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Kaio Luma Zikina 

 
Bi aktoreentzako antzezlana.  

Beltzez dagoena, aktore 1-ek egiten du.  

Gorriz dagoena, aktore 2-ak. 

Aktore 1 Arestiren abotsa da. 

Aktore 2 bestelako abotsak. 
 

 

Ekintza Arestiren konferentzia bat bezela agituratuta dago.  
Aktore 1-ek (Arestik) eskenatokian jarritako atril batetik hitz egingo du.  

Aktore 2 askatasun osoaz mugituko da.  

 

 

Jaun Andreak, Lagunak. Gaurko nire hitza, gaurko nire solasa, gaurko nire 

elea baldin eta torpea bada, ez nezazue zihorka, arren eta mesedez pentsatu 

behar duzue gizon ahul bat dagoela zuen aurrean, bere mihinari indar 

guztia kendu zaiona. Disimula ezazue, ez ikusia egizue, barka, barka eta 

barkazazue. Azken fin batean, zuen artean gehienak kristauak zarete 

oraindik eta hori da kristau baten bertuterik ederrena: barkazioa.  

Nik hiru urte kunplitu nituenean espainian gerra zen. Ni orduan erdalduna 

nintzen. Ez beste arrazionengatik ezpada nire gurasoak, naiz eta euskal 

apellidukoak izan, euskeraz ez zekitelako, erdal herri batean jaio 

nintzelako, Bilbaon, Bizkaiko hiriburu berrian. 

 

Karrika okerrok korritu nituen oparo, luzaro, emaro 

Hemen urratu ziren ene zapatak eta ene ametsak ere 

Hemen apurtu ziren ene frakak eta ene ilusioak ere 

Bilbao honetan, Basurtutik Atxurira, 

Ni ere izan nintzen behin orain urte asko, herria, 

Eta orain konturatu behar izan naiz ni... 

Orain, plaza batean haur batzuk 

Erderaz kantatzen ikusi ditudala. 

 

(Kantatuz) En un barranco de lobos hay una fuente que mana 

Sangre de los españoles que murieron por España. 

 

Hemen, askotan esan dut, ez dago hiri bat 

Hau da herri baten kontra altzatu eta zabaldutako hiria. 

 

(Kantatuz) Ni me lavo ni me peino ni me pongo la mantilla 

Hasta que venga mi novio de la guerra de Melilla. 

 

Bilbaoko kaleak, gora eta behera, errekatik mendira, 
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batzuk artezak, gehienak zeiarrak, 

lurra estali da exez eta gizonez, 

gizonak leku batetik bestera eramateko makinez, 

bizioz eta bekatuz, karitatez eta kriminaz. 

Plaza biribilak, zumardi zabalak, 

zuek niri gogora ekartzen didazue nire asmo zaharra, 

behin egin nahi ukan nuen eta inoiz egin ez dudana. 

Autonomia, Adiskidetasuna, Bakea, Libertatea, Foruak, 

maitatu ditudan gauzak. 

Urkijo ministroa, Gardoki kardinalea, 

Egia generala, Arrikibar ekonomista, 

higuindu ditudan gizonak. 

Kaleak, kale mocak, kaleak hemendik, hortik, handik, edonundik. 

Gorbeiara joateko gutizia sortzen zait barrenean, 

bertan organizaceko euskararen salbazioa, baina hemen geracen naiz, 

kale arte honetan, milagro baten zai 

egunero bizarra kenceari uzteko naikoa kurajerik ez baitut. 

 

 

Egun batean, hamabi urte nituelarik, nire buruaz lotsatu nintzen, euskaldun 

motz bat nintzala konturatu nintzen eta handik liburu denda batera joan 

nintzen euskal irakaspide edo gramatika on bat erostera. Neuk bakarrik 

ikasi nuen euskera. Gero, neskatsa erdaldun batez enamoratu eta ezkondu 

egin nintzen. Guzti horrekin euskararen jabetasun oso batera heldu ez 

banaiz, mundu guztiak aitortu behar du ez dela gauza mirestekoa, nire errua 

ez dela, eta norbait nigaz sartzen eta haserretzen bada nire bihotza penaz, 

atsekabez eta dolorez betetzen da, gizon horrek egunaren argia baino 

argiago dagoen arrazoi bat ukatzen duelako. 
 

Beti bakarrik, euskeraren mamia eta errai sekretuak gozatu nituen; komediak 

eskribatu nituen, inork eraman nahi ez zituztenak teatrora.  

Lehenbizikoa, “Mugaldeko herrian eginiko tobera” izan zen. Honela hasten 

zen: 

 

“Egunaren lehen orduak dira. Orientean eguzki berriaren argi brintzak 

agertzen dirade. Noizean behin, oilar baten kukurrukua entzunen da. 

Napoleonen denporako uniforme batekin jantzirik, Atabalaria sartzen da. 

 

Erreboluzioaren izenean, entzun bezate herri honetako andre-gizon, neska-

mutil eta atso-agure guztiek, gure Buruzagitza Nagusiak Mandatari Berezi 

bat bidali duela honera, orain hilabete batzuk hemen gertatu ziren egintza 

harrigarriak iker eta judikatzera.  
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Atabalean kolpe batzuk ematen ditu. Haien oihartzunean jente batzuk 

agertuko dira, elizatik apaiz bikario jauna, beltzez jantzirikako serora zahar 

eta misteriotsu batzurekin; karrika kantoi batetik senar emazte batzuk haur 

mukitsu bat eskutik harturik dakartela, ardandegitik tabernari jauna eta 

hordi parea. 

Judizioak garantia guztiak eduki detzan, soldado konpainia bat etorri da, eta 

honen manuan oso kapitain agurgarri bat apaiz jaunaren etxean ostatua 

hartuko duena. Apaiz jaunaren etxean neskamerik baldin hadago, despedi 

dezala harek, gure kapitainak franko higuintzen baititu andreak. Mandatari 

Berezi jaunak berriz eskola maisu jaunaren etxean hartuko du ostatua, eta 

eskola maisuaren etxean neskamerik baldin ezpadago, har dezala berehala 

neska pare eder hat, gure Mandataria oso andre zalea baita. Eta ni, alkate 

jaunaren etxean sartuko naiz, eta bertan haurrik baldin badago, igor detzala 

izeba baten etxera, eztizadaten atabalikan apur. Enteratu dira oro? 

Iskanbila galanta aterako da herritarren artean. Iskanbila guztia atabalaren 

kolpeetan isilduko da.  

Judizioak dirauen bitartean herritik eztu inork alderik eginen, eta baldin 

inor inora joateko premia haundian badago, pasaporte berezi hat eduki 

beharko du. Inguruko baserrietan nobia dadukaten mutileri, etzaie 

pasaporterik emanen. Erreboluzioak ezpaitio amorioari amorerik 

ematen…”    

Lehengoa baino iskanbila haundiagoa egiten da. Atabalariaren  kolpeak eta 

deiadarrak eztira kasik iskanbila horregatik entzuten. Jentea mututzen 

denean, Atabalariak bere hitzaldiari jarraikiko dio.  

Gure soldado bat hil zen herri honetan, orain hilabete batzuk, eta gure 

Buruzagitza Nagusiak badaki, edo pentsatzen du, lintxamentu bat izan zela 

hilketa hura, honela erakutsi zuela herri honek erreboluzioari dion gorrotoa 

eta gaitzerizkoa.  

Judikatzera etorri gara. Mandatari Bereziak entzun eginen zaitue. Harek 

entzun, eta zuek berriz probatu, probatu behar duzue erreboluzioaren seme 

leialak zaretela. Leialtasun hori probatzeko lehen biziko urratsa, etorri 

garen soldado guztion alimentua, ostatua eta libersioa zuen kargura 

korrituko da. 

 

Jentearen artean protesta batzuk entzuten dira, baina atabalaren kolpe 

pizkor pare batek itoak dira.  

 

Herri honetako andre-gizon, neska-mutil eta atso-agure guztiek jakin bezate, 

Erreboluzioa eztela egin txantzetan ibiltzeko, baizik pobrearen bizi moldea 
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hobetzeko, esklaboari libertatea emateko, gizon guztiak izan ditezin anai, 

berdin eta libre. Helburu ezin hobe hauen kontra altzatzen diren gizon doilor 

guztieri, odolarekin eta urkamendiarekin burrukan eginen zaie.  

 

Inoizkoak baino kolpe pizkorragoekin kastigatzen du atabala.  

Herritarrak, nirekin batera deiadar egin:  

Erreboluzioa eta libertatea, biba, biba!   

Hordi batek:  Fuera, fuera!  

Gatiberioa eta miseria fuera, fuera!              

Beste hordi batek.- Biba, biba!...” 

 

Nire lehenbizikoa, Tobera hura, eskandalagarria zen. Tirioek eta troianoek 

deskomekatu ninduten. Euskotar integristak eta gaztelar integristak ere. Biok 

hain exai izanik zergatik firmacen zituzten bakeak euskaldun poeta eta 

teatrolari zoro honen  kontra? Zenbait urte iragan arte ez nuen erantzunik 

bilatu: gizonari ahoa tapatu nahi zioten. 

 

Ez zazue tapa 

Gizonaren ahoa 

Defendi dadin.  

Hainbeste bidegabe  

Egin zaio 

Azken ehun  mila urte honetan... 

Orain 

Besoak 

Indargabeturik ditu; 

Burua erdi bitan; 

Ez diozue 

Kopetan adarrik 

Ernacen  

Uci. 

Ebaki dizkiozue eskuak 

Ez dezan 

Ezpatarik astin. 

Hor daca. 

Ezin defendi diteke 

Indarrez. 

Bakar bakar bakarrikan 

Geracen zaio 

Hica. 
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Baina ez zazue 

Baina ez zazue 

Ez zazue tapa 

Gizonaren ahoa. 

Hicaz balia dadin.  

Hicaz serbica dadin. 

Honela konpreni  

Dezazuen 

Zertarako jaiotzen den  

Mundura. 

Ez, ez zazue tapa 

Gizonaren ahoa. 

 

Baina geroago, nire ahoa handiegia zelako edo euren eskuak eta mordazak 

tipiegiak zirelako, ez ninduten isilarazi. Batzuek niregan sinistu zuten eta 

nire “Harri eta Herri” agertu zen eta harriak ere enteratu ziren Bilbaon poeta 

ero bat bizi zela. 

 

 “Harri eta Herri” bai. Ederra!! Hirurogei aldiz daukat nik irakurrita. 

 

Gauza zelaiak 

Errezak 

Edonor konprenitzekoak 

Esan behar ditut. 

Azalduko naiz  

Bizkaiko gizonik tontoena. 

Baina ala ere 

Hatzamarrea ez dit inork ahoan sartuko. 

Ezta ausartuko listoa. 

Oso ondo!! 

Esanen dute  

Hau poesia eztela 

Baina nik esanen diet 

Poesia 

mailu bat dela. 

 

Ederto!! Orain “Nire aitaren etxea” irakurri. Bueno, euskara egokian 

“Gure aitaren etxea” izan beharko zen. Hor errakuntza bat izan zuen. 

 

Kontuak eskatzen badizkidate 

Esanen dut 
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Ez takidala kontatzen, 

Oraindik eztudala ikasi 

Bi eta bi  

Lau direla 

Zenbat diren 

Eskuan hatzamarrak, 

Hamar ala hogei, 

Esanen dut ez naizela 

Inoiz  

Kontuan erori, 

Eztakidala 

Gezurrik kontatzen, 

Eztakidala kontuz ibiltzen. 

Baina halare 

Begoñako erlojuan seiak direnean, 

Urbiko zelaian, 

Zortziko bat ezpainetan, 

Gizon on bat banintz bezala 

Afusilatuko naute. 

 

 Ederra! Hori duk hitz egitea. Orain “Gure aitaren etxea”, Irakurri 

“Gure aitaren etxea”. 

 

Gizon horrek nahi badu, beste egun batean esplikatuko diot nola sortu zen 

“Harri eta Herri”, zein bakartate handian izan zen konzebitua, nola izan 

nintzen konbatitua. Zeruko Argiaren orrialdeetatik “Bufoi” “ero” eta 

“blasfemo” deitu zidaten. 

 

Ba!!! Ideiarik pitorik ez dute horiek. 

 

Eskerrik asko, baina “Harri eta Herri” liburu soil bat da.  Bai, liburu soil bat, 

eta gainera, euskarez eskribatu diren guztiak bezala, liburu pobre bat, liburu 

eskas bat, liburu xipi bat, liburu karikatura bat. Baina gutxienez hitza nirea 

zen. Ez zidaten eman. Deskuido batean lapurtu nien. 

(Kantatuz) Mundu honetan justiziarik 

Ez da sekula ikusi. 

Juez jaunaren ofiziua 

Ori da gauza itsusi. 

Tranpak dira nagusi. 

Legea dute ausi 

Behin deklaratu zutenak 

Premiatuak izango dira 
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Erruz lapurtzen dutenak 

 

Aberastutzen ez dan gizona 

Ori da gizon prestua 

Bere lagunen ondasunera 

Ez doakio eskua 

Au ez da legezkua 

Ez arrazoiezkua 

Zergatik degun ikusten  

Nola andiak txikiakatik 

Poltsak betetzen dituzten. 

 

Bai. Hitza nirea zen eta ez nuen ematen ez diru truk, ez ogi truk. Eurak 

bengatzen hasi ziren, eta gure artean gerra izugarri bat deklaratu zen. Nik 

hica ukatzen nien, eta haiek ogia ukatzen zidaten. “Harri eta Herri”-ren 

kausaz, ogibiderik gabe gelditu nintzen. Bi hilabetetan egon nincen etxera 

dirurik ekarri gabe. Eta nire alaba ikusten nuenean, etorkizunaren aurrean 

ikusten nuenean, honela mintzatzen nintzaion. 

A tus hermanas diles, tú pequeña...  

 

Eh, eh!! Euskeraz, mesedez!! 

 

Erderaz eskribatzen nien nire alabei. 

 

Baina zergatik ez duzu euskerazko bertsioa erabiltzen? Lurdes 

Iriondok kantatzen zuena, edo geroago Oskorrik hain ederki musikatu 

zuena? (Kantatuz) “Hire ahizpei esaien, hi txikia, zergatik etxean, ez 

dagoen...” 

 

Parkatu baina erderaz da. Badakit pekatua dala, baina ni pekataria naiz. 

Barkatu. 

 

Tira!! Ez da pekatu. 

 

A tus hermanas diles tú, pequeña 

Por qué razón no hay pan en casa, diles 

Que el pan se compra, pero no abriles 

Ni el honor de tu padre. Voz sedeña 

Cantarines murmullos de la aceña 

Explícales que existen, viven, miles 

De hombres desesperadamente viles 
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En quienes el dinero se despeña 

Mas día llegará, quizá mañana 

En que la libertad, moza gañana 

Os cantrá en vascuence con la sopa 

Y el árbol de Gernika amanecido 

Ese cadáver hoy desconocido 

Se colmará de fruto hasta la copa. 

 

Gero herriz herri ibili nintzen, nire serbitzuak eskeintzen, azkenean Bilbaoko 

portura iritsi arte.  

Aleman barkua atrakatu da Zorrotzan. 

Zimentua dakar, 

ehun kiloko sakuetan. 

Bienbitartean, 

Anton eta Gilen zeuden zerrarekin 

tronko ura erdibitzen 

sokarekin.... 

eztago kablerik.... 

Bestela.... 

Tira eta tira. 

Orain Anton, 

gero Gilen, 

ez naiz hilen, Gilen 

Hemen euskeraz 

eta han erderaz. 

Birau egiten zuten. 

Oker bideak ez paidaki mintzairarik, 

berdin tratatzen baitu 

erdalduna 

eta euskalduna. 

Arbolaren neurriak hartu nituen. 

Antiojuak bustitzen zitzaizkidan. 

(Amak gauean pentsatuko zuen errekara erori nintzela) 

Eta esan nuen: Beti paratuko naiz gizonaren alde. 

Gilen. Anton. 

 

Kontable bat naiz, ofizina batean numeroak kontatzen diarduena. Lanaren 

uztarriari lotuta nago, jornal eskas baten afanean. Behin kontable bati 

buruzko ipui bat eskribitu nuen. Ipuin hura, nik eskribitzen ditudan gauza 

guztiak bezalaxe, etzen gauza haundia, baina euskeraz zein gauza apurra eta 

gehienetan balio gabekoa eskribitzen den ikusirik, eztut uste huragatik 

lotsatu beharrik dudanik, eta lehengo egunean lagun batek harroa deitu zidan, 
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esan nuelako ipui hura bezalako gutxi irten eta irteten direla euskal 

eskribatzaileen luma herdoitsuetatik. Ipuin harek “Olerkaria” zuen izena... 

Olerkaria. (Denporatik ateratzen den probetxuaren ipui barregarria) 

 

Behin, Europa-erdiko hiri haundi batean, olerkari pobre bat bizi zen. 

Olerkaria fabrika bateko kontularia zen. Hamabost urtekin sartu zen han 

lanean, eta laurogetabost urteak arte, etzuten jubilatu. Ofizina mehar eta 

ilun batean pasatu zuen bere bizi luzea, eta bere bertso ederrak ere hantxe 

moldatu.    

Etzeukan izenik, edo eztaki inork izen bat zeukanik. Kintzena kobratzen 

zuenean, firma beharrean, zentzu gabeko lerro bihurri batzuk imini zituen, 

eta inori etzion inoiz axola izan. Guri ere ez, gaur egunean, bere bertsorik 

gordetzen eztelako.  

Ofizinan bota zituen aurreneko hogei urteetan, apostu bat egin zuen bere 

buruarekin, kontu-liburuetan idatziriko numero bakoitzagatik, bertso 

bateko puntu bat modutuko zuela: Minutu bakoitzean numero bi eskribitzen 

zituen, eta puntu bi bere paperetan.  

Nola orduak hirurogei minutu dituen ehun eta hogei puntu eskribitzen 

zituen ordu bakoitzean, eta egunean mila laureun eta berrogei 

puntu.Urtean hirureun egun lan egiten zuen; horregatik urtean laureun eta 

hogetamabi mila puntu eskribitzen zituen.  

Urteak joan eta urteak etorri, berrogetamar urteak bete zituen arte 

eskribitzen iraun zuen. Honela bere bizitzean hamalau miloi berreun eta 

berrogetamasei mila puntu eskribitu zituen.  

Igande eta jai-egunetan, bere bertsoak konpontzen eta atontzen zituen. Aste 

artean eginiko puntu guztiak launa biltzen zituen bertsoetan, bertsoak 

ehuna kantuetan, eta kantuak hamarna liburuetan. Honela bere bizi-erdian 

hiru mila bosteun eta hirurogetalau liburu idatzi zituen.  

Berrogetamar urteak bete zituenean, bere kolkorako pentsatu zuen:     

 -Gehiegi idatzi dut. Hainbeste bertsoren artean, gauza bailo-gabe 

asko ez ote da egongo?     

 Eta gauza bat erabaki zuen: bere liburu guztiekin beste haundiago 

eta luzeago bat egingo zuela.  

Liburuak launa hartzen zituen, eta sobra zeuden bertsoak kendurik 

laurekin berri bat egiten zuen, eta honela zortzireun eta laurogetamazortzi 

liburu geratu zitzaizkion.  

Hauekin beste hainbeste egin zuen eta berreun eta hamalau geratu. Hauk 

atzera bildurik, berrogetamairu, gero hamairu , eta azkenean hiru liburu. 

Hiru hauekin azkenean bat bakarra egin zuen.  

Baina denbora zeukan oraindik, eta aurrera joateko erabakia hartu 

zuen; gehiegi hitz egin zuen, eta ederki zekien, hainbeste solasetan, 



 10 

biziaren arrazoia aurkitu zuela, eta orain liburu hartan, bere begien 

aurrean, zeukala, bertso artean ezkutaturik. 

Bere bizitzeko azkenengo hamar urteetan, puntuak borratzen iraun 

zuen. Duda sakonak egiten zitzaizkion puntu bakoitza borratzeko, baina 

gauza guztiak ongi aztertu eta ikertu ezkero, etzeukan batere 

urrikalmenturik. Eta bat utzirik, beste guztiak borratu zituen azkenean.  

Geratu zena, hau zen:  

  Gizonaren gorputza  

  buztinezkoa da.     

 Biharamunean, hil egin zen.     

Olerkari guztiak bezala, infernura joan zen. Hantxe demonio batek hartu 

zizkion kontuak. Demonioak esan zuen bere kolkorako:     

-Esaminatu dezadan arima hau. Ea nola erretzen dugun: oliozko 

sutan ala egurrezko sutan.     

 -Urlia, ehun urte bizi zara. Zer izan zara?     

 -Olerkaria.     

-Ea ze probetxu atera duzun zure bizitzetik. Zer idatzi duzu? 

Erakutsi!      

-Bertso hau.     

 -“Gizonaren gorputza buztinezkoa da”. Eta bertso hau idazten ehun 

urte tardatu duzu? Hogei letra dauzka. Letra bakoitza idaztea bost urte 

kostatu zaizu.  Hainbeste zorakeria izan ezpazenu buruan, zure txiki-

denporan jakingo zenuen hori, kristau dotrina irakurri bazenu.  Orain, 

pospolu baten garrean erreko zara eternidade guztian.  Amen.            

 

 

Eskribitzen ditudan gauzekin, ez dakit zer gertatzen den, baina beti pasatzen 

da nik gauza bat esan nahi dudala eta irakurleak beste gauza bat, gustiz 

ezberdina ulertzen duela. Eta hori gertatzen da ipui horrekin, jendeak 

bakarrik entenitu zuela agerian zegoena. Ipuin haretako poeta kontulari 

zegoen fabrika batean, eta nola ni ere kontulari nagoen fabrika batean, 

jendeak pentsatu zuen nire gainean eskribitzen nuela, ni ere noizean behin, 

poesia eskribitzen dudalako.Eta erraturik dabiltza. Zeren nik ezin trata 

baitezaket nire burua hain moldegaizki eta krudelki. Ipui harekin gauza bat 

esplikatu nahi nuen, zer dagoen poesiaren azken funtsean eta fundamentuan.  

Gizon bat izan liteke munduko bertsogilerik onena, puntu aberatsak erabiliko 

ditu, esanen ditu pentsa litekeen gauzarik zorrotzenak, eta hala ere gerta 

liteke poeta ez izatea. Zergatik? Mandaturik ez dakarrelako, Nundik eta 

norako mandatua. Eta batez ere zertarako. Zertarako senti eta zertarako 

pentsa. Zertarako maita eta zertarako higuin.  

Nik bi afizio izan ditut: euskera eta zuzenbidea. Zuzeneko bidea.  Eskribitzen 

ikasi dut eta nire pluma zuzenbidearen zerbitzuan dago.  
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Pobre Gabriel! Constructor de versos que no lee nadie. Los que podrían 

entenderte no te pueden leer, y los que podrían leerte, ni te entienden ni te 

leen. ¡Poeta euskaldun! Pero si en la literatura vasca no hay más que curas. 

¿Qué tiene que ver Leizarraga con los simbolistas? ¿O qué carajo le 

importa a un aldeano de Lezama la poesía social? 

 

Egia bat esateagatik 

Nire andrea bortxatu behar badidate 

Nire alabak hilk behar badizkidate 

Ni bizi naizen etxea lurrera bota behar badute. 

Egia bat esateagatik 

Ebaki behar badidate  

Nik kantatzen dudan mingaina 

Nik eskribatzen dudan eskua. 

Egia bat esateagatik 

Nire izena kendu behar badute 

Euskal literaturaren  

Urrezko horrietatik, 

Inun, inoiz inola 

Ez naiz ixilduko. 

 

A dónde vas, desgraciado? No seas tozudo! A dónde vas con tus 

canciones toscas? No has tenido una madre que te recomendase huir de las 

malas compañías? Piénsatelo bien, es un problema de decisión. Príncipe 

errante por las almenas de su castillo. Ser o no ser: una cosa o la otra. 

¿Quieres ser vasco? De acuerdo, allá tú. Pero vasco o rojo. ¿Vasco, poeta y 

comunista?  ¿Qué clase de santísima trinidad es esa? Gabriel, no se puede 

servir a dos amos. O con Dios o conmigo.  

 

Askotan pasatu zait ez naizela nire ingurukoen egun berean bizi. Badirudi 

ni gaurko egunean bizi banaiz nire inguruko asko atzoko egunean bizi 

direla, edo nire ingurukoak gaurko egunean bizi badira, ni biharko egunean 

bizi naizela.  Nire teatro lanen pertsonaiak ere ez dira ni bizi naizen 

egunean bizi. Erosoago bide zeuden betiko euskal teatro 

konstunbristarekin. Holan gertatzen zitzaion “Beste Mundukoak eta Zoro 

Bat” –eko “Kepa”-ri. 

 

“Zorionez, hau guzti hau komedia bat da. Bestela izugarria izanen 

litzake hemen gertatuko dena. Baina euskaldun poeta barregarri batek 

eskribitutako komedia bat da.   Zuen artean, jaun-andreak, poeta 

barregarri hori baldin badago, Gabriel Aresti zorioneko edo zoritxarreko 
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hori baldin badago, mesede bat eskatu nahi diot hemendik. Begira, ni 

hezurrezko eta haragizko gizon bat naiz. Teatro honetara  ekartzeko, izenez 

aldatu nauzu, baina oso ederki bizi nintzen ni, nire etxean, nire 

andrearekin. Arren, Gabriel, otoi, Aresti nire lagun oso maitea, komedia 

hau ongi buka dadila, zoriontsuak izan gaitezela guztiak azkenean. Zu 

behin, nire etxera etorri zinen kafea hartzera, eta bostgarren koparekin 

geundenean, ordurako nire bigarren Montekristo bat piztu zenuen, oso 

alegre eta adiskidetsuki geunden, eta bihotza zabaldu nizun, nire kuitak eta 

ondikoak aitortu nizkizun. Zuk erremedio bat agindu zenidan, eta komedia 

nardagarri hau asmatu duzu; nire etxearekin teatro bat egin duzu, eta nire 

bizitzarekin komedia bat, jente guzti hori ikustera ekarri duzuna. Hemen 

gaude guztiak, bost anai-arrebok, gainera infernutik  atera dituzun hiru 

deabru gorriak, zerutik jatsitako jondone santu arrado-xamar bat, ni 

gizagaxo hau, eta gero, bestea!”            

 
 

Gertatzen da gaurko euskal teatroa ez dela gaurkoa, joan den mendekoa 

baizik. Eta berdin gure literatura, oro har. Askotan galdetu zait ea zentzurik 

duen lanak itzultzea. Eta zer esanen dut? Gure artean munduko idazlerik 

hoberenak baleude ere, itzuli beharko genuke. Nik gustokoen ditudan 

maisuen lanak itzuli ditut.  

 

W. Shaskespeare 

Ch. Baudelaire 

P. Verlaine 

Miguel de Cervantes: Don Kixote Mantxakoa 

 

“Zedukan izenik gogora ekarri ere nahi ez dudan Mantxako basa-herri 

hatean, orain denbora asko ez dela, aiton-seme bat bizi zen, harma-tokian 

lantza gordetzeko, eta ezkutu zaharra, zaldi argala eta galgo-zakur 

korrikalaria zedukaten hoietatik bat.” 

 

Thomas S. Ellot 

Dante Alighieri 

Pablo Neruda. Hogei amodio poema eta kantu desesperatu bat. 

 

“Ema-gorputza, muru zuriak, ister  zuriak,    

dirudizu mundua, eskeini-gura.    

Nire gorputzak, nekazale basati, lantzen zaitu    

eta erauzten du semea lurraren sakonetik. “ 

 

B. Brecht  

Frai Marcos da Portela 
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B. Otero  

Tomas Meabe 

Federico Garcia Lorca 

Nazim Hikmet 

Machado 

Eugène Pottier…  Eugène Pottier?  

 

(Kantatuz) Zutik! munduko langileak, 

garai dezagun gosea! 

Odoltzaren ondoan sarri 

datorkigu asea! 

Burjesiaren hilobitzat 

Zabal dezagun lezea, 

harekin ehortziko dugu 

eman daukun oinazea. 

 

Aresti ,  marxista!! 

 

Aresti. 

Bai, malgizon bihurtu naiz.  
 

 (Kantatuz) Orain artian izan naiz beti,  

neure buruaren jabe,  

horregatikan modu gaiztian  

ala gorrotatzen nabe.  

Beti egiun da gabe,  

ala esaten dabe,  

naizala gizon gaiztua.  

Benkatutzeko sartuko dauste,  

sabel edian aiztua.  

 

Eh, Aresti!   

Niri gizon gaizki portatuaren... 

Aizu, malgizon Arestiarra! Eta Bocaccio? Badakizu... (Keinu obszeno bat) 

Bai... Decamerone tipi bat ere itzulia dut.  

Hona Dekameroneko  ipuin bat: “Zaldia Behorrarekin.”  
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“Orain eztela asko, Napolesen, gizon pobre bat Peronella izeneko 

neskatxa eder eta polit batekin esposaturik zegoen. Mutil galan bat, 

Giussepe Galina zeritzana, Peronella hura ikusirik, hartaz amoratu zen, 

eta haren sekretuak lapurtzen jakin zuen. Eta elkarrekin egon ahal 

izatekotz, hau pentsatu zuten, ezen, senarra lanera joateagatik etxetik 

irteten ikusi bezain fitetz, mutila barrenera sartuko zela. Eta halako egin 

zuten maiz. Baina goiz batez, Giussepe Peronellarekin zegoela, senarra, 

gauerarte etortzeko ohiturarik ezpazuen ere, arinago bihurtu zen: 

Peronella!!! Irekizan atea, neu naun! 

 

Peronellak, bere senarra entzun zuenean, honela erran zuen:     

«Ai, Giussepe maitea, hil eginen niauk. Hara non ene senarra, Jainkoak 

kondenatuko duena, itzulia den. Beste erremediorik eztagoenez gero, 

kupela horretan sar hadi, eta irekitzera joanen natziaiok ni.     

 

Arineketan sartu zen Giussepe kupela-moduko hartan, eta andreak 

senarrari: 

«Nola bihurtzen haiz hain goiz? Egun eztuk lanik eginen? Eta ni, bitartean, 

gau eta egun harilketan. Ai ene pobrea! Nola biziko gara? »  

 

Senarrak kontsolatu zuen. 

«Ea, bada, andre, ezadi trista, Jainkoarren. Izan ere berri on bat ematera 

itzulia naun etxera: hilabete baino gehiagorakotz ogia ekartzeko modua 

bilatu eta topatu dinat, zeren gure kupela zaharra saldu baitinat eta 

hargatik bost florin urre emanen deraute.»       

 

«Kupela saldu?...eta....bost florin bakarrik?” “Zazpitan saldu deraukoat 

neuk gizon on bati. Kupela barrenean sartuta zegok orain bera, sendoa eta 

ongi ote dagoen ikusten. Hator, hemen hagoenez gero, eta gure negozioak 

trata hitzak”.    

 

Senarra, hau entzunik, anitz boztu zen.  

 

Giussepe, Peronellaren eleak entzun zituen, eta kupelatik jalgi zen:      

«Ongi egina iruditzen zaidan kupela, baina barrenean mahats-hondakinak 

eduki ditin, antza, hain baitago kutsaturik ustelkeria itsusi batez, non ezin 

eros baitezaket, lehenago garbitzen ezpaderautazue.»      

 

Erran zuen orduan Peronellak:      

«Ezpedi horregatik tratua gal. Ene senarrak garbituko baitu osorik.»      

 

«Bai, bai», eta kupelaren barrenean sartu zen gizona, eta garbitzen 

hasi zen. Eta Peronellak, senarrak zer egiten zuen jakin nahi balu bezala,  
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kupelaren ahotik sartu zuen bere burua, eta bi besoak eta soinak ere sartu 

zituen, eta honela hasi zen mintzatzen:      

«Hori garbi ezak, eta hau eta beste hura, eta beha ezak hor ere pizka bat 

geratzen dela.»      

 

Eta Peronella horrela zegoela, Giussepek, bere gutizia ezpaitzuen 

guztiz bete senarra etzenean, nahi bezala beteko etzuela oharturik, ahal 

bezala betetzea erabaki zuen, eta andrea goraturik, honek kupelaren ahoa 

estaltzen zuen bitartean, Partiako zelai zabaletan bridarik gabeko eta 

amodioak berotutako zaldiek behorrak asaldatzen dituzten erara, burura 

eraman zuen bere mutil-nahia, eta kupelaren garbiketa amaitu zenean 

bertan bukatu zuen. 

Elkarrengandik apartatu ziren. Peronellak kupelaren ahotik burua 

kendu zuen, eta senarra irten zen:  

«Hire gogora garbiturik dagoen beha ezak»,  

Giussepek behatu zuen, baietz erran zuen, zazpi florinak pagatu zituen, eta 

kupela etxera bidal ziezotela agindu zuen.”  

 

Testu hau lapurtera klasikora itzuli nuen, ez kapritxu bategatik, euskera 

literario baten beharra ikusten nuelako. Hasieratik kausitu nuen euskare batu 

baten beharra eta su eta ke borrokatu nuen haren alde. Horrek nahigabe asko 

sorrarazi zizkidan Euskaltzaindian. Beste batzuek berriz “Amen Jauna” 

esaten diote guztiari. Baina norbaitek kantatu behar ditu egiak, eta ofizio 

atsekabe hori niri tokatu zitzaidan. Euskaltzaindian sekulako estabaidak izan 

genituen...... 

    

Euskaltzain oso, ohorezko eta urgazle maitiok: dakizuenez datorren 

urtean Euskaltzaindiaren urrezko ezteiak betetzen dira eta bidezkoa da 

gertakizun garrantzitsu hau behar bezala ospatzea. Gaurko batzarra 

ospakizunon antolaketa dauka gai bakartzat. 

 

Baina esana dago: Inon, inoiz inola ez naizela isilduko... Guretzat guztiak 

dira jai egunak. Eta astelehen egunak noizko dira? Lanean aritzeko orduak 

ez al du gure atea jo? 

 

Hona hemen berriro gure gazte sutsua. Eta... jakin leike zer egin 

behar degun orain? 

 

 Euskara Batuari buruzko batzar nagusia egitea proposatzen dut. Exijitzen 

dut. 

  Zertarako, zure zorioneko euskeranto hori asmatzeko? 

 



 16 

Egunen batean euskararen orduak joko du, eta orduan esku hutsik egonen 

gara. Zergatik? Mugitu ez garelako. Gezurrezko euskaltzaleak garelako.  

 

Zuri ez dagokizun kontuan sartzen zera. 

 

Ez naiz filologoa. Bakarrik kontadore poeta Euskarak zoratu bat. Nik euskal 

akademian ez daukat botorik, ez daukat hautatzeko eskubiderik. Baina bai 

boza, mintzatzeko eskubidea. Araudiak ematen dit, eta eskubide horretaz 

baliatuz, proposizio hau presentatzen dut hamar erregeletan laburtua:  

1. Euskaldun frantsesen H-a errespetatuko da baina bakarrik bokal hasieran 

eta bokal artean.  

Lenengo H-a, gero C, Ch eta orrelakoak ibiltzen dituzu. Nai dezun 

moduan idazten eta itzegiten dezu zuk. 

 

Disziplina bat dagoenean neuk ere ametituko dut. Baina mesedez, disziplina 

gustiontzat izan dadila. Euskaltzaindiak dikta dezala, eta aurreratuok 

betetzen ez badugu beraren altzotik despatxa gaitzala, baina disziplina hori 

betetzen ez duten atzeratuegiekin batera! 

Besterik ez genuen behar! Euskara euskaldunberrien eskuetan! 

 

Bai, euskaldun berria naiz. Euskaldun jaiotzea kasualitate bat da, berdin jaio 

bailiteke erdaldun, eskimal edo saguzar. 

 

Saguzar ni? 

 

Ni neure borondatearen hautaera libre eta neketsu bategatik naiz euskaldun. 

 

Saguzar deitu dit, zuek entzun duzue.  Baina nor zarela uste duzu? 

 

Euskaltzaleen artean ni "guti eta gaizki dakiten" horietarikoa naiz. 

Kontzienzia honetara heldu naiz, beti bezala, ausarta naizelakotz: dakidana 

ez dakidanarekin konparatu dut. "Asko eta ongi dakitenek" ez dute 

konparatzen dakitena eta ez dakitena; eta hori gertatzen zaie zeren, baldin eta 

ondo badakite zer dakiten, zer ez dakiten ez baitakite. Eta orduan, asko eta 

ongi dakite.....dakitena. Guk, berriz, zer ez dakigun dakigunok, guti eta 

gaizki dakigula dakigu. Zorionez gauza hauetaz geu konturatzen gara. Zeren 

"asko eta ongi dakitenek" nahikoa dute bere zilborra kontenplatzeaz. 

Zorionez, euskararen etorkizuna, ez hoien, baina gure eskuetan dago. 

Zure eskuak euskera zikindu baino ez dute eiten. Aitu dezue? Kasualitate, 

borondate, libre, kontenplatu, konciencia, erregela, disziplina...  
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Mesedez, ez dezagun euskararekin antierdera bat egin! 

 

Denak baino geihago jakin uste du honek. Ez dauka inorenganako 

begirunerik. 

 

Orain eun urte jaio ziran gizonak.  

Lekeition Azkue, Ondarroan Agirre,  Bilbaon Unamuno. 

Zuek ohoratu duzue Bizkaia, zuek ekarri duzue onera, 

Lur tormentatu onetara argi pizka bat.  

Esplikatu duzue argia; esan duzue egia.  

Orain guk isiltzen dugun egia. 

Ondarroako Domeko Agirre, Txomin zelaia 

Ongi kantatu zenuen itsasoko gezala eta lurreko garoa: eskerrik asko. 

Zazpi kaletako Mikel, Unamuno eta Jugo, 

Ederki maitatu zenituen bi lur, 

Komunio batera ekarri nai izan zenituen: Kantabria eta Gaztela: eskerrik 

asko. 

Lekeitioko piztuera, Resurrección De Azkue, 

Hizkuntzaren oinarriak aztertu zenituen: eskerrik asko. 

Baina nik orain, ehun urte igaro dan orduan, zuen oroitzapena hartzen dut 

eskuartean,  

Nire poesiaren hegaletan jasotzen  dut 

Eta ingude baten gainean jarririk, 

Esperantzaren mailuarekin apurtzen dut ankerki. 

Zuen gorazarrea gizonaren probetxuan gerta dadin, hemen. 

 

 

Eh!! Pasatzen ari haiz, eh? Ziharo pasatzen ari haiz. Sabino 

Aranarekin sartzia baino ez zaik falta. Nahikoa txorakeria 

aguantau diagu ixilik oiñarte baina kontuz gero, eh? Jakin zak: 

Hobe Txomin Agirreren laurdena hi bezalako dozena bat baino. 

Eta entzun zak: aberriaren ikurrak errespeta itzak eh? Ez hadi 

pasau. Gustora ez bahago, badakik,  hoa erdal herrira eta utzi 

gaitzak pakean... Hoa Espainiara eta idatzi han nahi duana, 

hatxearekin edo hik nahi duanarekin, hiretzat eta hi bezalako sasi 

modernoentzat, guri bost ajola, baina jakin zak, bai, hemen ez 

dugula ez hi ez hire marxismorik behar. Hoa pikutara eta laga 

bakean!! Eta kontuz ibili gero! 

Espainolista omen naiz eta hori pekatu omen da Euskalerrian. 

Aresti, puta seme, espaiñolista, marikoia, marxista, faltsoa!!  

Jesuita banintz, orduan jakintsua nintzateke. Jesuita banintz, 
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kapelau kastrense banintz ere ez nintateke espainolista, ez 

nintzateke marxista. Etiketa polita jarri didate!! Beren mintzaeran, 

bi hitzak, espainolista eta marxista, sinonimo bezala erabiltzen 

dituzte, eta zeretarako explikatu espainolistentzat espainolistak ez 

direla marxistak, eta marxistentzat, espainolistak ez direla 

marxista? Batez ere, nola explikatu hori, gaurko egunez, legetik 

kanpora erori gabe? 

 

(Tomatea jaurtiz) Tozak, ba... Ez al haiz gorria? Ba tozak gorria!!  

 
 

(Kantatuz) Urteak dira egon naizela 

Deadar eta aldarrika 

Euskal jendeak ez badu ere 

Izan neure beharrikan 

Aldatz behera arin batean 

Balantza eta korrika 

Beti neketan trazatu nuen 

Haserrearen karrika 

Horregatikan merezia dut 

Hil nazatela harrika 

Hil nazatela harrika. 

 
 

Dirudienez, ezin mintza naiteke publikoan gero inolako eskanbilak, istiluak, 

sesioak eta zalapartak sor ditezen gabe. Andreak halako kasuetan gure 

denborako filme famatu baten izenburua oroit erazten dit: “Con él llegó el 

escándalo”. Gazte denboran halakoekin asko dibertitzen nintzen, baina orain 

ene osasuna ez da orduan bezain sendoa, eta berehala hasten dira erraietan 

odola supuratzen. Kolpe emozional batek jotzen nauen bakoitzean, ohean 

pagatzen dut gero. 

Orain Ean nago, erretiraturik. Medikuek ia reposo totala agindu didate. Eta 

klaro! Bizirik iraun nahi dut. Harregatik, lanari utzi diot. Enegatik ez zait 

inporta; baina umeak oso gazte ditut eta etorkizun bat merezi dute. Gainera, 

guztiz argiak dira, talentua dute, eta bizitzean ongi jarri arte ez nuke faltatu 

nahi ukanen.  

 

Hiltzen naizenean egonen da    

nire lauzaren gainean eskribu hau: 

Hemen  datza Gabriel Aresti Segurola. Goian bego.    

Pérez y López. Marmolistas. Derio.    
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Bizkaiko Bibliotekan ere egonen da    

(deskomekatzen ezpanaute),    

liburu bat (behar-bada, ezta seguru),    

inork letuko eztuena,    

nire izenarekin. Eta    

gizon batek esanen du kardanberak loratzen    

direnean:    

Nire aitak esaten zuen bezala, nik ere. . .  

(Andre bat etorriko zait Done Santuru oro    

lore koroa batekin).    

Jainkoak eztezala nahi Bilboko karrika hati    

nire izenik eman dezaiotela.    

(Eztut nahi bizargile hordi batek esan dezala:    

Ni Arestin bizi naiz, anaiaren    

koinatu nagusiarekin. Badakizu. Maingua.)    

Batzutan esan zaharrak erratzen dira.    

Pentsatzen dut nire izena    

nire izana dela,    

eta eznaizela ezer ezpada    

nire izena.  

 
 

Besterik ez. Hasieran esan dudan bezala, nire elea torpea izan bada, ez 

nezazue zihorka. Disimula ezazue, ezikusia egizue, barka, barka eta 

barkazazue. (Badoa) 

 

(Arestik erabilitako atrilera doa)  

Gracias, gracias, muchas gracias, eskerrik asko. Como Bilbaino, y 

como vasco, es para mí un verdadero honor la oportunidad que se me da de 

clausurar este sencillo pero emotivo acto de homenaje a nuestro gran poeta, 

poeta al que estoy ligado emotivamente, podriamos decir, puesto que 

casualmente yo vivo en la calle Gabriel Aresti. Quisiera tambien aprovechar 

para anunciar, con orgullo por que no decirlo, que nuestro grupo municipal 

piensa proponer al ayuntamiento de Bilbao para el año que viene, un gran 
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homenaje a Gabriel Aresti, una gran fiesta vasca, euskal jaia, para la que no 

repararemos en gastos de modo que alcance la repercusión incluso 

internacional que se merece.  

Bien, no quiero alargarme. Unicamente, y antes de pasar al Aurresku de 

honor y a la degustación del lunch que nuestro más afamado cocinero, 

vasco, ha cofeccionado, quisiera rememorar, emocionado, las palabras del 

poeta, su poema por excelencia, obra maestra de la literatura vasca que ha 

sido traducida, en un volumen de reciente publicación, a 63 lenguas 

diferentes:  

 

NIRE AITAREN ETXEA  

Nire aitaren etxea  

defendituko dut.  

Otsoen kontra,  

sikatearen kontra,  

lukurreriaren kontra,  

justiziaren kontra  

defenditu  

eginen dut  

nire aitaren etxea.  

Galduko ditut  

korrituak,  

errentak,  

interesak,  

baina nire aitaren etxea defendituko dut.  

Armak kenduko dizkidate,  

eta eskuarekin defendituko dut  

nire aitaren etxea;  

Eskuak ebakiko dizkidate,  

eta besoarekin defendituko dut  

nire aitaren etxea.  

Besorik gabe,  

bularrik gabe,  

utziko naute,  

eta arimarekin defendituko dut  

nire aitaren etxea.  

Ni hilen naiz,  

nire arima galduko da,  

nire askazia galduko da,  

baina nire aitaren etxeak  

iraunen du  

zutik.  
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(Aresti bueltatu, eta atrileko tokia hartzen du berriro) 

Bai, nire aitaren etxea defendituko dut, baina batez ere abertzale 

diruzaleengandik, produkzio bideak sozializa daitezen debekatzen duten 

sozialistengandik eta herrien autodeterminazioa ukatzen duten 

demokratengandik. Beraiek bait dira aberri triste eta ilun hau eman 

digutenak, guri, lanaren semeoi, ogia ahotik eta euskara gogotik kentzen 

digutenak. Poetak kontadurian giltzapetu nahi gaituztenak. 

Gure folklore aberatsa mistifikatu dute. Eguzkiaren semeak omen gara, 

ongi kantatzen dugu, ongi dantzatzen dugu, gure hizkuntzaren ahaiderik ez 

dazagu, gure kraneoak neurri espezialak ditu, gure odolak halako rh faktore 

negatiboa dauka...Gure obligazioa betetzetik edozein gauza ametitu eta 

onartu dugu gure herritasun eta gizontasunaren ezaugarritzat. 

 

Gure egin beharra, ordea, agirian dago. Gure euskara dignifikatu behar 

dugu, gaurko bizitze modernoarentzat tresna sufiziente bat izan dadin. 

Bien bitartean, gure zazpi poesi liburu zazpi erdera diferenteetara itzultzen 

ez diren bitartean, gure abesti modernoa Europako dizka best-seller bat ez 

den bitartean, Nobel Sari bat irabazten ez dugun bitartean, debekatuta dago, 

neuk debekatzen dut, inork ez du aurrerantzean ezpatadantzarik dantzatuko, 

inork ez du irrintzinarik botako, inork ez du zortzikorikan kantatuko, inork 

ez du txapelik jantziko.  

 

Madarikatua izan dadila nire irudia, nire egia, euskal harria ezkutatzeko 

baino ez badu balio.  

 

Nire herriaren gaineko azala 

harria estaltzen duen 

kolore askotako 

kristal enganagarria 

orain argi eta garbi 

deseginen haut 

(mailu batekin 

ala biola batekin?)  
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