ¿Entzun aldezu?
J oshe.
Bai, jauna, bai.
M artin. Zuaz bada.
Joshe.
Jaungoikoak egun on digula. (Joaten da
atzetik itz oek esanaz).
LAUGARREN IRIJDIA
On M artin (jarlckuan eskeririk),
¡Ai au bizimodu tristea! Bakarrik nago”
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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nian, kontzientziyak ez (lit pakean utzitfen; eta lag'un artean egon arren, burutik eziñ atera det ifiola ere egindako aziyoaren oroimena. ¡Iñon ez det arkitzen
sosegurik! ¡Boti iruditzen zait Anthon en
semejantza aurreko aldian daukadala,
nere aziyoaren gañean kargu artzera etorriya ! Onela eziñ nezake nik luzaro iraun.
Batetik, Fernando-ren ondoan egote bakarrak ateratzen dizkit sosegu guziyak.
Bestetik, On Gaspar ikuste utsak (eta nik
ez dakit ñola, bañan beti gañean det) sartzen dit bildurra animaren barreneraño.
¡Zer egiya dan bide eharretik egindako
iliteresak ez dubela gozamenik ematen!
¡Erriko jende gnziya inbiriyaz purrukatzen dago nere bizimodubaz; eta ni berriz
zoratn egiten naiz pentsatu utsekifi nere
langilleak, lanari ntzi eta echera joatean
zer lasaitásanean jaten duten, bere famili
guziyekin, aurrean ernazteak ipintzen diyoten misheríya! ¿Eta, zer egiñ trantze
onetan? Egiya aitortzen badet, nere emaz
ie eta alabarentzat misheriya, eta gañera
kreditn charra; eta neretzaii presondegiva
seknlako. Ez, eziñ nezake nik onezkero
ori egiñ. Eta oraiñ arte bezela bizi banaiz,
kandel baten modura barrengo ar zital
onek bnkatu bear nau... (Patrikaratik
paper batzubek ateriaz): Emen dago nero
pekatn guziva; eta eehian badakazkit,
usterik guchiyenian nere galera etorri liteke: lur-pean enterratu ditzadan, eta ala
bnrn-auste bat guchiyago izango det. Ezeren knidadorik izan ez dezadan lan onetan, Joshe bigalduko det errira. (Atzeko
atera joan ta deitubaz): ¡Joshe!
BOSTGARREX IRUDIA
On M artin eta J osiie (sartubaz atzeko atetik, jatehj.
J oshe.
¿Zer nai du, nagusiya?
ii
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¿Gosaltzez bukatu aldezuV
Oraindik beste sayo bat ere egingo nuke;
bañan, bayetz esan biarko.
Zuaz errira, eia esan zayozu On Agustnu
emateko pildm'ak, bukatu zaizkidala lengoak età preziso bear ditudala.
Bañan, ¿lanak utzi ta joan biar aldet?
J oshe.
M artin . Bai, beriala: an orduko emen.
Ululo
da.
J oshe.
(¡Demoniñuak
eraman bear nauben ezkeM artin . ro,
eraman nazala kochian!) (Joaten da
atzeko
atetikj.nagusi juana! Goizetik tama
¡Bijua ondo,
J oshe.
ña ontan asi ezkero, gaberako zerbait
egingo degula iruditzen zait. ¡Apostura
egingo nuke, bai, età echekoandriekin
aserratu dala! Ernegatzen joan da benepiñ, età ala izango da. Età gero esaten
dute: ¡ezkondu! ¡Ez, Joshe, ez! Obe dek
mutili zar gelditu. ¡Igualeko pacharan
bizi aiz! Diru-dunak modu ontan dabiltzanian, sekulan lau kuarton jabe ez geranak ¿noia ibilliko oteginakeV... Goazen
pildoren billa; bañan ez gosaltzez bukatu
gabe. ¡Dagola nai badu aguria! ¡Gure
neska zarrak jarri bear dit mutui' gozoa,
ikusten dubenian kalera nuala lan guziyak egiteko utzi ta! (Joatan da atzeko
atetikj.
SEIGARREN IRUDIA
F ernando (sartuko da eskuiko biyarren atetikj.
¡Au da bakartasuna dagona emen! Garai
ontan ¿lotan ote daude? (EsheriyazJ._Ikusi dezagun kovrioa. (Irikitzen ditu kartestalkiyak; irakurri etajartzen da izkribatzen). Eche ontan bcti lana ugari. ¡Zer
suerte aundikoa dan On Martiñ! Gau cta
egun beti lanian fabrika, eta beñere ezm
eman abasto parrokiyari. (Segitzen da iz-

M artin .
J oshe.
M artin .
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kribatzenj. ¡Au pultsuba! Pishka bat sosegatu arte utzi egifi biarko; ez da posi
ble izkribatzea. ¡Ai nik desio dedanakunplituko balitz! Bañan duda eg'iten det.
Mariari nik asko nai diyot; bai berak ere
neri: amak ez det uste traba aundirik jarriko luken; bañan, ¿zeñek esaten divo
ezer aitari? Batetik, bakarra età pobria
izan ni; nere lan utsa beste alderdirik
gäbe... Eta beti ishillik banago... ¿abo
ichiyan ez baita elbirik sartzen? Gaur
bertan esali bear divot, bada, età Jaungoikoak nai dubena izan dedilla. (Jartzen
da izkr ìbatzen).
ZAZPIGARREN IRUDIA
F ernando, A ndre D oloresh età M aria. (Oek biyak
sartuko dira ezkerreko bigarren gelatili).
D oloresh. Egun on, Fernando.
M aria . Egun on, Fernando. '
’F ernando. Baita beori ere. (Aleha ta joaten da ayen
Iriderà).
D oloresh. ¿Orren goiz lanian? Berriz ere esarigo det
nik zu mutili zintzoa zerala.
F ernando. Naitasunak esan azitzeizka beorri gauza
ovek. (Ikusirik Andre Doloresh kanpora
dijoala). ¿Nora dijoa?
D oloresh. Goiko Anthoni noia dagon ikustera.
F ernando. ¿Ben i charrak aidira?
D oloresh. Ez, bañan...
F ernando. Eta, ¿zu ez altzuaz, Maria?
D oloresh. Ez; goizian goiz izan da bishita egiten.
F ernando. ¡Beti beok aingerutasunian, obra onak
eginaz. {Marioli amoriyozko farra egiten
diyo).
D oloresh. ¿Zer egingo degù, bada? Alkarri lagundubaz bizitza au pasa biar da... Or uzten
zaituztet alkarrekifi... Gei'o arte.
¡Bijua ondocho!
M aria.
F ernando. ¡Bijua ondocho! ¡Gero arte! {Andre Dolo© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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reshjoaten da atzeko atetik. María eshe
ritsen da josteko mayaren aurrean eta lanian asitsen da. Fernando esheritsen da
mayaren baste aldian).
ZORTZIGARREN IRUDIA
María eta F ernando
F ernando. ¡Ai, Maria! Zenbat poztutzen naizen biyok bakarrik gel di tubar ekiñ.
M aria . ¿Zcrgatik bada?
F ernando. Zergatik biyok bakarrik gaudenian iruditzen zaidan Zeruen erdiyan aingeru artian nagola.
M aria . ¡Zu boti itz eztitsuakiñ!
F ernando. Zuk merezi bezela.
M aria . Eskerrikasko. Bañan gaur etzaitut arkit en beste egunetan beziñ soseguz. Zuk
zerbait badaukazu barren orlan osan nai
ez dezuna, edo esaten atrebitzen ez zerana. ¿Biyetako zer da?
F ernando. Ez bat, eta ez bestia. ¿Ñola da posible nik
zurekiñ ishillikako gauzak izatia? Ez, Ma
ria, ez; esan bearra badet, egiya da; eta
aditu nai badezu, berealashe esango dizut.
zaitez: entzuteko pronto nago.
M aria . Mintza
(.Fernando al chai3en da, eta ícltiri k ate
gusiyak esheritsen da berrirn Mariaren
oncloan. Au egongo da arriturik Fernándori begira ateak ichitsen dituen hitarte).
F ernando. Chikitandikan gelditu nitzan guraso gabe,
eta zure aitak, bereganaturik, ekarri niñuben zubetara. Zu ere chikiya zinan, eta
ainbesteko naitasuna zenuten guzívak nigana, non ez nuben pentsatzen zure gurasoak nereak ez zi rala, eta aiñ guchi gu
biyok senideak ez giñala!..
M aria . ¡Fernando!...
F ernando. Lanean ikasi nuben, età nere alegiñ guziyak izandu dira beti nere guraso ordekoaren alderako. Zu, eta zure ama, beti
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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billatzen zaituztet lengo moduban, neri
zer egiñ ez dakizutela; bañan aspaldicho
igarriva nago zure ai taren tratuban mudantza aundiya. Nik, dakitala ez det gaitzik Negin despreziyo pian ni eukitzeko.
¿Aspertu egiñ ote da nerekiü? Asmoa artu
det gaur ber tan gauz au erabakitzekua,
età aita etorri bañan len nai nuke zuk
erantzutia garbiro...
M aria . ¡¡Fernando!!...
F ernando. Jesukristok erakusten digun bezela...
M aria . ¡Ondo da, Fernando! Jesukristoren legean
aziya naiz, eta garbiro erantzungo dizut,
naiz nere kaliean izan.
F ernando. ¡O, Maria! Espero nuben zugandik erantzuera ori.
M aria. Segi zazn.
F ernando. Biyok sasoi berdiñekoak; alkarrckiñ jostatzera; alkarrekiñ eskolara; alkarrekiñ
jan; alkarrekiñ bizi; ¡beti alkarrekiñ! Alkartasun ontatik sortii zan naitasuna. Chikitako denbora joan «an; età urte batzubek igaro ondoren, naitasun artatik sortii
zan, bere indar guziyan, amoriyoa: eta
naiz ni pobreaizan, eziñ nitekepasa zure
amoriyoa gabe. Orra itz guchitan garbi
esan nere biyotzak senti dubena. Oraiñ
esan zadazu, zure gurasoari itz egiñ ba
ñan Ion, zer senti dezun zuk. {Biyok alchatsen dira). Bayetzkoa baldiñ bada
erantzuera, etortzen dan beziñ pronto
esango diyot zure aitari; eta ezetzkoa bal
diñ bada,"aide egingo det cmendik nere
gurasoak enterratu ta dauden tokira; eta
pcnak nere izaerari bukaera ematen diyotenean, konsuelo bat arkituko det ayekiñ
batean obivan arkitzean.
M aria . ¡A! ¡Biyotza zugana salta egiñ nayian dabill, Fernando! ¡Zer miña ematen divan
zuri itz oyek aditze utsak! ¿Zer baliyo du
interesa izateak amoriyorik ez bada? Ez,
Fernando; ez dudarik izan nere amoriyoa© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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gatik. Chikitan zu gabeko onik ez nubenv
età aunditzen joan naizen modu berean,
joan da nere biyotzean azitzen amoriyoa
ere. ¡Età bertatik juramentu egiten dizut
nere amoriyoa izango dala zurea, edo komentu batean nere egunak pasako ditudala!... Orain itz egin dezayozuke nere
gurasoari. Besterik ez dizut eskatzen juizivoz gauzak egiteko, burutasun charrak
alde batera utzirik.
F ernando. ¡0, nere Maria! Ez kuidadorik euki. Zure
amoriyoak bear detan sendotasnna emango dit.
M aria . ¡Adios, Fernando!
F ernando. ¡Adios, ¡viaria! (Maria joaten da eskerreko bigarren gelava. Fernando gétditsen
da pentsamentuban, età onla dagola sartsen da atseko atetik Andre Doloresh).
BEDERATZIGARREN IRUDIA
A ndre D oloresh età F ernando
D oloresh. Orra jira azkar egin. Anthoni gajua lo
zegon, età ez det esnatu nai izandu.
F ernando. Asko poztutzen nau, andrò Doloresh, berorrl etortziak.
D oloresh. ¿Bai? ¿Zer pasatzen da bada?

F ernando. Goazen gelara; ara joan da Maria, età an
esango diyot zer pasatzen dan, ia zer iruditzen zayon berorri.
D oloresh. ¿Gauza berriyenbat al da?
F ernando. Berriya... bai, ta ez.
D oloresh. ¿Bai, ta ez?... Ez da nere ustez nolanai

askatzekua korapillo ori. Guazen, guazen,
ia zer dan. (Joaten dira eskerreko biga
rren gelara).
AMARGARREN IRUDIA
J oshepa (chokolatieikin, atseko atetik).
¿Emen ere inor ez? ¿Zer pasatzen da ganr
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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eche onta li? Ez nabusiva, ez echekoandrea, ez Maria, ez Fernando... ¡età, ezta
Joshe al proja aundiyori ere! Onena ez da
milagrua, zergatik bercz ¡alproja jatoi’ra
data!... ¡Ai! Ez balitz nabillelako laznan
noiz eroriko dan, onezkero echekoandreari gauza guzivak esan ta eehetik kanpora
bigaltzeko modubak egiñ nituben, bai.
Bañan... ¡zertako nkatu! Betiko beste serbitzen egoteak ere guztiz aspertzen du;
età sasoi bat arrapata ezkero... badakizute. ¡Ai, Joshe, Joshe! Bazabiltza nai dezuna egiñaz; bañan nereganatzen bazaitut,
desio dedan bezela, orduban... ¡orduban
denak batían pagata bearra zera! Eraman
zavotan chokolatia echekoandreari gela
va' (Joaten da eskerreko bigarren gelava,
età laster batían ateratsen da: età esaten
du jendeari begiratubas): Barren alde
ortan jendea ez dago aserre. Farrezko jolasa ovek iruditzen zait zer ondoren ekarriko daten. Età gazjiz poztuko naiz, bada
nik cchekoandreari nai diyot, bañan Ma
ria età Fernandori gevago; zergatik askotan izaten dira, bestela eziñ moldatu diranian, alkarri paperian izkribatu ta mandatuchaak bigalda biarra acho-agarien
ishillik; età oven «korrioa» ni izaten naiz;
età rnaiz ematen dizkirate propinacho
onak... Goazen snkalde aldera, ia gare
maleta-tzarra azaldn ote dan. (Abiyatten
da joaten atseko atetik, età sasoi berean
sartsen da On Martin).
AMÀI KAGARREN IRUDIA
Ox M artin età J oshepa <
¿Non da emengo jendia?
Beren gelan dande.
¿Joshe ez al da etorri?
Ez, janna, oraindik ez. ¡Aiñ
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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M artiñ .
Toshepa .
M artin .
Toshepa .
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On Agustín!... ¡Seguru naiz Joshegizarajua ernegatzen egougo dala zai!
Onezkero Paris-tik ere ekarri zitzazkiyen.
zorioneko pildora oyek. ¿Eta Fernando ez
alda azaldu?

Bai, jauna; echekoandrea eta Mariarekifi
gelan dago.

¿Gelan? Esan zayozu angoa bukatzian
etortzeko; zai nagola.
Ondo da. {Joaten da antera eskerreko bigarren gelara; askar-batean atera eta
joaten da atseko atetik).
AMABIGARREN TRUDIA
On M artin

¡Ai, zer pisuba atera dedan gañetik! Paperak enterratu ditut toki seguruban, zer
gerta ere. Oraiñ egiñ biar det mocíuba
Fernandongandik desegiteko. Ontara arkituko det falta dedan soseguba. (Iskribatseko mayera joan eta abiyatzen dapaperak ikusten).
AMAIRUGARREX IRUDIA

On M artin eta F ernando (sartubaz).
F ernando. ¿Denbora asko al da zai dagola? (Forres).
M artin . Biar bañan geyago. Eta penaz ikusi det

oraindik atzo etorritako kartak ere ikutu
gäbe daukazkitzula. (Koj>et illunékiii).
F ernando. Barkatu bezait. Andre Doloreshekiñ egon
biarra banuben, eta ñola agindu dirán
bere gelara joatoko, orrengatik ez ñau
einen ikusi etorri danean.
M artiñ. ¿Kta jakiñ alditeke zer egiteko zan orí, lan
guziyak utzi modu ontan eta juateko?
F ernando. Bai; bañan...
M artin . Bañan... bañan... ¡Mintza zaitez, gizona,
mintza zaitez!
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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F ernando. Azkar età itz guchiyan esango divot ba

da. Nere kondaira iñork bañan obetoago
berorrek daki.
Martin. Bai, bai; utzi ori alde batera... (beti sufritzen euki bear ez banazute). ¡Goazen aurreía!
F ernando. ¡Goazen bada! Chikitan lagunari artzen
zayo naitasun aundiya; eta leyalak dira
nean lagunak, oek aziyago eta aun diva
go a izaten da naitasuna. ¿Zenbat bider
gertatu izan da ezkontzak sortzea chikitako naitasunetik?.. Nik chikitan lagun
asko izandu ditut; eta guziyak maite izanik, naitasun aundiyena nere biyotzak
zeukan aingeruba zirudiyen neshka bategana. Pentsatu det ezkontzia, eta baimena eskatzen diyot au egiteko.
M artin. ¿Eta zer esaten dirazu neri? ¿Ni zure aita
al naiz bada?

F ernando. E z, nere aita ezta; ¡bañan bai nik emaztetzat desio dedanena!
M artiñ. ¡¡Maria zure emazteaj!
F ernando. ¿Zergatik ez, bivok alkarri nai badiyogu?
M artiñ. ¡Nik nai ez detalako!
F ernando. ¡¡Jesús!! (.Erortsen da jarlekuan, bu ruba
hi eskubetan arturik).
M artiñ. ¿Uste aldezu nik daukadala Maria ardii

baten jabe ez dan edozeñi emateko? Nik
bereshiya daukat orren señar izan bear
dubena, aberatsa, eta, nai badu eta nai ez
badu, nik bereshitakoekiñ ezkondu bearko du. (la oraiñ joaten dan. ¡A zer pakia!)
F ernando. (Alchatsen da jarlekutík età On Martini
besotik eltsen diyo gogor, enanas korajes):
¡Adi tu det... eta eziñ det sinishtu! ¡Esan
beza berriz!
M artiñ. iKorajes). ¡¡Ezetzü
F ernando. ¿Ezetz? ¡Itz orrekiñ firmatu du nere eriyotzako sententziya! Bañan ez du beorrek
nai duben gozamenik izango, zergatik
Mariaren amoriyoa ez da dirubarekiñ
erosten dangauza... «¡Bertatik juraméntu
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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»eg’itcn dizut nere atnoriyoa izango dala
»zurea, edo komentu hatean nere egunak
»pasako ditudala!» Oek dira emeu bertan,
oraindik denbora asko ez dala, neri Mariak esan dizkiran itzak; eta seguru naiz
Mariak esandakoa kunplituko dubela...
Oraiñ... ¡zertarako bizi!... ¡A! (Irikitsen
du iskribatseko mayaren kajoya, eta ar
isen du sutarma eskuban. On Martinif
besotik berris eldubas, esaten diyo): ¡Berorren animen gañ joan dedilla nere eriyotza! (Abiyatsen da atseko atora, eta
allegatsiakiñ batean, burtiña salai durik
asaltsen da On Gaspar).
AMALAUGAEREN I RUDI A
On G aspar, F ernando eta O n Martin
F ernando. ¡A! ¡On Gaspar!
M artin. ¡A¡.¡Nere etsaya!
(.Fernándok botatsen du sutarma, eta
erortsen da On Gaspar- en bcsoetan).
On G aspar ¿Zer egitera zijoazen? ¿Ez aldakizu biziya
Jaungoikoak emana degula, eta berak
bakarrik daukala kentzeko eskubidea?
F ernando. (Negarres). Aditu bezait...
On G aspar ¡Guziva aditu det!
M artin . ¿Eta zeñen eskubidiakiñ sartu da onera?
(Gogortasun ian).
O n G aspar ¡¡Jaungoikoarenarekiüü (Fernanda eramaten du On Gaspar-ek jarlekura, eta
beva, ipintsen da On Martin, eta Fernandoren erdigan, On Martini begiratabas
denbora labur batean. On Martin gelditsen da lotsaturik lurrera begira. On
Gaspar-ek esaten du): Sosega zaitez, Fer
nando. Eta zule. Martin, entzun zazu kondaira labur bat Ogei ta amar urte izango
dira, joan ziran Amcriketara bi lagun
suertearen jarrai. a ra allegati! eta lanean
asi ziran: andik laishter, jomaban egiñ
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zituzten kuarto batzubekiñ asi ziran beren kontu bakoitza bere lanteriyan. Bat
zan utzi shamarra, età denbora guchiyan
gelditu zan ezer gabe, kalien erdiyan.
Be§te laguna, airi zan langillea età zintzoa, non egunetik egunera ari zan inte
resa geyagotzen. Arnoriyoak noia mugarik ez duben, suertatu zan ezkontzia emakurne ondo zegoan batekiñ: amoriyo ontatik sortir zan urne bat, età andik laishter
gertatu zan gure gizona alargun gelditzia. Pentsatu zuben bere parajera etortzia, bañan zituben aziendak dirututa,
bada etzuben gevago ara bueltatzeko asmorik. Pentsatu bezela, saldu zitubenian
esandako aziendak gaitz char batek arra
pata zuben. Sendakifiak etsipena eman
ziyoneau, bere gauzak bear bezela egifuk, deitu ziyon bere lagunari, età esan
ziyon: (Begiratu sorrotsékifi età itsak
ondo markatitbas): «Nereak egin dii; zu
egiten zaitut nere> semearen aitordeko;
nere borondatea da ernaztea dagon obiyan bertan enterratzea; au egiten dezuten bezifì pronto, zuazte etorri giñan pa
rajera, età zuretzat uzten dizudana gelditurik, entrega zaizu semea età gañerako
interesak.. onlako jaun bati»...
M artin. (¡Au tormentaba!)
On G aspar Etorri zan sujeto ori, mutillekiñ, bañan
difuntubaren agindubak egiñ gabe gelditu ziran. Denbora pushka bat joan zan,
età aitordeko jaun ori ustez seguru zegon
etzala ifior azalduko kargu artzera, età
gelditu zuben mutilla echian, bora egiñik
interes guziyen jabe. Gure gizon desleyal
orrek zuben alaba bat guztiz ederra,gure
kondairako mutilchoen sasoikoa; età noia
beti alkarrekiñ izan airan, artu zivoton
batak besteari naitasuna; arnoriyoa zabaltzen asi zan lenengo sustrayak. Gure
gizon orrek i pi fii zueu andik laishter fa© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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brika bat, arturik langille sail aundiya;
eta mudila noia zegoan oso trebia eskolan, berak moldatzen zituben langilleak,
eramanik bidez kontu guziyak.
M artin . ¡On Gaspar! ..
O n G aspar Bukaevan naiz.
M artiñ . (¡Sufrimentu onek ez du parekorik!) (Fer
nando, yero ta atentsiyo geyagorekiñ
egongo da adits en).
On G aspar Erriko jendea pozez arkitzen zan, eta zeukaten gizon ori santutzat. Aitak eriyotzan
aitortutako jaun ura etzan azaltzen, ba
ñan zintzo kontu artzen zuben gauzak
ñola zijoazen. Noizbait biartzuben izan,
eta egun batían gure inutili orrek esan
divo neskaehari sentitzen zubena. Noia
biyak arkitzen ziran berdiñ gauza ontan,
juramentu egifi divo muti Ilari neskachak,
«berea izango dala aren amoriyoa, edo
komentu batean pasako ditubela bere
egunak.» Bitartean, neskacharen aitak ez
zuben sosegurik iñon ere arkitzen, eta
pentsatu zuben berekiñ zcuzkan paperak,
paper galgarri ayek, gordetzea. Asmo on
tan joan zan ermitaren kontrako baratzara, eta lurpean, paretaren ondoan, guztiz
bean, kaja chiki batean sarturik, enterratu zituben. Ustez seguratu zuben bere
etorkizuna, eta echera joan zan. (Martill
éis. mintsata naj du, eta On Gaspar-ek es
diyo utsitsen, itsketan seyitubas): Gure
mudila zai zegoan bere nagusiya ikusteko, età allegati! zanean t-ereala esan ziyon
bere asinoa. Gizon deslevala jarri zan sutan eta ernan ziyon ezetzko erantznera seko-sekoa. tíerriz ere mutillak erregutu zi
yon, bañan alperrik. Ernegaziyoak ichuturik, mutili gizarajoak artu zuben sutarma, eta burutaraziyo char bat arturik,
bere bumba illtzera zijoala (àchatsen da
jarlekutik Fernando) azaldu zan artean
ishillik egondu zan difuntubaren lagun
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mai tea... zergatik pentsatu zuben g'araya
zala gauzak bear ziran tokivan jarri età
bakoitzari berea emateko..
F ernando. ¡Aski da, On Gaspar, aski da! ¡Difuntuba
zan*.. nere aita!
On G aspar ¡Fernando!...
F ernando. ¡Emengo lagun levala... berorri!
On G aspar ¡¡Fernando!!..
F ernando. ¡¡Eta desleyalaü... (Martiñ-i begiratubas).
¡¡¡Jesxisü! (Erortsen da jarlekuan).

M artin.

(¡Iriki zaitez, lurra, eta traga nazazu!)

AMAB03TGARREN IRUDIA
Léngoak, eta J osué (atseko atetik).

J oshe.
Nekez, bañan seguru, emen naiz ni. ¡Ai*
bitza pildorak!
On G aspar Martin, gela ortan sartu zaitea. (Eskuiko

lenengoa). Ondo pentsatu zazu zer egiñ
dezun eta eskatu zayozu Jaungoikoari
barkaziyoa: ni seguru naiz Fernandok
barkatuko dizula.
Martin. ¡Bañan paperak!...
On G aspar Nik ditut. (Bumba makurtu etajoaten da
On Martin esandako gelava).
AMASEIGARREN IRUDIA
On G aspar, F ernando eta J oshe

¿Zer pasatzen da emen? Nuan sukaldera,
ia Joshepak esaten dirán. ¡Bera egongo da
kasketa onekoa! Amorrazivuekiñ baldiñ
badago, nagusiyen pildorak sartuko dizkat aoko zulotik, danak batían, eta alashen aplakatuko da aguruena. On Gaspar,
¿ezer biar aldu?
On G aspar Ez, zuaz; biartzen banaiz, deituko dizut.
J oshe.
Baezbada ere, inguru shamarrian egon
biar det. Apostura egingo nuke, bai, eta
emakumiak dirala merivo dala guziya.
J oshe.
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¡Jaunak! Gure Jaungoikoak erreminta
charrik bota bazuben mundura, bota zuben emakumia. Eba-rengatik esaten da;
bañan, aren ondorengoak ere, naiz guzivak ez... Jakiñ dezagun zer dan. (Joaten
da atseko atetik).
AMAZAZPIGARREN IRIJDIA

On G aspar eta F ernando

F ernando. (Begiydk sabaldnbas). ¿Non nagoV
On G aspar Zure echian, Fernando.
F ernando. ¡A, On Gaspar! Bai; oraiñ datorkit buru-

ra lengo pasadizoa. ¡Zer gaitz aundiya
egiñ dirán!
O n G aspar Burutaraziyo charrak utzi egiñ biar dira
aide hatera, Fernando. Zu Jaungoikozkoa
zera; badaídzkitzu aren lege santubak;
eta oroitu zaitea gure Jesukristok gurutzetik noia eskatzen ziyon bere Aitari
barkaziyoa bere illtzallientzat.
F ernando. Bai, On Gaspar. Berorrek erakutsitako
dotriña eta lege santubak oroiturik, egiñ
izan ditut nere gauzak. Bakar-bakarrik
lenago, etsayak bumba loturik, egitera
nijoan sekulan kristabak pentsatu ere
bear ez dubena; bañan Jainkoak jarri du
berorri nere bidean, galerazotzeko. ¡Beti
berorri nere zuzen-bideko gidari!
O n G aspar ¡Zer poza amaten dirazun, Fernando! Zuri
itz oyek aditzeak guztiz konsolatzen ñau,
Oraiñ trankill ikusten zaitut, eta gauza
bat eskatu bear dizut. (Seña eg¡ton digo
On Martiñ-i ateratzeVo. Au ateratsen da,
gelditurik ate ondoan).
F ernando. Berorrek, On Gaspar, eskatu... Eskatu ez;
¡agindu!... Bañan ez beza ezer esan; berorren bivotza ezagutzen det, eta badakit
zer naiko duben. Bereala nua On Martill
en billa, eta belaunikaturik barkaziyoa
eskatzera. (Abiyatsen da On Martin da© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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gon tokira. On Martin aurreratsen da,
età bigak batean esaten date):
M artiñ. ¡¡Fernando!! ¡¡Barkaziyoa!!
F ernando. ¡¡On Martin!! ¡¡Barkaziyoa!!
(.Besarkadatuak getditsen dira).
M aria
(Barrendik). Oju oyek... ¡¡Ama!!
O n G aspar ¡0, Jaungoikoa! ¡Bedeinkatuba izan bedi
/aire izcna! ¡Zer gozotasuna artuko zuben
Zeruban Anthonek! (Joaten da atseko atetik).
EMEZORTZIGARREN IRUDIA
Lengoak, età A ndre D oloresii età M aria, eskerreko bigarren atetik. J osi-iepa età J oshe, geroshiago
atseko atetik.
M aria.
¡Aita! ¡Fernando! (Korrika joaten da biyetara).
M artin. (Maria età Fernandoren esknbak alkarturik): ¡Jaungoikoak bere graziya eman
dizaizutela urte askoan alkarrekiñ bizitzeko!
M aria . ¡0, Fernando!
F ernando. ¡0, Maria!
(Biyak batean, besarkadatuas. Denbora
berean sartsen dira Josliepa età Joshe,
gelditurik begiratubas alkarri).
D oloresii. {On Martiñ-i). Orainchen bai esan zenezazukela nere desioa kunplitu dezula,
J oshepa. (Josheri). Età zuk, ¿noiz kunplituko dezu
neri a?
J oshe.
Galt^erdi zar aundi ura ontzakoz betebete eg'iten dezunian. (Joshepak purrastara agiten digo. Joshe aurreratsen da
Maria dagon tokira, età emanas pakete
chiki bat, seiietan egongo dan urne albarka pare bat, esaten digo): Nere desiorik
aundiyena zubek alkarrekiñ ezkontzearekiñ kunplitzen da. Ara nere erregaliya:
baliyo guchikoa da, bañan... choriyak ere
duben aña odol ematen du.
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M aria . Eta, ¿zer dago emen?
D oloresh. Ikusi, ikusi. ¡Apostura oraiñ ore deabru-

keri en bat sortii dubela onek! {Mariai pa
tetici askatü eta alba.rk.ak erakusten ditu).
¿Esan ezdizutet nik?
M aria . Eta, ¿zertarako dira oek, Joshe?
J oshe.
¿Oyek? Fernando eta zure amoriyoaren
lenbiziko fruthubari jantzitzeko.
G uziyak. ¡Ajajajaja!... (Joshepa egongo da atsian
negar paperian).
M aria .
Eskerrikasko, Joshe. Alakorik g’ertatzen
bada, kunplituba izango da zure desioa.
F ernando. Bañan, ¿ñora joan da On Gaspar?
J oshepa . Beriala badatorrela osan du.
F ernando. ¡Jaungoikoari nai dakivola!
D oloresh. (Joshe bisk arrian joas). ¡ Adi zazu, alproja! ¿Iku.sten aldezu ura ñola dagon?
J oshe.
¿Zeiñ?
D oloresh. ¿Zeiñ izango da? ¡Joshepa!
J oshe.
¡A!... ¡Baezbaako lanturak dira orrenakí
D oloresh. Atoz'onera, Joshepa. ¿Zer falta dezu tragoi onen desina kunplitzeko?
J oshe.
Galtzerdi zarra betetzia.
D oloresh. ¡Ñola galtzerdi zarra betetzia!...
J oshe.
Chanponak, eehekoándre, chanponak; zergatik nrnoriyoa ganza gozoa da, bañan dirurik ez bada, oso minkatza biyurtzen da.
Età okasiyorik ez izateko, ez da sortii
mundura
diruba bezelako «kataplasmik».
D oloresh. ¡Ai, au mutilla! Ori besterik ez bada...
M aría . Amale età nik, aita eta Fernando-ren izenian, ipiñiko degù bear dezutona.
J oshepa. Milla esker guziyori. (.Aurreratsen da
Josherengana).
J oshe.
Orduban ez da geyago ezer esan bearrik.
(Andre Doloresh, Maria., On Martin eta
Femando gelditmn dira itsketan).
J oshepa . Bai, oraindik bai.
J oshe.
¿Zeñi?
J oshepa. Jaun oyori. (Jendea erákutsiyas).
[ osiie.
¿Jaun oyeri? Gauz ortarako eskola maisu
charra bereshi dezu. Bañan alaz guziz
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ere, ez dezazun esan sekulan zure desiorik kunplitu ez detala, itz bi egitera nua.
(jENDEARl)

Munduba mundu dan ezkeroztik
beti izandu da noblea
parerik ez dun Dono6ti ontan
batayatzen dan umea:
emen jayoa eta aziya da
sayo onen egilfea...
eholarte on bat pas’azitzea
izan da asmoa berea
aleg'iñian zabaldurikan
g'ure itzkuntza rnaitea...
Logratu badu, ¡egiñ dezazu
mesede cholo jotzea!
(B urtiña jechitzen

da).

EGINTZAREN BUKAERA

4
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AMA BATEN ASBERAPENAK
Lo dago; am ets gaitzik gabean
badiruri naubela izendatzen;
errano bat ere ez da azaltzen
bere kopetachoaren ganean.
O yengabeko aingerubak, kuthuna,
bere egochoakin du estaltzen;
arrosak bere galak dizka ematen
età klabelinak bere likurtasuna.
Usai gozozko bere asnasea
erranu batek diyo eskatzen;
¡Jauna arki bedi au bedeinkatzen,
pekatariyen A m a maitea!
Ipinikoitut zure aldarean
liriyo, akara età azuzenak;
egiztatukoizkat zure onazeak
urrikim enduz aditzen duanean.
L aukiyan tinka eatza jarririk,
esango diyot: begira onea;
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ori da... Ama; età ori... Semea,
ili zana za salbatzeagatik.
Bañan ¡ai! denbora berzegian
ez dezadala ikusi nere begiyakiñ
dolorearen gurutze aundiyakiñ
buresurtz’aldeko bidè tristian.
¡Beti arki balitz modu onetan!...
¡Nere naigoan banu ikusitzen
zeruzko begi oyek irikitzen
begiraturik bakarrik nereetan!...
E gingo bazendu, Birjiña M aria,
upaketuaz nere antsi zoroak,
ez dezakela esan bere aoak
besterik baizik... ¡Ama neria!...
T a nere besoak oetzat jarririk
gogaberaldro gorde dezaten...
sekulan ere atera ez zairaten
nere bularren donategitik...
Bañan... ¡ai! etorriko da ordu gogorra:
bekaraz beteko du nere aozkiyak,
gañeztuko zaizka malkoz begiyak,
¡eta nigatik ez da izango negarra!
E tà sufrituko det bere ald’egitea
arritu gabe, naiz trisietasunian;
deya entzungo det bere am etsian
¡età au ez da izango izen nerea!
E ta zori on arrotza bereak,
amoriyoari naiz ez egokitu,
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amaz aztu-arazi egingo rìitu
bere errayetako urne maiteak.
E tà urteak m enderatzean
azken-asnasa kem eatzekoan
¡nork daki sem ea etorriko dan
nere illotza sartzera lurpean!
Bere lo ondokoya, ikus zazute,
du logirotzen aize gozatsuak;
ille bakoitza buruchokuak
mundu guziya baliyo dute.
Pentsam entuko kanta tinkakin
ez deriyela esnatu aurchua...
¡Ai! umechoaren amoriyua
pagatzen degù gu k negarrakin!
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ONESTASUNA
— ¡Andre gajoa! ¿Nora zuaz?
— Pake ta pozkida billatuaz.
—¿Nond-ik dezu espero, lurretik?
—L urretik ez, baizik Zerutik.
—¿Nork alaitzen zaitu?—B ertuteak.
—¿Nork zaitu ezkutatzen? —O noreak.
— ¿Nork laguntzen dizu?—Doloreak.
— ¿Eta nork ichogon?—K atabuak.
— ¿Zerk poztutzen zaitu?—Biziak.
— ¿Nork galerazten du?—E gokiak.
—¿Zeintzu persegitzen?—Gozaldia.
—¿Zer dezu opatzen?—Illtzia.
—¿Ta zer dezu espero?—D eskantsua
azturik bizi gertakitsua.
—¿Zeiñ da illtzallea?—Nerea, urrikiya.
—¿Zer dezu egiñ? —N egarra biziya.
— Ta negar bizi orí ¿zergatikan?
—Lurreko utseragatikan.
—¿Zeiñ dezu erriya?—Zeru leguna.
— ¿Eta zeiñ zera?—Onestasuna.
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| SOY DEL SEÑORÍO i

¡D E VIZCAYA
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