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SONATA  

 Segundo batean...  

eta piku 
 

 Patxo Telleria-rena 
 

2004ko Urtarrilaren 11an estrenatua 

Durangoko Santana Antzokian  

Ekoizlea: TARTEAN 

Antzezleak:  

Jota : Inaxio Tolosa  

Txus: Jose Kruz Gurrutxaga 

Baster: Patxo Telleria  

Zuzendaria:  

Aitor Mazo  

Zuzendari Laguntzailea:  

Jokin Oregi 
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Norbaitek bizitzaren funtsa zertan datzan galdetzeko ideia 

bihurria balu,  akaso borroka latz hura ekarriko nuke 

aipura: izan eta egin nahi genukeenak  izan eta egiten 

dugunaren aurka libratzen duena. Eta azpimarratuko nuke 

ia guztioi suertatzen zaigula ederrago, inportanteago, 

dibertigarriago edo epikoagoa izan nahi genuena, izatera 

iristen garena baino.  Eta nire defentsan, gure defentsan, 

esango nuke haizeak kontrako norabidean jotzeko ohitura 

petrala duela, oso nekeza dela ordenaren, beharraren, 

errutinaren edo erosotasunaren aurka arraunean egitea. Eta 

bukatzeko aldarrikatuko nuke inori, inoiz eta inola ez 

zaigula sua erabat itzaltzen, kasurik larrienean ere zerbait 

gordetzen dakigula, ezinegonezko su hondar nimino bat 

besterik ez bada. 

 

 

 

Nik borroka horri buruz hitz egin nahi nuen, sugar horri 

buruz, erretzeko beldurrik ez duen gizon bati buruz. 

Protagonistaren ideia M. Tournier-i zor diot,  bere 

narrazio labur bat “Nire zoriona ez dadila sekula bukatu” 

erabili bait nuen abiapuntu bezala. Beste zati bat ere Aitor 

Mazo eta Jokin Oregiri zor diet. Gainontzekoa neure 

sugarrari, itzalita bukatu nahi ez duena. 
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 TUNELA 

Ilun. Argitzearekin Jota ikusten dugu klarinetea jotzen. Halako batean 

bularreko min bortitza sentitu eta lurrera zerraldo jausten da. Txus eta 

Baster sartzen dira.  

Baster.  

Amaiera.  Akabo da. Labur samarra, ez?  

Txusek maitekor jasotzen du Jotaren burua. Berau amiñi  bat mugitzen da. 

Txus. 

Itxaron!  

Jotak begiak ixten ditu ostera. 

Baster. 

Oraingoan bai. 

Txus. 

Bai. Atseden hartu, Jota.  Egon lasai. Dena bukatu da.  

Baster. 

Jota... Jota.  Tira... altza zaitez, ireki begiak. Bizkortu.   

Txusek eta Basterrek Jota altzatzen dute.  

Jota. 

Baster? Txus? Funtzioa daukagu? 

Baster. 

Ez, Jota, hilda zaude. 

Jota. 

Hilda? 

Baster. 

Erabat. 

Jota. 

Ikusi eta entzun egiten dut, ordea.  

Baster. 

Ez, Jota. Dena dago zeure buruan.  Azken orduko zalaparta da.  

Txus. 

Egia al da tunelaren amaieran argi bat ikusten dena? 

Jota. 

Ez da tunela... Klarinete baten tutua da.  

Baster. 

Nahi duzun bezela. Kontua da gogoratzen hasiko zarela. 

Txus. 

Bizitza osoa pasako zaizu burutik segundu batean. 

Jota. 

Segundu batean?  

Baster. 
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Bota segundu bat eta piko. 

Jota. 

Ez dut astirik izango. 

Baster. 

Lasai, beti izaten da astia. Guk lagunduko dizugu. 

Txus. 

Zure bizitza erromantza batekin hasten da.  

Jotak nana bat jotzen du klarineteaz. 

Baster. 

Ez, Jota. Ritornello,  tempo presto,  molto allegro. 

Jotak melodia berbera jotzen du baina arin eta alaiago. 

Txus. 

Txikitatik nahi izan zenuen musiko izan. 

Baster. 

Obsesioa zen. 

Txus. 

Pasioa. 

Baster. 

Eromena. 

Txus. 

Jenioa. Soinua atera zezakeen  lehenengo gauza eskuratu orduko jakin zenuen.  

Baster. 

Zure buru koxkorrean, zarata musika bihurtzen zen.  

Jotak lapiko bat goilara batez astindu eta soinu-efektu bat dela 

medio, kanpai hotsez Bach-en “Tocata eta fuga re minorrean” 

lanaren lehenengo nota ezagunak entzuten ditu.  

Txus. 

Ez zinen beste umeak bezalakoa. Zure gurasoek ez zekiten zer egin zurekin harik 

eta egun batean erratzarekin  txirula bat egin zenuen arte.  

Jotak kañaberazko erratz batekin Bach-en  “Ana 

Magadalenaren Album”-aren 2. minué jotzen du.  

Txus. 

Musika tresna bat eskuetan, zure baldarkeria erabat desagertzen zen. 

Jota eskenatik irteten da saltoka, desagertu arte.  

Baster eta Txus. 

...Kontuz! 

Jota desagertu den bazterretik estropezu baten zarata 

entzuten da. 

Txus. 

Beno... Ia erabat. Ondorioz ingresatu zintuzten... kontserbatorioan. Eta horrela, 

hamar urterekin... 
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Baster. 

Egon, egon, ez joan hain azkar.  Nik Jota ezagutu nuen hamar urte zituela. Ondo 

gogoan daukat. Goiko pisuan bizi nintzen. Egun osoa ematen zenuen pianoa 

astintzen. A ze tortura! (Irtetera doa) 

Txus. 

Nora zoaz? 

Bater. 

Nire etxera. Ni goiko pisuan bizi nintzen, ez al duzu entzun?  

Jota pianoa jotzen hasten da. 

"EL DOLOR DE LOS DOLORES” 

Baster. 

Kaixo!! 

Jota. 

(Pianoa jotzeari utzi gabe) Kaixo. 

Baster. 

Goiko bizilaguna naiz! (Txus-i) Ez al da nabaritzen? (Jotari) 

Nire atsoak jakin nahi du ea noiz bukatuko duzun.  

Jota. 

Bukatu zer? 

Baster. 

Burrundaia. 

Jota. 

(Jotzeari utziz) Ah... Molestatzen du? 

Baster. 

Ostikotxoak potroetan bezela.  

Jota. 

Barkatu. 

Baster Jotaren etxera “sartzen” da. 

Baster. 

Beno, niri egia esan bost ajola, ez naiz etxetik asko ibiltzen eta. 

Nigatik jo zazu nahi duzuna (...) Jozazu ba.  

Jota berriz hasten da jotzen 

Baster. 

Atsoa da, senetik aterata dago.(...)  

Baster. 

Txus, ajola dizu nire amarena egiteak?  

Txus. 

“Basteeeeer!!!”.  Holan? 

Baster. 

Peto petoa. 

Baster. 
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Esaten ari nintzenez nire atsoa da; senetik aterata dago. Egizu 

kontu, esan dit atoan ixiltzen ez bazara hatzamarrak aginka 

moztuko dizkizula...   

Jota gelditzen da. 

Baster. 

Baina zu lasai, farol bat da. Ez dauka aginik... Segi jotzen. 

Txus-Ama (Off) 

Umeaaaaaaaaa!!!  

Baster. 

(Bere amari) Esan egin diot, ba!! (Jotari) Ixildu edo jata 

birrinduko zaitut, babu arraioa!!! 

Jotak ikaratuta  estalkia supituan itxi eta hatzamarrak 

harrapatzen ditu. 

Baster. 

Nola duzu izena?  

Jota. 

Juan Sebastián.  Juan Sebastián Bach bezala. 

Baster. 

Zure abizena Bach da?   

Jota. 

Ez, Perez. Eta zuk? 

Baster. 

Martinez. Wolfang Amadeus Martinez.  

Ixiltasuna. 

Txus. 

Ez zuen sinistuko... 

Baster. 

Ez dakit, sinisteko itxura zuen, baina ez nion aukerarik eman.  

Baster. 

(...) Baster naiz. Baster Keaton bezala.  

Jota. 

Ah! 

Baster. 

Jo zazu. 

Jota. 

Ez, begiak aterako dizkit.  

Baster. 

Jozazu, motel.  

Jota. 

Zertan geratzen gara? 

Baster. 

Doala pikutara atsoa, potrotaraino nago. 
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Jota. 

Zer nahi duzu jotzea?  

Baster.  

Zer ba, edozer jotzen dakizu? 

Jota. 

Bai.  

Baster. 

Bai zera, zoaz popatik hartzera. 

Jota. 

Esan bat. 

Baster. 

Ez dakit kantarik.  

Jota. 

Bat ere ez? 

Baster. 

Ba ez, zer ba? Beno bat:  “El dolor de los dolores, el dolor más 

inhumano...” 

Jotak melodia jotzen du.  

Baster. 

Hori ere bazekien!  

Jota. 

Oso erreza da. Jo nahi duzu? 

Baster. 

Ez.  (...) Beno, utzi tokia. 

Baster Jotaren ondoan eseri eta elkarrekin jotzen dute. 

Hasierako melodia arruntetik Bach-en 5. preludio 

(“Preludio eta Fuguetak”) iristen dira oharkabean.  

Txus. 

Jotak askotan hitz egin zidan une honi buruz. Zuen haridura, zuen poza...  Jotak 

liluratu egiten zintuen.  

Jotzen jarraitzen dute. Oharkabean ere, preludiotik “Kasachov” musika 

herrikoira pasatzen dira, sekulako martxarekin. Txus eskena ikusten ari 

da baina giroak kutsaturik, pandero bat hartu eta festara batzen da. 

Basterrek mozten du. 

Baster. 

Zertan zabiltz? Zu artean ez zinen orkestan. Oraindik dueto bat ginen.  Urteak 

egon ginen gu biok elkarrekin. Egun osoa ematen nuen zure etxean. Dakidan 

guztia zuk irakatsi zenidan. 

Baster bakarrik jotzen ari da orain. 

Txus. 

Saiatu egin zen. Afizioa bai, bazenuen, baina boxeo guanteekin jotzen zenuen. 
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Baster. 

Eta zer? Gustora egoten nintzen Jotarekin.  

Txus-ek erratzarekin lurra jotzen du. 

Baster. 

Kakazaharra, joan egin behar dut. Bihar, betiko orduan?  

Jota. 

Bai. 

Baster. 

Gustatzen zaizu nire kapela? 

Jota. 

Bai.  

Basterrek ematen dio. 

Jota. 

Niretzat? (...) Eskerrik asko.  

 Amak lurra jotzen du. 

Baster. 

Banoaaa! 

Jotak erratz kolpeak entzun eta  bere buruan erritmo bilakatzen 

dira.  

Baster. 

Zer entzuten duzu?  

Jota. 

Ezer ez.  

Baster. 

Ezer ez? Ea ba, zer duzu burutzar horretan...? 

Jota. 

Ezer ez, benetan. 

Basterrek belarria Jotaren burura hurbildu eta zarata  

biziagotzen da. Urruntzen duenean, berriz,  ixildu. Jota lotsatuta 

dago. Baster barrez.  

Baster. 

Zeharo jota zaude, Jota. 

Jota. 

Zu bai zaudela jota.  

Bromatan borrokan egiten dute.  

Txus. 

Zure urterik zoriontsuenak izan omen ziren. Zure bizitza armonia hutsa zen.  

Jota. 

Bai zera armonia! 

Baster. 
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Neure urterik onenak ere izan ziren. Nik ordea banuen kezkatzeko arrazoirik. 

Nire ama pentsiorik gabeko alarguna zen. Hamabost urterekin bizimodua aurrera 

ateratzeko adina omen nuen.  

Jotak, lepoa  libraturik, hasperen egiten du. 

Baster. 

(Txantxaz) Ez zaitez kexatu, hilda zaude eta.  Hainbeste kopla... (Txus-i) Eta 

orain bai, orain zu agertzen zara. 

Txus. 

Partituraren kadentzia aldatuz doa. Largo andante. Mezzoforte. 

LUZE IRAUN DEZALA NIRE POZAK 

Jota jotzen ari. Baster sartzen da periodiku batekin.  

Baster. 

Jota, irakurri hau 

Jota. 

“Orkesta behar da jatetxe  baterako. Ostiraletik igandera.” Eta?  

Baster. 

“Ongi ordaindua”.  

Jota. 

Jatetxe batean jotzea nahi duzu? 

Baster. 

Betirako ez dut esaten. Baina hasteko...  

Jota. 

Ez dut batere gogorik. 

Baster. 

Ez ta neuk ere, hara bestea. Baina dirua dirua da. Jendea 

eskuzabala da edanda dagoenean. (...) Beno, agian ez gara 

aberastuko, baina non aurkituko dugu hau bezalako aukerarik, 

musikaren istoriako temarik handienak jotzeko?  

Basterrek “Arriba con el tiroliroliro” jotzen hasten da eta 

ezkontzetako musiko baten karikatura egiten du. 

Baster. 

 “Gabon, jaun andreak. “Topacio” orkestak atsegin haundiz 

zoriondu nahi ditu Mamen eta Luis Ricardo beren eskontzagatik. 

Eta orain gure kantarik kuttunena eskeiniko dizuegu zuei eta 

zuen fameli osoari.  

Jota, barrez, “Arriba con el tiroliroliro” jotzen hasten da 

Basterrekin. Txus sartzen da, baina panorama ikusita alde 

egitera doa. Basterrek geldirazten du. 

Baster. 

¿Zer nahi duzu?  

Txus. 

Ez, iragarkiagatik etorri naiz, baina hobe dut joatea... 
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Baster. 

Eh, egon, egon. Hitz egin dezagun. 

Jota. 

Iragarki bat ipini duzu? 

Baster.  

Ba bai, hirukote baterako, birekin nahiko lan.  

Jota. 

Niri galdetzea zenuen. 

Baster. 

Dena oso azkar joan da. 

Jota. 

Detaile polita izango zen gure planak niri komentatzea. 

Baster. 

Ez al duzu beti esaten baju bat behar dugula? (...)  Ze zuk bajua 

jotzen duzu, ez? 

Txus. 

Bai, baina beno... Ondo pentsatuta ez... Hara... Begira,  hau ez 

da nire estiloa.   

Baster. 

Eh, gurea ere ez.   Eskuak berotzen ari ginen. Eta zuk, ba al 

duzu esperientziarik orkestaren batean?  

Txus. 

Ez, ez. Konposizio eta zuzendaritza ikasten ari naiz 

kontserbatorioan. 

Baster.  

Konpositorea? 

Txus. 

Konpositore gaia. 

Baster. 

Ba erakutsi zerbait, ez? 

Txus. 

Beno... “Bach-en koral bateko moldaketa bat ekarri dut: “Luze 

iraun dezala nire pozak”. Baina agian serioegia eritziko diozue” 

Baster. 

Jota, zure tokaioa! Niri Bach, bah!  

Jota. 

Kasurik ez, Bach ondo dago.  

Txus. 

Tori, Sol Maiorrean. (...) Hasieran molde klasikoa jarraitu dut, 

eta gero moldaketa... 

Jota. 

(Orriak gainetik ikusiz) Oso ondo dago.  
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Jotari partitura lurrera jausten zaio.  

Txus. 

Kontuz, numeratu gabe daude ta! 

Baster. 

Oso traketsa da, baina klarinetea ez zaio sekula jausten, aizu.  

Dena den, lasai, ez ditu partiturak behar. 

Txus. 

Nola ez dituela behar. 

Baster. 

Ez dituelako behar. 

Txus.  

Banekien ez zela ideia ona geratzea. 

Joateko imintzioa egiten du, baina Jota “Luze iraun dezala nire pozak” 

(Cantata 147)  koralaren lehen notak jotzen hasten da. Baster eta Txus 

batzen dira gero.  Kantaren erdi aldera Baster ixiltzen da. Jotak eta 

Txusek jarraitzen dute. Azkenean  Jota inprobisatzen hasten da. Txusek 

ahozabalik entzuten dio. Bukatzean,  

Txus. 

Ondo! Hori oso ondo egon da!  

Jota. 

Moldaketa ona da. 

Txus. 

Moldaketak ez du ezer... Baina bukaeran egin duzun horrek bai. 

Ajola dizu apuntatzeak? Ez nuke galtzerik nahi. 

Jota. 

Ez da beharrezkoa, buruan daukat. Ez zait ahaztuko.  

Txus. 

Benetan? 

Baster. 

Norekin ari zarela uste duzu, ba? Hemen kategoria dago.  

Txus. 

Oso ona zara. Nire gauza batzu erakutsi nahi dizkizut. Ea zer 

iruditzen...  Gauza handiak egin ditzakegu elkarrekin... 

Baster. 

Bai, jakina, Metropolitanoan jo. 

Txus. 

Eta zergatik ez? 

Baster. 

Koño, “Rostropovich”! Zuk ba al dakizu zer den 

Metropolitanoa, motel?  

Txus. 

Kontzerturen batean egona naiz. 
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Baster. 

Ah, familia onekoa zara beraz. Zorionak. Guk ezin dugu joan. 

Esmokina tintorerian daukagu.  

Txus. 

Dohai bat duela esan nahi nuen, besterik ez. 

Baster. 

Badakit ona dela! Horregatik ea zorte pixka batekin sos batzu 

irabazten ditugun jatetxe batean. Lurra zapalduz. Baina ez dakit, 

agian gutxi irudituko zaizue. 

Txus. 

Ondo, ondo dago. Beno... taldean onartzen banauzue, jakina. 

Jota. 

Nigatik bai. 

Baster. 

Bueh... 

Txus. 

Jesus naiz. Eta zu? 

Jota. 

Juan Sebastián. 

Ixiltasuna. Elkarri begira geratzen dira. 

Baster. 

Ni Baster, Baster Keaton bezala.  

Txus. 

A ze kasualitatea, ez? 

Baster. 

Beno, osabak jarri zidan, grazia egiten ziolako nola... 

Txus. 

(Jotari) ...Bach-en koral bat jotzen ezagutu izana eta zu Juan 

Sebastian deitzea.  

Jota.  

Eta ze kasualitatea zu Jesus deitzea. 

Txus. 

Zergatik? 

Jota. 

Koralaren letragatik.: «Jesus bleibet meine froide » 

Txus. 

Egia, ez naiz erreparatu, “Jesus, luze iraun dezala nire pozak”.  

Jota eta Txus Koralaren letra  kantatzen dute, Soprano eta 

Tenore abotsetan. Ondoren Baster ere batuko zaie, Basso 

abotsaz. Bukatzean,  

Baster. 
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Eta hola sartu zinen gure bizitzan. “Biola de gamba” bat kartoizko banda batean 

bezala.  

Txus. 

Hala ere, urte gozoak izan ziren. 

Baster. 

Bai, zer arraio: asko entsaiatu, gutxi irabazi, eta ahal genuen beste barre egiten 

genuen. “¡One, two, one two three...!” 

Rithm and blues bat jotzen dute. Bukatzean,  

JOTA ETA TXUS 

Txus. 

Baina pozak ez zuen luze iraun gure artean, eh, Baster? 

Baster. 

Ez. Agian lehenago konturatu beharko nintzen melodiaren aldaketaz. Baina beti 

izan naiz gor xamarra gai batzuetarako. Adagio. Piano. 

Jotak eta  Txusek Bach-en 14. preludioa  (“Preludio eta 

Fuguetak”) jotzen dute. 

Baster. 

Ezingo nuke esan noiz hasi zen, edo zergatik. Ni ez nintzen bertan egon. Imagina 

dezagun, imaginatze aldera, zuek biok elkarrekin ari zinetela entsaiuan; askotan 

entsaiatzen zenuten elkarrekin... Baina arratsalde horretan, Txusek klarinetearen 

ahoko piezaren ezpal bat aurkitu zuen Jotaren ezpainetan... Eta gertatu zena 

gertatu zen. 

Basterrek esan bezela, Txusek ezpala hartzen du Jotaren 

ezpainetan. Begiek topo egiten dute. Irribarre bat eta ondoren 

musua. 

Baster. 

Beno, agian bestela gertatu zen, zer inporta du horrek. Gertatu zen eta kito. 

Jota berriro hasten da jotzen, barruko melodia batek 

bultzaturik. Txus jakinminez. 

Txus. 

Zer entzuten duzu?  

Jota. 

(Lotsatuta) Ezer ez...  

Txus. 

Tira, kontaidazu...  

Jota. 

Ezer ez... Benetan... Denok entzuten dutena entzuten dut nik... 

(...) Uste dut. (...) Baina gero nik... Burutik nagoela uste duzu? 

Txus. 

Nahiko nuke nik zu bezain erotuta egotea.   

Jota. 
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Batzuetan ikaratzen naiz. Bakarrik nagoenetan. Ez dut sekula 

bakarrik egon nahi.     

Txus. 

Ez izan beldurrik, Jota. Ez zara sekula bakarrik egongo.  

Besarkatzen dira. 

Txus. 

Egunen batean Metropolitanoan joko duzu. (Jota barrez) 

Sinistuidazu, Jota, egunen batean zuk Metropolitanoan joko 

duzu, eta nik zure ondoan egon nahi dut hori gertatzen denean. 

Jota. 

Ez dut sinisten baina polita da. 

Une horretan  Baster sartu eta harrapatzen ditu. 

Baster. 

Jota, jakin nahi... 

Jota. 

Ah, bai! Biharko errepertorioa. Banoa.  

Jota korrika ateratzen da. Estropezu baten zarata entzuten da. 

Baster eta  Txus elkarri begira. Isilune bat. 

Txus. 

Beno...  Joan egin beharko dut. 

Baster. 

Zer, Txus?  Patetikaren bertsio bat sartu duzue niri ezer esan 

gabe?  

Txus. 

Zer diozu ? 

Baster. 

Badakizu. 

Txus. 

Ez. Baina kasualitatez nik uste dudanaz ari bazara, esango dizut 

ez dela zure kontua. 

Baster. 

Kasualitatez gai berberaz ari bagara esango dizut ez dudala 

Jotarekin jolastea nahi.  

Txus. 

Jolasten ari naizela iruditzen al zaizu? 

Baster. 

Iruditzen zait “konposizio eta zuzendaritza” ikasten ari zarela, 

urrezko ile-kizkurrak dituzula eta hitzak ondo aukeratzen 

dakizula. Oso erreza da Jota txunditzea, ez dauka meritu gehiegi 

zureak. Jota zera da... berezia. (Eskua burura eramanez) Arazoak 

ditu. Jakin egin behar da nola tratatu.  

Txus. 

Eta zuk badakizu. 
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Baster. 

Nahiko ondo moldatu gara orain arte. 

Txus. 

Besterik? 

Baster. 

Bai. Joan den urtean seko maiteminduta egon zen. Bibolina 

ikasten zuen neska batekin. Txora txora eginda.   

Txus. 

Trena galtzera noa. 

Jota sartzen da. 

Jota. 

Patetikaren bertsio bat sartu dut. Ondo iruditzen? 

Txus. 

Galdetu Basterri. 

Baster. 

Itzel, Jota, itzel. 

Jota. 

Bihar arte! 

Txus badoa. 

Jota. 

Begira ze dibertigarria! 

Jotak zerbait jotzen du giroa arintzeko. 

Baster. 

Pozik ikusten zaitut. 

Jota. 

Eta zergatik ez? 

Baster. 

Jakina. Aizu, gaur ostirala da. Zergatik ez goaz tragu batzu 

hartzera? Neska mordoa dabil inguruotan gu bezalako bi 

morroien zain.  

Jota.  

(Barrez) Beti esaten duzu gauza bera eta azkenean mozkortuta 

bukatzen dugu, bakar bakarrik, eta farola baten kontra txiza 

egiten. 

Baster. 

Inoiz gertatu beharko da estreinekoz.  

Jota. 

Baina zuk uste al duzu nik aurpegi honekin...? 

Baster. 

Ba eraman klarinetea eta lelotuta utziko dituzu. 

Jota. 
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Ez, ez dut gogorik. Nahiago dut  hemen jotzen egon. Geratu 

nirekin. 

Baster. 

Ez, nahiago dut farola baten kontra txiza egin. 

Jota. 

Baster, zerbait gertatzen al da? 

Baster. 

Ez! Ez da ezer gertazten. 

Badoa 

THE PEREZ FIVE 

Txus. 

Baina gertatzen zen. Horixe gertatzen zena. Handik aurrera gauzak okertzen hasi 

ziren. 

Jota txirulan eta Txus bajoan 15. preludioa (“perludios y Fuguetas”) jotzen dute. 

Baster sartzen da. Txaloekin mozten die.  

Baster. 

Ondo, ondo, oso polita turuturu hori, baina eserlekuak ere 

lokartuko zaizkigu. Urologoen kongresu baterako kontratatu 

gaituzte, barre batzu egin nahi dituzte gero putetxe batera 

joateko. Ez goaz Kontserbatoriora, koño! Ea ba, azkenengo 

entsaioa egingo dugu.  Zu Jota, oraindik kanpoan zaude, argi 

dago? 

Jota. 

Bai 

Baster. 

Txus eta biok hasten gara. Bat bi hiru lau... 

Baster eta  Txus blues bat jotzen hasten dira. 

Baster. 

“Gabon, jaun andreak, ohore handia da niretzat “The Perez 

Five” aurkeztea: Txirularekin ¡Jonny Perez! 

Jota sartzen da, txirula  jotzen. 

Baster. 

Milesker, Jonny. Klarinetearekin, “Michel Perez”  

Jota, klarinetearekin. 

Baster. 

Bikain, Michel. Tronpetarekin, “Richard Perez”. 

Jota  trompetarekin. 

Baster. 

Itzel, Richard. Saxoan, “Sonny Perez”! 

Jota saxoarekin. 

Baster. 
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Zoragarri, Sonny. Eta bonboan... 

Jotak saxoarekin jarraitzen du. Txus batzen zaio eta 

inprobisatzen dute.  

Baster. 

...bonboan... (...)  

Baster altzatzen da. Handik pixka batera.  

Baster. 

Zer arraio egiten ari zarete? 

Jota. 

Moldaketa bat. 

Baster. 

Baina ze moldaketa? Bonboa. Bonboa esan dut. 

Jota. 

Ez dut bonboa jo nahi, Baster. Ez dakit zergatik jo behar dudan 

bonboa. 

Baster. 

Barregarria delako. 

Jota. 

Bonboa jotzea barregarria da? 

Baster. 

Jode... Ez, bonboa jotzea ez. Barregarria da morroi batek “Perez 

Five”rena egitea bost tresna jotzen.  

Jota. 

Ez diot grazia ikusten. 

Baster. 

Jode... 

Txus. 

Neuk ere ez. 

Baster. 

Zeri ez diozu grazia ikusten? 

Txus. 

Perez Five-n kontu horri. 

Baster. 

Jackson Five bezala. 

Txus. 

Horretaraino ere iristen naiz. Baina ez zait barregarria iruditzen. 

Nahiago nuke beste edozer jo.  

Baster. 

Neuk ere, Txus. Neuk ere. Izugarri gustatuko litzaidake musika 

fina jotzea ikuslego fin baten aurrean. Baina negozio honetan 

burua ateratzeko, kontutan hartu behar da norentzat ari zaren! 

Txus. 
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Hortxe dago koska. Zuk burua atera nahi duzu. Guk jo nahi 

dugu.  

Baster. 

Oh! Barkaidazu. Ez nuen mindu nahi zure duintasuna, pobreok 

ez daukagun bertute zoragarri hura.  

Txus. 

Ez zaitez betiko leloarekin hasi! 

Baster. 

Leloa? Zu bai leloa, Rostropovich!  

Txus. 

Eh, nik ez zaitut iraindu.  

Baster. 

Ah, ez? Ez zait ba  iruditu nitaz trufatzen ari zinela, zergatik 

izango da?  

Txus. 

Hara, Baster, zu beti bronka bila. Utzi bakean. 

Baster. 

Utzi bakean zuk! Ez dakit ze kakazaharra sartu diozun Jotari 

buruan. 

Jota, eztabaidak aztoraturik,  jotzen hasten da bazter batean. 

Txus. 

Entzuiozu. Entzun hori, Baster. Ezin daiteke talentu hori guztia 

zakarrontzira bota.  

Baster. 

Talentoa! Baina nortzu zaretela uste duzue? 

Txus. 

Ez gara inor, Baster. Inor ez. Baina amets egiten dugu, eta 

amesten dugun hori izan gaitezkeela sinisteko indarra daukagu.  

Nik indar hori dudala sentitzen dut, mundua mugitzeko adina, 

nahi izanez gero. Bukatu da patxanga. Eta gosea pasa behar 

badugu gosea pasako dugu. 

Baster. 

Badituzu urteak paboa pasata izateko, ez?  Nik ez dut kakatan 

usteldu nahi.  

Txus. 

Librea zara aukeratzeko.  

Baster. 

Besterik ere behar genuen. (Bere gauzak batu eta badoa) Zorte 

on, Jota.  

Baster badoa. Jotak musika bukatzen duenean... 

Jota. 

Eta Baster? 

Ilun. 
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ETORKIZUN HANDIKO OGIBIDEA 

Zurrunurru bat entzuten da. Barreak, edalontziak elkarri joka... 

Baster agertzen da, kapela batekin, mikro bat eskuan.  

Baster. 

Gabon jaun andreak. Ongi etorriak “Gwendoline”ra, jende 

finaren diskoteka. Ni Teddy Manfredy nauzue. Gaur egun 

berezia da niretzat: urtebete da komiko karrera hasi nuenetik. 

Lehenago musikoa izan ninzten. Lagun pare batekin jotzen 

nuen, baina eurei musika kultoa gustatzen zitzaien. Badakizue 

zer den musika kultoa, ez? (...) Ez dakaizue... Lasai, kultoek ere 

ez dakite.  Musika kultoa... nola azalduko nuke... ume baten 

negarra bezalakoa da, diferentzia batekin: umeak badaki 

izorratzen ari dela. Musika kultoa entzutea esperientzia 

erlijiosoa da: bukatzean jainkoari eskerrak ematen dizkiozu.  Ni 

agnostikoa naizenez “publiko guztiontzako” musika aukeratu 

nuen, baina “publiko guztiek” bizkarra eman zidaten. 

Bitartean, Jota eta Txus musica konposatzen ari dira. 

Bukatzean,  Jota besarkatzen du. 

Txus. 

Bai, Jota, hau da behar genuen bukaera. Banoa! 

Jota. 

Nora? 

Txus. 

Kontserbatoriora. Irakasleak esan zidan zerbait genuenean, 

berari erakusteko, kontzertu baterako edo. 

Jota. 

Ez al goaz azkarregi? 

Txus. 

Ez. Segundu bakoitza urrezkoa da.  

Badoa. Bitartean, Basterrek bere monologoarekin 

jarraitzen du. 
 

Baster. 

Nire karrerak semikortxea bat iraun zuen.  Kritikoak otsoen 

moduan oldartu zitzaizkidan. Bertoko batek idatzi zuen: 

“Ustezko pianojole hau amerikar ejerzitoaren bonba bat 

bezelakoa da: ofensiboa eta itsua”. Nire ospeak ozeanoa 

zeharkatu zuen. Buenos Aireseko kritiko batek idatzi zuen: 

“Desafina tanto el pibe que si se dehmashara, en vez de volver 

en sí, volvería en la sohtenido”.  Gogoan dut nire azkeneko 

ekitaldia. Probintzietako areto bat zen. Bukatzean herritar batek 

besteari: “Zer iruditzen ejekuzioa?” Eta besteak, “Tira, 

ejekuzioa, ejekuzioa asko esatea da, baina ostia pare bat...” Eta 

horrela konturatu nintzen modu bakarra nuela nire pianoarekin 

dirua irabazteko: pianoa saltzea.  Eta hemen nauzue, 

komikogintzan. Errepideko diskoteka batean txisteak kontatzeak 
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badu gauza on bat: ez dago kritikorik. Ondoko tabernan daude, 

neoizko argiekikoa. Eta gauza bat txarra: barreen arabera 

kobratzen dudala. Eskerrik asko eta gabon guztioi!  

Ilun 

PROPOSAMENAK 

Baster  bere kamerinoan sartzen da.  Jota eta  Txus agertzen 

dira.  

Jota. 

Kaixo, Baster. 

Baster. 

Eh? Jota!! Hola! Baina zenbat denbora ikusi gabe? 

Jota.  

Bi urte eta hiru hilabete.  

Baster. 

A ze sustoa eman didazuna! Nagusia zinela pentsatu dut. (...) 

Kaixo, Txus. 

Txus. 

Kaixo, Baster.  

Baster. 

Beno, nik makilajea kendu behar dut. Nahi baduzue itxaron... 

Esertzen dira. Baster makilajea kentzen hasten da. 

Baster. 

Ekitaldia ikusi duzue, beraz. 

Txus. 

Bai. 

Baster. 

Ez da gaizki egon, eh? Publiko gogorra. Hala ere puta madre 

pasa dute. Barre egin dute, horixe baietz... Kabroiak... (...) Eta 

zuek?  

Txus. 

Betiko moduan. Konposatzen, sortzen, jotzen. Gauza 

zoragarriak egiten, zoragarriak.  

Baster. 

Ah, bai, zer edo zer entzun dut... Kontzertu bat konposatu duzue 

Bach-en moldaketekin, ez? 

Txus. 

Honezkero bizpairu eginak ditugu. 

Baster.  

Hara! Eta hori ondo saltzen da?  

Txus. 

(...) Mementuz ez dugu kontraturik lortu.  

Baster. 
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Eta nola bizi zarete? 

Txus. 

Nik amona zahar bat zaintzen dut.  

Baster. 

Ah, ondo dago hori. Beno, nork esan zuen erreza izango zela? 

(...) Jota... Nire kapelaren gainean eserita zaude.  

Jota altzatu eta ipurdiaren azpian, Basterren kapela dago, zimur 

eginda. 

Jota. 

Barkatu. Ez naiz erreparatu... 

Baster. 

Ez zara batere aldatu, eh? (...)  Beno, mugitu beharko dut. 

Nagusiak nitaz galdetzen badu ez nauzue ikusi. (Altzatzen da) 

Jota. 

Arazorik duzu, Baster? 

Baster. 

Ez. Ez. Ondo doa dena. Oso ondo. Etorkizun handiko ofizioa da 

hau. Jendeak  barre egiteagatik edozer egiteko kapaz da.  

Jota. 

Laguntzarik behar baduzu... 

Baster. 

Beno, insistitzen baduzu... Nire ekitaldiak errebultsibo bat 

beharko luke. Musiko batekin  dena errezago izango zen. Nahi 

al duzu nirekin lan egin?  

Jota. 

Ba... Milesker konfiantzagatik baina ez dakit nik...  

Baster. 

Astebete bat besterik ez da. Kontsumizioen protzenai bat 

eramaten dut. Egun on batean dirutza bat atera daiteke. Heren 

bat zuretzat eta bi niretzat. 

Txus. 

Erdibana. 

Jota. 

(Harriturik) Nola? 

Baster. 

Beno, dena negozia daiteke. Konpondu zuen artean. Eta ez 

haserretu nigatik, eh?  

Baster badoa. 

Jota. 

Eta hori? 

Txus. 

Heren bat zaborra da. Musiko bat behar badu ordaindu dezala.  
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Jota. 

Baina... baietz esan al dugu?  

Txus. 

Ah, baina, ez al dugu baietz esan?  
Ilun 

SUERTERIK EZ EMAKUMEEKIN 

Baster mikroan,  Tedy Manfredy-ren paperean. Jota pianoan. 

Baster. 

Gabon jaun andreak. Ongi etorriak “Gwendoline”-ra, jende 

finaren diskoteka. Teddy Manfreddy nauzue. Beno, beno... 

Bikote asko ikusten dut publikoartean. Oso zorionekoak zarete. 

Nik, ordea, suerte txarra daukat emakumeekin. Jaio nintzenean 

hain itxusia nintzenez,  medikuak esan zion aitari: “Ahaleginak 

egin ditugu, baina jaio egin da.”  Erizainak idatzi omen zuen 

nire fitxan: “Gizonezkoa, lau kilo hirurehun gramo; solterua”. 

Nire amak ez zekien zeinekin geratu, nirekin ala plazentarekin. 

Ez zidan titia eman, ez zuelako ezezagun baten aurrean biluztu 

nahi.  

Sekula ez dut erlazio sexualik izan ordaindu gabe. Ordainduta 

ere ez. Behin diru mordoa eskeini nion profesional bati nirekin 

oheratzeagatik... Berak doblea eskeini zidan nirekin ez 

oheratzeagatik. Beste neska hura bezala, taberna batean ezagutu 

nuena. Hitz egin genuen, barre egin genuen, gustora ginen. Nik 

dirua barra gainean ipini eta esan nion: “Afaltzera konbidatzen 

zaitut.” Berak eskerrak eman, dirua hartu eta... afaltzera joan 

zen.  Behin, bostgarren pisuko andreak aszensorean begia kiñatu 

eta esan zidan: “zatoz nire etxera gauean, ez da inor egongo 

eta”. Joan nintzen eta egia zen: ez zegoen inor.  

Lanean ere ligatzeko aukera gutxi. Ah, ze ez duzue pentsatuko 

bizimodua txisteak kontatzen ateratzen dudala. Enterradorea 

naiz. Emakume asko pasatzen dira handik, baina nik esaten 

diedana: “Berandu!”. 

Desesperaturik, periodikuan iragarki bat ipini nuen, kontaktuen 

sailean, pikante xamarra. Dei bat jaso nuen: “antibizio” 

sailekoak. Emakumezko inspektore batek egin zidan galdeketa. 

Beno, lehenago katxeatu ninduen eta hori izan da nire 

esperientzia sexual bakarra. Aitortzeko exijitu zidan ohiuka, eta 

nik maiteminduta nengoela aitortu nion. Bi urte eta egun bateko 

zigorra ezarri zidan.  

Hala ere ez dut esperantzarik galdu. Nire hilobian zera idazteko 

aginduko dut: “Hemen datza Teddy Manfredy. Baduzu planik 

gaur gauerako, panpoxa?” Milesker eta gabon!! 

Txalo motelak. Argia aldaketa.  

Baster. 
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Ondo, Jota, ondo. Orain bai. Bikote ederra egiten dugu. Plan 

handiak ditut guretzako. 

Jota. 

Astebete esan zenidan eta astea bukatu da.  

Txus sartzen da.  

Txus. 

Kaixo. 

Jota. 

Kaixo, Txus. 

Baster. 

Badakit astebete esan nuena, baina gauzak ondo doaz eta... 

Jota. 

Datorren hilean gure lehenengo kontzertua daukagu eta ondo 

prestatu behar dugu. 

Baster. 

Ahaztu kakazahar hori. Dirua egin dezakegu. Neure kabareta 

montatu nahi dut. Imajina zazu gure izenak neoizko argitan : 

“Baster eta Perez”. 

Jota. 

Ez. 

Baster. 

“Perez eta Baster” 

Jota. 

Ezetz.  

Jota badoa. 

Baster. 

Jota!!  

Baster. 

Baina ez zen kontzerturik egon hurrengo hilean. 

Txus. 

Ez hurrego hilean, eta hurrengoan, ez hurrengoaren hurrengoan...  Dozenaka 

enpresari bisitatu nuen urteotan. Inork ez zigun kasurik egin.  

Baster. 

Eta zure gaztetako grina ezabatzen hasi zen.  

Txus.  

Potrotaraino nengoen atsoen ipurdiak garbitzeaz.  

Baster. 

Otsoari belarriak iksui eta kikildu egin zinen.  

Txus. 

Bizitzaren une inportanteek daukaten ajea da inoiz ez duzula asmatzen noiz 

agertuko diren. Ez dago semafororik, ezta trafiko seinalik esanez: “Kontuz, 

errepide arriskutsua!” Abisatu gabe etortzen dira. 

Baster. 
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Zer nahi zenuen ba! 

Txus. 

Ni une inportante honek gaizki harrapatu ninduen. Ez nabil aitzakia bila. Egongo 

da hortik hortzak estutu eta aurrera egiteko kemena duenik. Ni makal harrapatu 

ninduen.  

Baster. 

Beti harrapatzen zaitu makal. Nokturnoa, modo minorrean. 

POPATIK 

Jota tronpeta jotzen, bera bakarrik. Txus sartzen da partirura 

batzurekin.   

Txus. 

Popatik! Ez didate kasu ostiarik egin! Ziur ez dutela ezta karpeta 

ireki ere egin. Dios, ez dakit zertarako saiatzen naizen ere.  

Telefono hotsa.  

Txus. 

 “Lan interesgarria da, baina ez da une honetan bilatzen duguna, 

agian beste batean...” Baina zer diok, kabroia, ez dakik zer duan 

eskuartean da. Sekula konposatu dugunik onena, jode. Dios, a ze 

nazka. Zertarako ote gabiltz ito arte lanean... 

Partiturak lurrera botatzen ditu. Telefonoak hoska dirau.  

Txus. 

Nor da?  

Jota. 

Baster. Pianoa jotzeko bere kabaretean.  

Txus. 

Jo zer? 

Jota. 

Ez dakit. Nik nahi dudana suposatzen dut.  

Txus.  

Eta ezetz esan diozu? 

Jota. 

(Lurreko paperak ikusiz) Hori gure kontzertua da?  

Txus. 

Ezetz esan diozu? 

Jota. 

Zergatik dago lurrean? 

Txus. 

Nik bota dut, Jota, ezetz esan diozu?  

Jota. 

Zergatik bota duzu? 

Txus. 
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Inon ere ez dutelako nahi. Jota, musikoa zara eta pianoa jotzea 

eskeintzen dizute, nik ez dakit zer gehiago nahi duzun. 

Jota. 

Ordenatu beharko dugu. 

Txus. 

Toki ustela da, baina nolabait hasi behar.  

Jota. 

Horri batzu apurtuta daude.   

Txus. 

Ahaztu kontzertu alu hori, jode! Inork ere ez du nahi.  

Txus telefonora doa. 

Txus. 

Baster? Kaixo, Txus nauzu. Aizu, baietz.  

Ilun 

KLOWN BAT JAIO DA 

Baster sartzen da, Teddy Manfredy-ren paperean. 

Ohiuak eta txistuak. 

Baster.  

Milesker. Milesker, “Joe Dinamita Plumcake”. Barreak  

lehertzeko modukoa, ez? Ados, ados, oraindik berde xamarra 

dago. Baina ikasiko du. Nik ere hasieran ez nuen honetarako 

balio. Ingeniaritza egin nahi nuen, baina nire matematika liburua 

suizidatu zen: arazoz josia zegoen. Charlot handia ere ez zen 

ikasita jaio. Badakizue zergatik ziren mutuak bere pelikulak? 

Denek esaten ziotelako: “No Charles Chaplin.”  (Txistuak) 

Milesker, jaun andreak. Baina gure kabaretean dena ez da 

humorea izango. Gaur sorpresa daukat. Musikari bikain bat. 

Pianojole harrigarri bat, Juan Sebastian Bach-en “Concerto 

Grosso”-ren moldaketa kontenporaneo bat eskeiniko diguna. 

Zuekin, Juan Sebastian Perez!!  

Jota eskenatokira irteten da. Alkilaturiko trajea txiki 

geratzen zaio eta itxura barregarri xamarra du. Lotsati 

agurtzen du eta barretxoak jasotzen ditu. Makurtzean 

partiturak lurrera jausten zaizkio. Barre gehiago. Jaso 

ondoren pianoruntz doa. Taburetea ez dago bere 

gustoko alturan eta erroskari bueltaka hasten da, 

baina goiko partea lurrera jausten zaio. Barre 

gehiago. Lurretik jasotzeko makurtzen da eta praka 

estuegiak urratzen zaizkio, kaltzontziloak agerian 

utziaz. Barre gehiago. Zutitzen da aztoraturik, eta 

tabureteko eserlekuaz ahazturik berriro esertzera doa, 

baina taburetearen burdina sartzen du ipurditik. Barre 
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algarak. Eserlekua berriro arroskatu, eseri eta jotzen 

hasten da, baina barre ozenek ez dute musika entzuten 

uzten. Haserreturik, badoa eskenatokitik. Berriro 

ateratzen da, bultzaturik, publikoaren agurra 

jasotzeko. Berebiziko txalo zaparrada eskeintzen diote.  

Ilun 

SEKULAKO ARRAKASTA 

Txus. 

Barkatu, Jota.  (...) Sentitzen dut. (...) Ez genuen etorri behar. 

Errua nirea izan da. (...)  Tragu bat behar dut.  

Baster sartzen da. 

Baster. 

¡¡Brabo!!¡¡Brabo, Jota!! ¡¡Brabo!! Nire besoetara, kabroia!! 

Ikusi duzu montatu duzuna? Bai, badakit, ez zen  geure asmoa. 

Eta zer? Emaitzak du ajola. Eta kabaret honetako hormek ez 

dute ezagutu gaurkoa bezalako txalo zaparradarik.  Egiazkoa, 

espontaneoa, zuri ez dizulako inork deus ere zor. Ez zintuen 

inork ezagutzen. “Zintuen” esan dut ze hasi zaitez lapitza 

zorrozten autografoetarako. “Rostropovich”, prestatu maletak. 

Mundu osoko antzokiak, erne ibili: bagoaz! Aberastu egingo 

gara!! Bai, badakit gaizki ikusia dago, baina baten batek 

sakrifikatu beharko du. Bestela, zer egingo lukete kotxe 

deportiboen fabrikante gaixoek? Zer zentzu izango luke 

esturioien bizitzak inork ez balu caviarrrik jango? Gustoko duzu 

caviarra, Txus? 

Txus. 

Ez. 

Baster. 

Pikutara caviarra. Langosta denontazt!! (...) Aretoan gremioko 

jendea zegoen. Merkatua kontrolatzen duen jendea. Batekin 

aritu naiz. Komiko sena duzula esan du. Taburetearen kontu 

horrek funtzionatuko duela. Dirutza bat inbertitzeko prest 

zegoen zurekin. Eta gauza hauek beroan hartu ezean ezabatzen 

direnez, potroetatik heldu eta idatzizko konpromezu bat atera 

diot. Jota,  firmatxo bat eta agur miseriari. 

Jota. 

Jaztera noa.  

Jota badoa. 

Baster. 

Zer du honek?  

Txus. 

Putakume bat zarela, horixe du.  

Baster. 
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Jendea sailkatzeko modu xelebrea, zurea. Nik aukerak bilatu, 

borrokan egin eta zelatan egoten naiz, ehiztaria naiz, beraz 

putakumea naiz. Zuk ilunabarrei begiratu, marraskiloen 

mogimendua aztertu eta eserita egoten zara ea mundua 

konturatzen den ze guapoa zaren, poeta zara, beraz, ez zara 

putakumea. 

Txus. 

Nik hatzamarrak urratu arte entsaiatzen dut, nire lana da, ez dut 

merezi gabeko ezer eskatzen eta ez diot inori ezer zor, beraz ez 

naiz putakumea! Zuk odola zurrupatu nahi diozu zure laguna 

omen den bati, beraz putakumea zara! 

Baster. 

Zer nahi zenuen, negar anpuluka sartzea? Barkatu, ez da nire 

estiloa. Egoerari probetxua ateratzea otu zait. Jotarentzako... eta 

niretzako ere jakina, horrexegatik naiz putakume bat.  

Txus. 

Feriaz feria eraman nahi duzu?  

Baster.  

Komiko izatea proposatzen diot. Ez dauka ezer lotsagarririk, ez 

zaitez  pijoa izan. 

Txus. 

Ez da berdina komiko izatea eta erridikuloa egitea. Eta Jota ez 

da komikoa. Nola aurkeztu behar duzu? “Jaun andreak, zuekin 

Jota Ese Perez, txikitan musikoa izan nahi zuen inozoa. 

Lehenengo lerrokoek tartak botatzeko eskubidea dute eta 

ehuneko hamarreko errekarguarekin aurpegira ttu egitea duzue. 

Egin barre gizajo honen kontura.” 

Baster. 

Eta zer ajola zertaz egiten duten barre? Ordaindu dezatela eta 

doazela gero etxera edo popatik hartzera nahi badute. Ez 

gabiltza inoren arima saltzen, ez zaitez traszendente jarri. Ofizio 

bat besterik ez da. Ordu erdi bat fokoen azpian eta kobratzera. 

Eta doala pikutara mundua. Eta kitto. Ezin dugu aukera hau 

galdu. Eta zu zara Jota konbentzitu dezakeen bakarra.  

Txus. 

Burutik eginda zaude. 

Txusek dokumentua kendu nahi dio. Borrokan egiten 

dute. Txus lurrera doa. 

Baster. 

Hurrengoan kontatu hamarrerarino holako babukeria egin baino 

lehen!! (...) Begiratu ispilu batean, jode, erna zaitez!! Zuk burua 

zaborrez bete zenion. Zerua agindu zenion, “Metropolitanoa”. 

Ja! Metropolitanoa! Ea ba, zertan geratu da hori guztia, motel? 

Txus. 

Badakizu. 
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Baster. 

Baina zuri entzun nahi dizut. (...) Ez duzue kaka ale bat ere jan. 

Oker nabil? 

Txus. 

Ez.  

Baster. 

Ez zaizue ezer zoragarririk gertatuko orain arte ez bada gertatu! 

Gazteak ginenean Jota harrigarria zen, ados, baina ume bat 

besterik ez zen, eta urteak aurrera doaz, eta benetan jenio bat 

balitz, jode, jendea konturatuko zen honezkero, ez?   

Txus abailduta dago. 

Txus. 

Nik halako indarra nuen... Tximista bat eskuekin gelditzeko 

gauza nintzen. Ekaitzik bortitzena. Baina ez nengoen prestatuta 

egun goibel bati aurre egiteko, eta beste bati, eta beste bati... 

Baster. 

Lasai, Txus. Saiatu egin zarete, hori ondo dago, ni baino 

ausartagoak izan zarete, nire miresmen osoa duzue horregatik. 

Baina ausardia behar da ere esateko “honaino iritsi gara” eta 

mozteko. (...) Tori hau eta emaiozu Jotari. 

Jota sartzen da.  

Jota. 

Etxera joan nahi dut.   

Txus. 

Hobe dugu, bai. Taxi bat eskatzera noa. 

Txus badoa. 

Baster. 

Zer moduz? 

Jota. 

Itzel. 

Baster. 

Badakit, tragu latza izan da,  zure tokian jartzen naiz. Badakit 

txarto pasatu duzuna, Jota, baina gera zaitez alde onarekin, gera 

zaitez azkeneko txalo zaparradarekin.  

Jota. 

Baina zuk zer duzu? Ez dakizu gelditzen? Ez duzu frenorik? 

Burutik zaude, Baster. (...) Agur.  

Baster. 

Itxaron! Hitz egin dezagun. 

Jota. 

Ondo da, hitz egin dezagun. Ez zaitut ezagutzen. Zer gertatu zen 

nirekin pianoa jotzen zuen Baster horrekin? Hain gaizki tratatu 

zaitu bizitzak?  
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Baster. 

Ezin daiteke haizeaz bizi.  

Jota. 

Milesker aholkuagatik. Ez kezkatu nigatik, aterako naiz, nola 

edo hala. Eta zu zaindu zaitez, gaixorik zaude,  Baster. Oso 

gaixorik. Pena ematen didazu. Begiratu beharko zenuke hori.  

Irtetera doa baina Baster aurrean kokatzen zaio. 

Jota. 

Kendu paretik edo zure gainetik pasako naiz!  

 Jota badoa, baina alde egin aurretik Basterrek txikitan 

erregalaturiko kapela bueltatzen dio.   

Jota. 

Agur.   

Baster. 

Zugatik ez bada egin ezazu Txusengatik. 

Jota. 

Zer gertatzen da Txusekin?  

Baster. 

Lur joa dagoela. Arazoak dituzue, ezta? 

Jota. 

Berak esan dizu? 

Baster. 

Ez, baina gauza hauek antzeman egiten dira. Sobera edaten du. 

Eta ez da harritzekoa. Ezin diozu odol gehiago xurrupatu. Ez al 

duzu gogoan garai bateko Txus? Bazuen halakao indarra. 

Tximista bat eskuekin gelditzeko gauza zen. Zenbat atsoren 

ipurdi garbituaraziko diozu zuk zure musikarekin jarraitu ahal 

izateko? 

Jota. 

Sinatzeko eskatu dizu? 

Baster. 

Ez, ezagutzen duzu Txus, harroegia da horretarako.   

Jota. 

Zertaz doa kontua? 

Baster. 

Hilabete bat, bi altuenean, arrakastaren arabera eta beno, zuk 

nahi duzunaren arabera, inork ez dizu eta pistola buruan jarriko. 

Jota. 

Ekarri.  

Jotak sinatu egiten du . Txus sartzen da. 

Baster. 

Zerua ikutuko dugu!  Uztazu dena nire esku.  

Badoa. Jota eta Txus ixilik geratzen dira. 
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Txus. 

Taxia atean dago. Bagoaz? 

Jota. 

Ez zenuen ezer esan. 

Txus. 

Nola? 

Jota. 

Kontratua sinatzen ikusi ninduzun. Zerbait esango zenuela pentsatu nuen, baina 

ez zenuen ezer esan.  

Txus. 

Ez neukan ezer eskeintzeko. 

Jota. 

A ze oroimen ederrak!  

Txus. 

Sentitzen dut. 

Jota. 

Berdin dio. Orain zerbait alaia jo nahi dut. Bach. Fuga bat turutekin. Eman 

tonoa. 

Baster. 

Baina Jota... 

Jota. 

Nire segundua da, nire oroimenak dira.  

Turutekin Bach-en “Fuga Hiru Abotsetan” jotzen dute. Bukatzean. 

Jota. 

Milesker. Orain, taxi hori hartuko dut.  

Jota badoa.  

Baster. 

Bere atzetik abiatu behar zenuen, jode. Zergatik ez zenuen erreakzionatu? 

Txus. 

Eta zer esan behar nion? Ez neukan eze reskeintzeko.   

HAMAR URTE 

Txus. 

Eta gainera, zer arraio, uztagun adagio triste hau, behi potoloen aroa dator eta. 

Hamar urtetako opereta zalapartatsua, armonia errez eta orkesta tresneria 

oparoarekin: bibolinak, tronpetak, tronpak eta tinbalak. Ez dadila ezer falta!! 

Modu maiorrea, biko konpasa, tenpo alegretoa.  

Baster agertzen da Tedy Manfredy-ren jantziekin. 

Baster. 

Gabon, gabon jaun andreak. Eskerrik asko. Zer moduz? Eta 

orain denok espero zenuten ekitaldia. Zuekin, Juan Sebastián 

Perez! 
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Txalo zaparrada. Jota sartzen da, sudur gorriaz, partiturak 

jausi,  pianoruntz joan eta taburetearen burdina ipurdian 

sartuz. Barreak. 

Txus. 

Jotak musika sakrifikatu zuen gurea salbatzearren. Baina ez zitzaion ondo atera 

jokaldia. Nik ezin nuen nire frustrazioa ito. Eta bera orain lanpetuegi zegoen, 

hainbeste bolo, errepide, elkarrizketa, abioi eta trenekin... Izan ere, ipurzulotik 

taburete bat sartzea...  

Baster.  

Good night, ladies and gentlemen. Thak you. How are you? 

Thank you very much. And now, may I present  to Juan 

Sebastian Perez!! 

Txalo zaparrada. Jota sartzen da, sudur gorriaz, partiturak 

jausi,  pianoruntz joan eta taburetearen burdina ipurdian 

sartuz. Barreak. 

Txus. 

Eh, bazuen bere meritua! Berak gutxienez zerbait egiten zuen. Bizimodua aurrera 

ateratzen zuen, eta aise gainera.  Eta nik? Zer arraio egiten nuen nik?  Ni tartean 

nengoen, aidean, edanean... Pikutara gindoazela ikusten  nuen baina ez nuen 

erreakzionatzeko kemenik.  

Baster. 

Bon soir, monsieurs et mesdames. Merci beaucoup. Comment 

allez vous? Et maintenant,  avec vous, ¡Juan Sebastian Perez! 

Txalo zaparrada. Jota sartzen da, sudur gorriaz, partiturak 

jausi,  pianoruntz joan eta taburetearen burdina ipurdian 

sartuz. Barreak. 

 

Txus. 

Akojonantea, ez ala? Londres, Paris, Roma... Zer hura nazioarteko arrakasta 

bilakatu zen. Eta zer arraio, kontu korrentea lodituz doanean, oso zaila da atzera 

egitea. Nik ezin nuen kexatu, errege baten moduan bizi nintzen.  Ez zen 

Basterrek agindutako zerua, baina infernu bat izateko nahikoa erosoa zen.  

Baster.  

Buona sera, signoa e signore. Como estai?  Molte grace. E alora 

io voglio presentare a Juan Sebastian Perez! 

 

Txalo zaparrada. Jota sartzen da, sudur gorriaz, partiturak 

jausi,  pianoruntz joan eta taburetearen burdina ipurdian 

sartuz. Barreak. 

 

AZKENEKO KARTUTXOA. 

Txus. 

Hamar urte horiek ia orain bezain azkar pasa ziren.  

Baster. 

Baina utzi zuten arrastorik.  

Jota. 
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Utzi zuten, bai. 

Baster. 

Arrakastak badu bere ordaina. 

Jota. 

Arrakasta?  Kaka zaharra, arrakasta. Begira nazazu. Nik musikoa izan nahi nuen. 

Baster. 

Eta nik futboleko atezaina. Eta zer? Umeen txorakeriak.  Denborarekin, ahaztu 

egiten dira.  

Jota. 

Nik ez dut ahaztu. Nik ez, jode. Ni Bach nintzen. Nik sonatak jotzen nituen 

Vivaldirekin. Sinfoniak, Mahlerrekin.  Nik Ella Fitzeraldekin inprobisatzen 

nuen. Ni Fran Zapparen tronpetista nintzen!! Erotuta egongo naiz akaso. Baina 

nik ez dut ahaztu. Ezin dut ahaztu.  

Txus. 

Nik ordea, dena ahaztu nahi nuen.  

Baster. 

Ba horretan gutxienez gogoz saiatu zinen.  

Txus. 

(Botilari begira) Beno, bizioren bat edo beste hartu nuen. Baina hau ez da arazo, 

egun hauetako batean utziko dut. Dena den ez gaitezen haritik urrundu, orain 

istoriaren amaiera dator eta. Jota biran zegoen, ez dakit nondik. Ni etxean geratu 

nintzen, betiko moduan. Eta bere gutun bat jaso nuen.  

Baster.  

Ospitaletik idatzi zizun. 

Txus. 

Ze ospital?  

Baster. 

Bihotzeko txiki bat izan zuen. Susto bat besterik ez zen izan. Inork ez zion 

garrantzirik eman, ezta medikuak ere. Baina irakurri gutuna. 

Txus abre una carta y la lee en silencio. Oímos la voz de Jota. 

Jota. 

“Kaixo, Txus. Lan honi utziko diot. Kitto. Musika egin nahi dut berriro. Zu 

nirekin etortzea nahi nuke, baina ezin dizut hori eskatu. Badakit berrogei 

urterekin hutsetik hastea erokeria dela. Geratu etxearekin, nahi baduzu. Baina 

mesedez, agurtzerakoan negar zotinik ez. Banandu gaitezen ixilean. Zure 

oroimen ederrena eramango dut nirekin, duela hogei urte gure entsaiu gelan 

Bach-en partitura bat besapean zuela sartu zen mutil horrena. Ondo izan. 

Besarkada bat, Jota.” 

Baster.  

Jotak bazekien denbora gutxi geratzen zitaziola. Horrexegatik bidali zizun S.O.S. 

hori, baina esperantza gutxirekin.   

Txus. 
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Eta arrazoi zuen. Nik ez nuen jada maitagarrien ipuinetan sinisten. Pertsona 

zentzuduna nintzen azkenean. (...)  Orain jota biratik itzuli da. Bere maleta 

prestatzen ari da. Badoa betirako.  

Jota maletarekin sartzen da. Elkarri begira geratzen dira ixilean.  Jotak 

partitura batzu luzatzen dizkio  

Txus. 

Gure “concerto grosso”-a da. 

Jota. 

Bai. 

Txus. 

Inork ez zigun erosi nahi izan. 

Jota. 

Holaxe da bizitza. 

Ixilean begiratzen diote elkarri. 

Jota.  

Bueno...  Agur, Txus. Eta zorte on. 

Badoa. 

Txus. 

Jota, itxaron! 

Beste mutur batean, Baster telefonoan. 

Baster. 

Baster produkzioak, esan? Barkatru, nor esan duzu? 

Metropolitano?  

Txus. 

Mesede bat eskatu ahal dizut?  

Baster. 

Ba ez dakit, itxoin, agendan begiratu beharko nuke.  Itxoin 

pixkatean.   

Txus. 

Joko al dugu azkenengo aldiz? 

Jota. 

Zertarako? Ez.  

Baster.  

Bai, zortea egon  da. Tartetxo bat egin daiteke. 

Txus. 

Ez nuke horrela bukatu nahi. 

Baster. 

Ezer hoberik tenporada bukatzeko. 

Jota. 

Ba zatoz nirekin. 

Txus. 

Ez, ez luke funtzuionatuko. 
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Baster. 

Arrakasta itzela izango da. 

Txus. 

Baina jakin zazu primeran iruditzen zaidala egitera zoazena. 

Baster. 

Aukera ederra egin duzu. 

Jota. 

Nahi duzu jo, beraz? 

Txus.  

Horixe ba. 

Baster. 

Jakina. 

Jota. 

Ondo da. 

Baster. 

Ondo... 

Txus. 

Milesker,  Jota. 

Baster. 

Milesker zuri.  

Telefonoa eskegi eta badoa. Jota eta Txus Bach-en “Concerto 

Grosso”ren lehen mogimendua jotzen dute. Halako batean, 

Jotan mina sentitzen du besoan.  

Txus. 

Zer duzu? 

Jota. 

Ezer ez. Besoa da. Ez da ezer, ez da ezer. 

Baster  sartzen da. 

Baster. 

Edo flipatzen hasita nago edo olatu putaren tontor tontorrean 

gaude. Metropolitanotik deitu dute. Eta nor nahi zutela uste 

duzue? Zubin Metha, orkesta sinfonikoa zuzentzeko? Sir 

Lawrence Olivier Shakespeareren antzezpen magistral bat 

egiteko? Ez jaun andreak. Juan Sebastian Perez nahi zuten.  

Txus. 

Sentitzen dut, Baster, baina alferrik ari zara.  

Baster. 

Zer? 

Txus. 

Bukatu dela. 

Baster. 

Akaso ez dut argi esan. Metropolitanoa esan dut.  

Txus. 
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Entzun egin dugu. Baina ahaztu zazu. Ez da joango. 

Jota. 

Joan egingo naiz. 

Baster.  

Hori zuhurragoa da. 

Txus. 

Zer diozu, Jota? 

Jota. 

Metropolitanoa da. Ezin dugu aukera hau alperrikaldu. Zeuk 

irabazi duzu, Baster.   

Irten egiten da. 

Txus. 

¡Jota! ¡Jota! (...) ¡Jota! Kaka zaharra! Ez dut ezer ulertzen.   

Baster. 

Ba oso erreza da.  Bere erabakiak hartzeko adina dauka. 

Txus. 

Inoiz ez didazu barkatu Jotaren bizitzan sartzea. Jota zure 

jostailua zen, zure pelutxezko hartzatxoa, eta nik kendu nizun. 

Ez duzu atsedenik hartu mila zatitan birrindu arte. 

Baster. 

Baina ze zabor paranoikoa da hori? Nahiko zaila da norberaren 

bizimodua ateratzea, besteena izorratzen denbora galtzen 

hasteko. Baina nor naizela uste duzu ba? Edurnezuriren sorgina? 

Erotu egin zara edo zer arraio? 

Txus. 

Baliteke, bai.  Agian erotzen hasita nengoen. Baina batez ere 

minduta nengoen, oso minduta. Jotak egin berri zuena gusto 

txarreko broma bat iruditzen zitzaidan. Nire jokabideagatik 

mendeku hartzen ari zela zirudien. Jakina, artean ez nekien orain 

dakidana... dakiguna. Gaur ulertu dut dena, gaur, hemen, 

Metropolitanoan. Jota, kabroi bat zara. 

Ilun 

 

JOTA ESE BACH-en SHOWa 

Bach-en musika batekin Jota agertzen da eskenatokian, Bach-en 

jantzia, peluka eta sudur gorriarekin.  Agurtu eta partiturak lurrera 

jausten zaizkio, baina truko prestatua da, hauspo bat osatzen dute, 

eta Jotak akordeoia jotzen du partiturekin. Txaloak. Akordeoiak 

bizitza propioa du eta ez da ixiltzen. Azkenean mailukada batez 

ixilarazten du. 

Aukian esertzera doa, baina aulkia ez dago pianoaren ondoan. 

Esertzen bada ez dauka teklatua aurrean eta teklatua aurrean badu 
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ez dauka aulkirik. Azkenean instrukzio liburuan kontsultatu eta 

aulkia pianoaren ondoan kokatzen du. Txaloak. 

 Estalkia zabaltzen du eta pianoak orroe egiten du. Berriro zabaldu 

eta korrok egiten du. Pailazoak ambientadorea bat botatzen dio 

pianoari eta bere buruari. Pianoa txistuka hasten da. Pailazoarekin 

flirteatzen ari da. Azkenean musu ematera doa, eta une horretan 

pianoak korrok egiten du berriro. Mailukada bat ematen dio. 

Txaloak.  

Metronomoa atera eta bere neurrian ipintzen du. Jotzera doanean 

azkarrago hasten da.  Zorrotz begiratu eta bere neurrira doa, 

baina jotzera doanean, berriz ere areagotzen du erritmoa. 

Azkenean mantsotu egiten du, pailazoa erdi lo geratu arte. Begiak 

ixtera doanean, berriz ere erritmo bizian hasten da. Mailukada 

batez ixilaratzen du. Txaloak.  

Eskala bat egiten du pianoa martxan jartzeko. Motor hotsa 

entzuten da, baina kalatu egiten da. Berriz eskala jotzen du, 

arinago. Motor hotsa berriz. Berriz kalatzen da. Hirugarrenean 

asmatzen du. Txaloak. 

Motorista betaurrekoak jantzi eta jotzen  hasten da berebiziko 

abiadarekin. Sirena hotsa entzuten da. Pailazoak segurtasun uhala 

jantzi, musikaren erritmoa moteldu eta bere aurretik pasatzen ari 

den polizia kotxeari agur esaten dio. Sirena hotsa ixiltzen denean 

berriz hasten da azkar jotzen. Halako batean kurba batean 

derrapatu egiten du, beste kurba bat, pianoaren kontrola galtzen 

du, frenatu eta... sekulako danbatekoa. Pianoa sutan hasten da. 

Txaloak. 

Pailazoak ez daki kea nola desagertarazi. Taburetearen goiko 

partea kentzen du eta kea urruntzen du. Kea bukatzen denean, 

esertzera doa. Taburetea goiko parterik gabe dago eta burdina 

ageri da. Esertzera doanean, pailazoa geldi geratzen da. 

Publikoari begira geratzen da.  Ileordea eta sudurra kentzen ditu. 

Publikoan zurrumurruak entzuten dira.  

Jota publikoarengana hurbildu eta hizketan hasten da.  

 

Jota. 

Barkatu atrebentzia. Juan Sebastian Perez dut izena. Musikoa naiz. duela urte 

asko musiko batek... talentu handiko konpositore batek agindu zidan nik egunen 

batean Metropolitanoan joko nuela. (Txusi) Orduan ez nizun sinistu, baina hara, 

arrazoi zenuen. Orain bere lan bat jotzera noa. Juan Sebastian Bach-en  koral 

baten moldaketa kontenporaneo  bat. (Txusi) Ea gustatzen zaizun.  
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Jotzen hasten da. Bihotz taupadak entzuten dira. Orduan mina sentitzen 

du bularrean. Oztopoka eskenatokiaren atzeruntz doa, harik eta lurrera 

jausten den arte.  

SEMIFUSAKO AZKEN IXILUNEA 

 

Baster eta Txus sartzen dira hasieran bezala.  

Baster. 

Amaiera. Akabo da. Bazekien azkenetan zegoela. Horregatik tematu zen 

etortzeko. Baina denbora agortu zaio. Ezin izan du jo. A ze putada!  Hala ere 

ezin dugu denboran atzera egin. Eta atzera egingo bagenu ere, lehengo moduan 

jardungo genuen... hirurok. Txus, esan zerbait, mesedez... Ezin du. A ze lagun 

parea! Ez nazazu gorrotatu, Jota. Ondo izorratu zintudan, baina geratu zaitez alde 

onarekin. Nik ekarri zintudan Metropolitanora.  

Txikitan oparitutako kapela bularrean ipintzen dio. 

Txus. 

Betirarte, Jota.  

Txusek Jota laztandu eta badoaz biok.  

Jota. 

Eta hori da dena? 

Baster. 

Jota, ez al dugu ba bukatu? 

Jota. 

Oraindik ez. Semifusako ixilune bat geratzen zait, oraintxe bertan osatu nahi 

dudan ixilunea.  

Baster. 

Jota, hiltzeko ere nota eman behar. 

Jota. 

Eta?  Ez didazue lagundu behar? 

Txus. 

Bai.  

Baster eta Txusen artean Jota altzatzen dute.  

Jota. 

Beraz, hau da gogoratzen duzuen guztia? 

Txus. 

Garrantzitsuenera jo dugu. 

Jota. 

Garrantzitsua! Periodikoen modukoak zarete, bakarrik izugarria da 

garrantzizkoa. Ze gaizki gogoratzen ez badut, nik barre egiten nuen, ez? 

Txus. 

Asko. 

Jota. 
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Eta lurralde bitxietan egon naiz, kondairetako hiriak ezagutu ditut. Itxasoan 

bainatu naiz gauez biluzik. Eta sukaldari ona nintzen. Maitasunaz ez hitz 

egiteagatik... Zergatik ez duzue hori guztia gogora ekarri? 

Baster. 

Beno, segundu eta piko batean ezin da dena kontatu. 

Jota. 

Eta “porca miseria”-ko amaiera hori? Oroimen zantar hori hilobira eramatea nahi 

duzue? 

Baster. 

Baina, Jota, hori da gertatu dena.  

Jota.  

Ez, gauza gehiago gertatu dira. Eta jende gehiago egon da. Non daude?  

Gillespie-ren tronpeta soinua bat entzuten da lipar batez. 

Jota. 

(...) Hara, horra Dixi Gillespie, bere tronpetarekin, zer duzu kolega?  

Jimmy Hendrix entzuten da, violin batez lagundurik. 

Jota. 

Jimmy Hendrix Vivaldirekin!  

Bob Marley entzuten da, kontrabasu batekin. 

Jota. 

Bob Marley eta Gustav Maller pipatzen!  

Straussen vals bat entzuten da, eta amaieran Jopliren ohiua. 

Jota. 

Strauss aita eta Strauss semea Janis Joplinekin flirteatzen... Hola! Juan Sebastián 

Perez naiz. Musikoa. Baina egon, non zaude, tokaio? Jota Ese, peluka zaharra... 

Non sartu zara?  

Clavicordio baten nota batzu entzuten dira. 

Jota. 

Ah, hor zaude.  

Bach-ek erantzun egiten dio beste nota batzuk joaz.  

Jota. 

Baina irten zoko horretatik, zatoz... (...) Zu ezagutzeko irrikitan nengoen. 

Grabatuetan baino argalago zaude. Eta ni loditu nintzela zure antza izateko... 

Baster. 

Zer arraio dio?  

Jota. 

Metropolitanoan nago, kolega batzurekin. Jotzeko deitu digute. Tira moteilak, 

prestatu instrumentoak. 

Txus. 

Agian arrazoi zuen poetak: “amets betezko loa baitakar behin betirako hiltzeak.” 

Baster. 
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Zer diozu? 

Txus. 

Ez dakit. Tira, goazen jotzera. 

Baster. 

Jotzera? Zer jotzera? 

Txus. 

Idearik ez. Baina orain jotzea tokatzen du. Sekula ez naiz hain ziur egon beste 

ezertaz.  

Baster. 

Baina...  

Jota. 

Ez duzu jo nahi, Baster?  

Baster. 

Ba... Bai, Jota, bai. 

Jota. 

Prest, Txus? 

Txus. 

Nahi duzunean. 

Baster. 

Jota zaude.  

Jota. 

Gora teloia !! 

  

Teloia altzatu eta “Jesus Bleibet meine froide” jotzen dute. 

Laster orkesta oso bat batuko zaie.  

Amaiera 
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