
Alde Zaharreko maitaleak 

(Patxo Telleria)  

Hilerri bat. Hilarri sakabanatuak hor hemendik, goroldio 
eta sasiez estalirik. Giro ilun eta lainotsua. 

Aktoreak sartzen dira. Misterioz egiten dute berba. 

Olatz 
Egun batzu pasa dira zuzendariaren 
abotsa lehen aldiz entzun nuenetik. 
Ordutik gauero agertzen da ordu berean.  

Mikel 
Baina esan, Olatz, ziur zaude bere 
abotsa zela? Zuzendariaren abotsa? 

Olatz 
Bere abotsa zen, edo haren antza zuen, 
nire esku bat bestearen antza duen 
bezela.  

Mikel 
Eta erantzun zenion?  

Olatz 
Ez nintzen ausartu.  

Mikel 
Haserre zegoela esango zenuke? 

Olatz 
Ez zitzaidan iruditu. 

Mikel 
Asko luzatu zen bere berbaldia? 

Olatz 
Ehuneraino konta nezakeen, presa 
handirik gabe.  

Mikel 
Entzun nahiko nukeen. 

Olatz 
Ni bezain beste ikaratuko zinatekeen.  

Mikel 
Gau honetan zaintzan geratuko naiz 
zurekin. Baliteke berriro agertzea.  

Olatz 



Ziur naiz agertuko dela.  

Mikel 
Abots horrek zuzendariaren  tonu eta 
tinbre bera badu, mintzatuko natzaio, 
infernuak bere ahotzarra ireki eta 
ixiltzeko eskatzen badit ere!! 

Kanpai hotsa entzuten da. 

Olatz 
Ordu honetan agertu ohi da. 

Mikel 
Hotzak nago. Haizeak biltzen nau,  hil-
jantzia bailitzan.  

Telefono hotsa.  

Hilarri baten gainean telefono bat argitzen da. 

Kontestagailu automatikoak saltatzen du. 

Olatz 
Badator! Hori da seinalea!   

Mikel 
Aingeru zerukoak, gorde gaitzazue! 
(Abotsari) Esan, asmo on edo gaiztoekin 
zatoz? Mintza zaitez, arren!  

Director (Off) 
Zer dogu, bikote? Zaila da zuekin berba 
egitea, ez zaiuet inoiz harrapatzen. 
Laupabost mezu utzi dotsuet, baina 
erantzunik bez. Formatu txikiko lanak 
programatu nahi doguz, eta zuekaz 
pentsau dot. Ondo egongo zan  zeozer 
Shakespeare-rena, bere urtemuga dala 
ta. Beno, pentsau eta komentauko dogu, 
ados?  

Grabazioaren amaiera entzuten da. 

Olatz 
Entzun duzu? 

Mikel 
Bai. Ustel kiratsa dario…!  

Olatz 
Ni ez naiz izan. 

Mikel 



Dinamarkan. 

Olatz 
Ah. 

Argi aldaketa. 

Aktoreek laugarren pareta apurtu eta publikoari. 

Mikel 
Dei horrekin hasi zen dena. Ulertuko 
duzue gure ikara, gure izua.  

Olatz 
Shakespear-en zerbait egitea.  

Mikel 
Shakespeare aktore baten algodoiaren 
froga da. Bere komediekin irria sortzen 
ez badakizu, ez zara komikoa. 

Olatz 
Eta batez ere, bere dramekin zirrara 
lortzen ez badakizu, ez zara aktorea.  

Mikel 
Shakespear-en daude pasio guztiak: 
maitasuna, gorrotoa, zeloak, inbidia, 
anbizioa, mendekua… 

Olatz 
Eta denaren gainetik, heriotza! 

Mikel 
Erronkarik zailena, Grial Santua: 
eskenan hiltzea.  

Olatz 
Ondo hiltzea. Benetan hiltzea.  

Los dos 
Sinesgarriak izan.  

Mikel 
A ze erronka ezinezkoa!  

Olatz 
Ez da erreza Shakespeare bat egitera 
ausartzea. 

Mikel 
Gainera, “Shakespear-en Maldizioa” ere 
hor dago.  



Olatz 
Kondaira hutsa besterik ez bada ere.  

Mikel 
Kondairaren arabera, Shakespeare 
interpretatzen duenak, bere bizitza 
errealean sufritzen ditu egilearen 
tragediak.   

Olatz 
Hamlet egin zuen aktore bat kotxe 
istripu batean hil omen zen, “ceda el 
paso” irten ala ez irten, zalantzan.  

Mikel 
Beste bat “Ekaitza” antzeztu ondoren, 
ur baso batean ito zen. 

Olatz  
Edo “Uda gau bateko ametsa” antzeztu 
zuten aktore horiek, udazkena heldu eta 
oraindik lo zeudenak.  

Mikel 
Edo “Romeo eta Julieta” egin zuen 
bikote horren amaiera izugarria:  

Olatz 
Hil egin ziren? 

Mikel 
Okerrago...Eskondu egin ziren! 

Olatz 
(Irriz) Kondaira urbanoak. Guri 
beldurra ematen ziguna Shakespeare-ren 
handitasuna zen.   

Mikel 
Beldurra eta aldi berean grina, desioa. 

Olatz 
Pasioa. 

Mikel 
Ausartuko ginen?  

Olatz 
Zalantzan geunden. Hamlet-en bezela. 

Mikel 
Zalantzan geunden, Zalantzarik gabe. 

Olatz 



Egun osoan kontuari bueltaka. 

   

Argi aldaketa.  

Olatz 
Shakespeare bat egin ala ez egin. 

Mikel 
Horra hor hauzia. Zer zaigu nobleago… 

Olatz 
…patuak eskeinitako aukerari uko 
egitea…  

Mikel 
…ala antzezlanari aurre egin eta 
ausardiaz eskenaratzea.  

Olatz 
Antzeztea...  

Mikel 
Lo egitea. Amets egitea, agian.  

Olatz publikoari, Mikel berean.  

Olatz 
Zalantzarik handienak  Mikelek zeuzkan. 
Kakati xamarra izan da beti.  

Mikel 
Nork jasango lituzke munduaren 
ukaldiak, kritikoen bidegabekeria, 
harroen destaina, justiziaren 
zabarkeria, eta merezi gabeko 
makilkadak? Zalantzak koldar bihurtzen 
gaitu, eta gure bidetik baztertzen 
gaitu.   

Olatz publikoari. 

Olatz 
Ero ematen zuen, edo ero zegoen, edo 
eroarena egiten zuen.  

Mikel Olatzi. 

Mikel 
Ondo ahozkatzen duzu? 

Olatz 
Barkatu? 



Mikel 
Aktoresa ona zara?  

Olatz 
Zer esan nahi duzu?  

Mikel 
Garai batean zurekin antzeztu  nahi 
nuen.  

Olatz 
Hala sinestarazi zenidan.  

Mikel 
Ez zenuen sinestu behar. Gizasemeak ez 
du jada egiarik esaten, egia dioela 
esan arren. Ez nuen zurekin eskenatoki 
batera igo nahi.    

Olatz 
Orduan neure buruari engainatu nion.  

Mikel  
Utzi antzerkia. Sartu komentu batean. 
Aktoreak doilorrak gara denak. Ez jarri 
gizasemeengan esperantzarik! Sartu 
komentu batean! Adio!  

Olatz 
Jainko maitea, errukitu berarekin!  

Mikel 
Ez dut errepikatu nahi, haserretuko 
naiz eta. Sartu komentu batean. Sartu 
behingoz.  

Mikel badoa. 

Olatz 
A ze mina, burua galdurik ikustea! Ai 
ene, ni zoriontsua nintzen bere promesa 
gozoak entzuten, baina orain onetik 
ateratako bere diskurtsoa entzuten dut, 
lehen argia eta zentzuduna, orain 
zalantzak jota… 

Mikel sartzen da. 

Mikel 
Laburbilduz, zalantzan geunden. 

Olatz 
Batez ere Mikel. 



Mikel 
Egia. Olatz aholku petralekin engainatu 
zuten. 

Olatz 
Lankide batzuengana jo nuen aholku 
eske. 

Mikel 
Sorginak. 

Olatz 
Lankideak. Izugarri jatorrak. 

Mikel 
Lankideak, izugarri jatorrak eta nahi 
duzuna, baina sorgin hutsak. Pabelloi 
industrial batean elkartzen ziren. 
Seigarrenean. Macbeth entsaiatzen ari 
ziren, sorginen eskena, hain zuzen.  
Han agertu zen Olatz, aholku eske.  

Argi aldaketa 

Olatz eta Mikel beroketa ariketak egiten.  

Mikel 
¡Mi me ma mo mu! ¡¡Ahhhh!! ¡Mi me ma mo 
mu! Braulio! Braulio!! 

Olatz sartzen da. 

Olatz 
¡¡Ma me mi mo mu!!   

Mikel 
Testua pasako? 

Olatz 
Bai. 

Mikel  
Non egon zara, adixkide? 

Olatz 
Txerriak akatzen. Eta zu, adiskide, 
non? 

Mikel 
Gaztainak gonazpian zituela, itxasgizon 
baten emazteak mastekatu eta mastekatu 
zebilen. “Eman”, diñotsat. “Atzera, 
sorgina”, dinosta ipurzikin horrek.  



Olatz 
Senarra Alepora joan zen, Tigrearen 
hiriburua.  

Mikel  
Saski batean nabigatuko dut, eta 
buztanik gabelo arratoia lez, gozatu 
eta gozatuko dut.  

Olatz 
Horra hor haize bat. 

Mikel 
Eskertuta. Danborra! Danborra! 

Haien aurrean pasatzen ari da Olatz (ikusten ez dugun 
arren)  

Olatz 
Hara, hori ez al da Olatz? Osasuna, 
Oltza, Lady Losasda! 

Mikel 
Osasuna zuri, Olatz! Bakarrik zatoz?  

Olatz 
Ez al da etorri zure ohean oheratzen 
den aktore zital hori? 

Mikel 
Lady Losada Mikel baino baxuagoa eta 
hala ere, handiagoa. 

Olatz 
Zuei ere Shakespearen bat eskeini 
dizutela entzun dut! 

Mikel 
Ausartu zaitezte. 

Olatz 
Ausartu zaitezte.  Arrakasta izango 
duzu, Olatz. Eskenatokietako erregina 
izango zara. 

Mikel 
Osasuna zuri, Olatz, Eskenatokietako 
erregina. 

Olatz 
Agur Olatz, Lady Losada. 

Off 



Eskenatokietako erregina… 
Eskenatokietako erregina… 
Eskenatokietako erregina… 

Mikel 
Agur (Ahopeka, besteari) Kakazar bat 
egingo dute. 

Olatz 
Kakazar hutsa, bai. 

Argi aldaketa. 

Publikoari. 

Mikel 
Anbizioa, arrakasta izateko 
neurrigabeko anbizioa jabetu zen Lady 
Losadaren arimaz…  

Olatz 
Zer da Lady Losadaren kontu hori? 

Mikel 
Ez dakit, horrela deitu dizute 
sorginek… Pabelloiko lankideek.  

Olatz 
Ez zait gustatzen. Eta anbizioa ez da 
inoiz neurrigabekoa. Kontua da ni 
Shakespeare bat egitera ausartzen 
nintzela eta zu ez.  

Mikel 
Eta horregatik mesprezatzen ninduzun. 

Argi aldaketa. 

Olatz 
Ausarta zara desioan, baina koldarra 
ekintzan.  

Mikel 
Aktore batentzat duina den edozer 
egitera ausartzen naiz. Gehiago 
ausartzen dena ez da aktore.  

Olatz 
Ez! Nik bularra eman dut, eta badakit 
zeinen gozoa den besoetan duzun haurra 
maitatze… 

Mikel 
Bularra eman duzula, zuk? 



Olatz 
Hitz egiteko modua da! Bularra eman dut 
eta badakit zeinen gozoa den besoetan 
duzu haurra maitatzea. Baina entzun 
ondo: kapaz izango nintzatekeen 
ditiburua ahotik erauzi eta haurraren 
burua paretaren kontra txikitzeko, zuk 
erakusten didazun ikara erakustsiko 
balit!!  

Mikel 
Joder, Olatz… Batzutan kikiltzen nauzu.  

Olatz 
Egin dezagun Shakespeare hori, 
infernuko ateak irekitzen bazaizkigu 
ere!!  

Mikel 
Ez inoiz alabarik ekarri mundura, 
Olatz! Zure adore basatiarekin 
gizonezkoak hazteko jaioa zara!! 

Olatz 
Zertara dator hori? 

Mikel 
Ez dakit, bapatean irten zait, pentsatu 
gabe. 

Olatz 
Shakespeare bat egiteaz ari gara eta zu 
semeen kontua ekarri? 

Mikel 
Nik... 

Olatz 
Hitz eginda zegoela uste nuen. 

Mikel 
Eta badago.  

Olatz 
Nire erloju biologikoa… 

Mikel 
Ez dela hori, pentsatu gabe atera 
zaidala, bapatean, nire ahotik beste 
batek hitz egingo balu bezela. 

Olatz 
Beste batek? Ze beste batek? 



Mikel 
Ez dakit… Shakespeare? 

Olatz 
Zu… Zu… Zu jota zaude...  

Mikel 
Akaso gure bizitzan sartzen ari da. 
Badakizu, maldizioa... 

Olatz 
Maldizioa? Ez dakizu zer asmatu atzera 
egiteko, ez?  

Argi aldaketa. 

Publikoari. 

Mikel  
Olatzek bai ez zekiela zer egin ni 
konbenzitzeko.  

Olatz 
Azkenean, drogak erabiltzea erabaki 
nuen. Trapitxero  bategana joan 
nintzen. Oberon.  

Argi aldaketa. 

Mikelek trapitxeroarena egiten du. 

Mikel 
Behin batean sirena bat ikusi nuen 
izurde batean gainean, hain kanta goxo 
eta armoniotsuak kantatzen non Itsaso 
zakarra baretu eta izarrak saltoka hasi 
ziren. Ilargia eta  Lurraren erdian, 
Cupido agertu zen, arkuaz armaturik, 
eta gezia  jaurti zuen ninfa horri 
maitasun zauriz jotzeko asmoz. Ez zuen 
asmatu. Gezia lore baten gainean jo 
zuen. Lore hura, lehen zuria, orain 
maitasun zauriz gorritu zen. (Pilula 
bat ematen dio) Lore horren zukua 
emaiozu. Esnatzean lehenik ikusten duen 
horren sarean eroriko da.  

Olatz 
Zenbat kuento burundanga puta bat 
saltzeko!  

Argi aldaketa.  

Olatz 



(Publikoari) Oberonek emandako pilula 
eman nion. Mikel seko lotan geratu zen.   

Mikel lo harlauza baten gainean.  

Olatz 
Mikel. Esnatu.  

Mikel estnatu eta Olatz ikusten du. 

Mikel 
Zer? Non? Nola…? (Olatzi begira) Ene! 
Nor da esnatu nauen aingerua? 

Olatz 
Neu naiz, Olatz, maite duzun emakumea 
eta miresten duzun aktorea. 

Mikel 
Oh, bai, miresten dudan aktorea. 
Mesedez, antzeztu ezazu niretzat. Zure 
abotsak zoratzen nau, zure irudiak 
liluratzen nau. 

Olatz 
Argia eta ederra zara.  

Mikel 
Argi ibili banintz, funtzionarioa 
nintzateke, ez komikoa.  

Olatz 
Lanbide hau ez duzu utzi nahi. 

Mikel 
Ez dut nahi. 

Olatz 
Gustatu ala ez, aktore izaten 
jarraituko duzu. 

Mikel 
Gustatu, gustatu. 

Olatz 
Eta antzezlan bat egingo duzu nirekin. 

Mikel 
Behar beste. 

Olatz  
Shakespeare bat. 

Mikel 



Ostia!  

Olatz 
Ostia ez, Shakespeare. 

Mikel 
Bai. Shakespeare bat. Potro pare 
betekin... zera… aktore pare batekin… 
gu biok.  

Olatz 
Hau da nere mutila.  

Mikel 
Maite zaitut, miresten zaitut, 
adoratzen zaitut. Txortan egin nahi?  

Mikelek flipatu bitartean, Olatz publikoari.  

Olatz    
Agian pasatu nintzen dosiarekin, baina 
Mikelek baietz esan zuen azkenean. 

Mikel 
Ilarlore, Amaraun, Zitz, Mostaza… 

Olatz 
Mikel... 

Mikel 
Izan zaitezte adeitsu eta jator 
nirekin. Dantza ezazue nire inguruan, 
ekarri egizkidazue albertsigo eta 
marrubiak, mahats gorri, piku berde eta 
masustak.  

Olatz 
Mikel! 

Mikel 
Kendu egiozue erleari…  

Olatz 
Mikel!!  

Olatzek zaplastekoa ematen dio.  

Mikel 
Zer? Nor?  Non…? Ze gertatu da? 

Olatz 
Azkenean konbentzitu zintudala 

Mikel 



Okei. Ez dakit nola, baina konbentzitu 
ninduen. 

Olatz 
Egina zegoen. 

Mikel 
Ia egina.  

Olatz 
Bai.  Oraindik ere aipatu ez dugun 
zailtasun bat zegoen.  

Mikel 
Olatz eta biok eskola desberdinetakoak 
gara. Ni Stalivnaski naiz,  metodoko 
aktorea. 

Olatz 
Ni Grotoskianoa. 

Mikel 
Martzianoa dirudi, ezta? “Grotoskianoa” 
naiz, Gaminedesekoa, Orion 
konstituziokoa, Raticulinekoa... 

Olatz 
Ez hasi.  

Mikel 
Ondo da. 

Olatz 
Inork ez zuen euro bat ematen gure 
harremanagatik.  

Mikel 
Gurea oso zaila izan zen hasieratik. 
Oso zaila. 

Olatzek zorrotz begiratzen dio.  

Mikel 
...baina ederra. Batez ere ederra. 
(Aparte) Baina oso zaila. Batez ere oso 
zaila.  

Olatz 
Ba zure aurreko nobia stalivnasky bat 
zen eta zuena ere ez zen ondo bukatu!   

Mikel 
Egia. Eloisa! Inprobisaketa baten errua 
izan zen.  



Olatz 
Eloisa antzerki ikaslea zen. Mikel 
baino gazteagoa. Ilusio handia zeukan 
bere harreman hasi berriarekin, 
berarentzat Mikel erreferente bat 
zelako. Hau zen euren lehenengo 
inprobisazioa elkarrekin.  

Argi aldaketa. Olatz Eloisaren paperean.  

Mikel 
Ni etxean nago, eta zu kaletik zatoz 
nirekin hitz egiteko asmoz. Ok? 

Olatz 
Ok. Baina zein da pertsonaiaren 
helburua? 

Mikel 
Bilatu zure barruan. Materiale guztia 
gure barruan dago, Eloisa.   

Olatz 
Ados.  

Eloisa sartu orduko Mikelek mozten dio. 

Mikel 
Ez dut sinisten.  

Olatz 
Ez dut ezer egin!  

Mikel 
Horregatik! Intentzio bat ekarri behar 
duzu, energia bat. Nondik zatoz?  

Olatz 
Kaletik. 

Mikel 
(…) Ze emozio daramazu? Sartu berriro. 
Ea, animo. Ahhhh!!!  Ahhh!!!  

Olatz 
Ados.  

Berriro sartzen da. Ibilkera bereziarekin. 

Mikel 
Zertan zabiltz? Zergatik mugitzen zara 
horrela? 

Olatz 



Zera pentsatu dut… 

Mikel 
Ba ez pentsatu! Antzerkian ez da 
pentsatu behar, sentitu behar duzu. 
Hemen dago dena, ez hemen. Emozioa, 
Eloisa.  

Olatz 
Ados.  

Eloisa berriro sartzen da, irribarretsu.  

Mikel 
Sartu berriro.  

Olatz 
Zergatik? 

Mikel 
Zertara datror irribarrea? 

Olatz 
Etxera etortzeko gogoa daukat, zurekin 
egoteko. Kontentu nago. 

Mikel 
Kontentu??? Joder, zer da hau, Hanna 
Montanaren Bideo klip bat?  Eloisa, 
mesedez, atera barruan daukazuna!! Gure 
artean zerbait larria gertatzen ari da, 
Eloisa.  

Olatz 
Ez! Ni gustora nago zurekin. 

Mikel 
Eta ni. Baina konfliktorik gabe ez dago 
eskenarik. Antzerkia tentsioa da, 
konfliktoa. Sartu berriro. 

Olatz 
Ondo da. 

Mikel 
Ea, Eloisa, egin esfortzu bat. Ahhh!!! 
Ahhhh!!!  

Olatz 
Ados.  

Olatz sartzen da. Serio. Ez du ezer esaten. 

Mikel 



Oso ondo pausa dramatiko hori. 

Olatz 
Ez da pausa dramatikoa. Ez zait ezer 
okurritzen. 

Mikel 
Baina iritsi zait. Urduri jarri nau 
zure isiltasunak. Jarraitu isilik. 

Olatz 
Ados. 

Mikel 
Shhhh!!! Ixildu!!  

Olatz ixilik. 

Mikel 
Joder, Eloisa, ez dut aguantatzen 
isiltasun hau!!!  

Olatz 
Zuk esan didazu isiltzeko! 

Mikel 
(Desesperatuta) Joder…!!  

Olatz 
Ah!! Bai! Eh… Arazo bat daukat. 

Mikel 
Dios!  Banekien. Aspaldi honetan ilun 
ikusten zaitut. Esan, Eloisa… Zer 
gertatzen zaigu? 

Olatz 
Ba… Eh… Eh… 

Mikelek animatzen du. 

Mikel 
Ahh!! Ahhhh!!!  

Olatz 
Ez dut soportatzen… komuneko tapa 
zipristinez… 

Mikel 
Ez zait iristen. 

Olatz 
Nola?  



Mikel 
Ez zaidala iristen. Eta niri ez bazait 
iristen, publikoari ere ez.  Esaldi 
topikoak dira. 

Olatz 
Ba benetan esan dizut. Ez ez duzu 
sekula asmatzen komunean, eta… 

Mikel 
Bai, badakit, baina konflikto 
domestikoa da. Arrunta. Grisa. 

Olatz 
Ez dizut ulertzen.  

Mikel 
Zikintasunaren edertasuna bilatu behar 
dugu. Argitasunaren iluntasuna. Sartu 
zaitez,  Eloisa, baina irtengo bazina 
bezela. Esan kaixo, agur esango bazenu 
bezela. Maita nazazu  gorroto banindu 
bezela. Hitz egidazu mutua bazina 
bezela. Benetako sentimenduak ikusi 
nahi ditut, Eloisa, benetakoak. Ea, 
sartu berriro.  

Olatz 
Ados. 

Mikel 
Egia, Eloisa. Tentsioa. Konfliktoa. 
Ahhh!! Ahhhh!!! 

Olatz sartzen da. 

Olatz 
Gaur oso gauza berezia gertatu zait. 

(…) 

Olatz 
Maiteminduta nengoela uste nuen. 

(…) 

Olatz 
Baina…  

(…)  

Olatz 
Bapatean ikusi dut ez zaitudala 
ezagutzen.  



(…)  

Olatz 
Ezezagun bat daukat aurrean. Ezezagun 
pedante, pretenzioso eta patetiko bat.  
Gizon itxurako ume moko bat.  

(…) 

Olatz 
Agur, Mikel. Egunen batean maduratzen 
baduzu, deituidazu.  

Olatz badoa. 

Mikel 
Puta madre, Elosisa. Laburra baina 
intentsoa. Errepika dezagun testoa 
finkatzeko. 

Ate danbada entzuten da. 

Mikel 
Eloisa? 

Argi aldaketa. 

Mikel 
(Publikoari) Ez genuen sekula berriro 
errepikatu. Ai!  

Olatz 
Romeo deprimiturik zegoen eta bere… 

Mikel 
Nola deitu didazu? 

Olatz 
Mikel. 

Mikel 
Ez, deitu didazu... 

Olatz 
...zer?   

Mikel 
Ez, barkatu, nahastuko nintzen. 

Olatz 
Esaten nuen Mikel deprimituta zegoela. 
Benbolio lehengusua joan zitzaion, 
lanean kontsolatzera.  



Mikel 
Marchando una Woped con doble de queso 
y patatas!  

Olatz 
Arratsaldeon, lehengusu. Zer, Eloisa 
gogoan? 

Mikel 
Bai. Ezin burutik kendu,  me cago en 
Stalivnasky!  

Olatz 
Blasfemiarik ez!  

Mikel 
Benbolio, erakutsidazu ahazten. 

Olatz 
Iltze batek bestea ateratzen du. 
Begira.  

Paper bate maten dio. 

Mikel 
(Irakurriz) “Martino irakaslea eta 
ikasleak. Piacencio komikoa eta bete 
karikato taldea. Mercucio eta bere 
eskenakide Valentino. Capuleto 
hirukotea. Valentio ospetsua eta bere 
lehengusu Tebaldo, gusto handiz 
gonbidatzen zaituzte… Ze arraio da...? 

Olatz 
Festa baterako gonbitea. Antzerkiaren 
eguna da gaur, hori ere ahaztu duzu? 

Mikel 
Baina hauek guztiak… 

Olatz 
Grotoskianoak dira.  Dibertigarria 
izango da txoriburu keinulari horien 
festan muturra sartzea.  

Mikel 
Ondo da. Goazen eta erakutsidazu 
ahazten. 

Olatzek publikoari. 

Olatz 
Patuak, dramaturgo nekaezinak, neu ere 
festa berean egotea erabaki zuen. 



Mikel sartzen da, Olatzen maistrarena egiten.  

Mikel 
Ah, nire birgintasunagatik, non dago 
neskatila? Olatz! 

Olatz 
Hemen, maistra. 

Mikel 
Ah, Olatz, zurekin hitz egin behar dut. 

Olatz 
Esan, maistra.  

Mikel 
Nire aginak jokatuko nituzke, lau 
besterik geratzen ez bazaizit ere, 
baietz hogeitamarrak beteak dituzun.  

Olatz 
Apostua errez irabaziko zenuke. 

Mikel 
Bada bikote artistikoa topatzeko ordua. 
Konfiantzazko grotoskiano bat hautatu 
beharko zenuke.   

Olatz 
Ez nuke beste inorekin lanik egingo, 
maistra. 

Mikel 
Festa honetan gure familiako onenak 
daude. Etorkizun handiko aktore 
gazteak. Kupidok bere geziarekin 
asmatzea espero dut.  

Olatz 
Ez dut beste zorionik espero. 

Mikel 
Hara, Yago hurbiltzen ari da.  

Olatz 
Eta? 

Mikel 
Bistan da bere gustokoa zarela, eta 
aktore bikaina da.  

Olatz 
Aktore bikaina?  Ez daki ahozkatzen 
eta!   



Mikel 
Badator! Goza ditzagun egunak, gaua 
gozatuz.  

Mikel badoa.  

Olatz 
Maistra, ez dut inoiz Yagorekin 
antzeztuko, aktore penagarria da! 
Nahiago nuke tximino batekin antzeztu 
Yagorekin baino…! 

Mikel, Yagoz jantzita, Olatzen atzetik agertzen da. Bere 
azken hitzak entzuten ditu.   

Mikel 
Olatz, danxa…?  

Olatzek buelta ematen du. 

Olatz 
Yago! Zer…? Zer moduz? 

Mikel 
Ixugarri ondo. 

Olatz 
Entzun, Yago… 

Mikel 
Laxai. Goxatu gauax.  

Yago badoa. 

Mikelek publikoari. 

Mikel 
Yago joan egin zen, bere frustrazioa 
miazkatzen. Ez genuen orduan 
imaginatzen zelako ondorioa izango zuen 
gau hartako desenkontruak.  

Olatz 
Bitartean, Mikel eta bere lagun 
Benvolio festara sartzen ari ziren.  

Mikel eta Olatz (Benvolio) sartzen dira. 

Mikel 
Ez dago pintxorik? 

Olatz 
Ez. Grotoskianoak dira, 
sufrimenduarekin gozatzen dute.  



Mikel  
Begiraiezu dantzan, zerriak lokatzean 
bezalako graziarekin.  

Olatz 
Dibertitu egingo gara.  

Mikel 
Barre egitera noa, hauetako baten 
kontura.  

Olatz irteten da. 

Berriro sartzen da, Olatzen paperean, Yagoren bila.  

Olatz 
Yago, ez hola jarri…! Zatoz, kopa bat 
hartuko dugu…!    

Mikel 
Kaixo. 

Oltaz 
Kaixo.  

Mikel 
Dantzan? 

Olatz 
Bai. 

Mikel 
Ederto ba, ondo pasa. 

Olatz txundituta. 

Mikel 
Txantxa bat zen! Txantxa grotoskianoa. 
(Olatzi begira) Ay…! 

Mikelek Olatzen eskua hartzen du. 

Olatz 
Zer…? Zergatik hartu didazu eskua?   

Mikel 
Nire eskua latzegia bada zuretzat, nire 
ezpainek leunduko dute ikutua musu 
batekin. [Musu ematen dio.] Orain nire 
bekatua ordainduta dago. 

Olatz  
Zure pekatua nire ezpainetan dago 
otrain. 



Mikel 
Dorpea naiz, barkatu. Jaso egingo dut 
berriro ere. 

Olatz  
A ze musua! Nor zara?  

Mikel 
Ni… (Aparte) …ay, Mikel Losada. 

Olatz 
Stalivnaski bat! 

Mikel 
Ehitzari ehizatua naiz.  

Mikel badoa.  

Olatz 
Zoritxarreko hasiera izan du maitasun 
hau, etsaia maite behar badut.  

Mikelek publikoari.  

Mikel 
Maitemindu ginen.   

Olatz sartzen da. 

Olatz 
Baina ezin genuen adierazi. Giroa ez 
zegoen prest.  

Mikel 
Jendartean geundenean, mezprezua 
simulatzen genuen.  Shakespeareren 
estiloan. 

Argi aldaketa. 

Mikel metroan bere lagunekin. Olatz sartzen da, bere 
lagunekin.   

Mikel 
(Lagunari) Begira, Benobolio… 
grotoskiano talde bat sartu da! 

Olatz 
(Lagunei) Joder… Metodokoak daude hor.  

Mikel 
Eh, zu. 

Olatz 



Nirekin ari zara? 

Mikel 
Antzerkia egin nahi duzu nirekin?  

Olatz 
Ni zurekin? Abuztuan elur egiten 
duenean!  

Mikel 
Ez naiz zure altuerara iristen? 

Olatz 
Txikiegia zara laudorio luze baterako; 
ilunegia laudorio argi baterako. Eta 
argalegia laudorio sendo baterako. 
Bestelakoa bazina, itsusia zinateke; 
eta zaren bezelakoa izanda, ez dizut 
diztirarik aurkitzen. 

Mikel 
Itsua zarelako. Bizarra ondo hazitakoa 
naiz.  

Olatz 
Bizarra duena ez da jada umea, eta 
bizarrik ez duena ez da gizon izatera 
iristen. Umea baino gehiago bada 
gizonegia niretzat, eta gizona baino 
gutxiago bada, ni emakumegia. (…) Eta 
ondo pentsaturik, egin dezagun 
antzerkia elkarrekin.  

Mikel 
Harri bete zakua igoko nuke Everest 
puntaraino; La Mecaco Califari 
ezpainetan musu emango nioke; klake 
dantzatuko nuke beltzez margoturik Ku-
Kux-Klan-eko festa batean, zurekin 
afaltzera irten baino lehenago.  

Olatz 
Alferrik ari zara hizketan, inork ez 
dizu kasurik egiten. 

Mikel 
Lasai, Sarkasmo Andrea, ez nintzen 
zurekin ari.  

Olatz 
Hizketan ez egoteko, zure mingaina 
sobera solterik zegoen.  

Mikel 
Ba lotuidazu zuk.  



Olatz 
Zer? 

Mikelek musu ematen dio Olatzi. 

Olatz 
Mikel, begira ditugula! Mikel… 

Azkenean, Olatz eta Mikel banandu eta jendeari begira. 

Olatz 
Bai, zer ba? Maiteminduta gaude. 

Mikel 
Arazorik?  

Argi aldaketa. 

Mikel 
Konmozio bat izan zen. 

Olatz 
Lagunek baztertu gintuzten. 

Mikel 
Ez ziguten lanik eskeintzen.  

Olatz 
Antzokiko zuzendariak Shakespeare hura 
egitea proposatu zigun arte.   

Mikel 
Romeo eta Julieta hautatu genuen.  

Olatz 
Eskenarik zailenarekin hasiko ginen. 
Bukaerako eskena, kriptarena: maitale 
bion heriotza.  

Argi aldaketa.  

Olatz eta Mikel libreto banarekin.  

Olatz 
Beno. Ni “hilda nago” eta zu sartzen 
zara. Hasi gaitezen. 

Mikel konzentraturik.  

Olatz beroketa ariketak egiten.  

Olatz 
Hasiko gara ala zer? 



Mikel 
Egon!  

Olatz 
Zertan ari zara? 

Mikel 
Ixo! 

Olatz 
Hasi gara metodoarekin! Memoria 
sentsorialean bilatzen? 

Mikelek ez du erantzuten.  

Olatz 
Erditu zinen egunaz ari zara 
pentsatzen? Edipo konplexuaz? Ama maite 
zenuen, baina ez zenion barkatu titia 
kentzea?   

Mikel 
Oso ondo, deskonzentratu nauzu jada!  

Olatz 
Barkatu... 

Mikel 
Ez dakit zu, baina persona normalak, 
kripta batean sartu eta pozoi hilkor 
bat edan baino lehen, girotu behar gara 
pixka bat.  

Olatzel ariketa labur eta intentso batzu egin eta etzan 
egiten da hilarrian.  

Olatz 
Ikusten? Ni hilda nago jada. Ez da hain 
zaila.   

Mikel oraindik konzentratzen. 

Olatz 
Ea zu nola portatzen zaren. 

Mikel 
Baina hilda zaude ala ez? 

Olatz 
Baietz ba, pesao. 

Mikel 
Ba ixildu, koño. 



Mikel konzentratuz.  

Olatz 
Zertan zabiltz? 

Mikel 
Joder... Pertsonaia puta honetan 
sartzen. 

Olatz 
Eta badakizu nondik sartzen den? 

Mikel 
Ipurditik! Ipurditik sartzen da! 

Olatz 
Beno, barkatu. Hainbeste tardatzen 
duzunez... 

Mikel 
Nik horrela ezin dut. Ez zaitut hilda 
ikusten.  

Olatz 
Entsaioa besterik ez da!  

Mikel 
Ze entsaio ta ze…! Joder, hil zaitez 
behingoz! 

Olatz 
Hori ez da batere polita izan. 

Mikel 
Olatz! 

Olatz 
Ondo da, hilko naiz… horrek poza ematen 
badizu. 

Mikel 
Ba bai, detaile bat izango zen zure 
partetik. 

Olatz 
Honek gaizki bukatuko du… Ados, 
ixilduko naiz.  

Mikel konzentratzen da. Musika egokia jartzen du. Olatzek 
burua altzatzen du ea zertan dabilen, Mikelek erreparatu 
gabe. Azkenean Mikel hasten da hizketan. 

Mikel 



Hemen datza Julieta, eta bere 
edertasunak panteoi goibel hau argitzen 
du. Zurekin geratu behar naiz, inoiz 
berriro ez irteteko.  Heriotza, zatoz, 
gidari garratza; zatoz, aitzindari 
latza. Topa nire maiteagatik! [edaten 
du.] Ah, ene maitea, Heriotzak zure 
arnasaren beroa lapurtu du, baina ez 
zure xarma. Zure ezpain eta masailak 
gorriz daude oraindik, Heriotzak ez du 
zure aurpegia belo zurbilaz estali.  

Olatz ahaleginetan dago barrez ez lehertzeko. 

Mikel 
Barrez ari zara! 

Olatz 
Ezetz ba! 

Mikel 
Akojonantea. Ni hemen, dena ematen eta 
zu barrez lehertzen. 

Olatz 
Barka, motel, baina hain… zera jartzen 
zara…. 

Mikel 
Hain zera, nola? 

Olatz 
Ez dakit, hain serio. 

Mikel 
Julieta hil da oraintxe bertan. Zer 
nahi duzu, txiste bat kontatzea? 

Olatz 
Ez… Segi. 

Mikel 
Jada ez. Tonoa galdu dut. 

Olatz 
Barkatu. Amaitu, mesedez. Izan dezagun 
heriotza bakean. Mesedez. 

Mikel hastera doa, baina Olatzek barre egiten du. Mikelek 
gogorik gabe, presaka bukatzen du. 

Mikel 
Ah, Julieta maitea, nolatan zaude 
oraindik hain Eder?  Hemen geratuko 



naiz zizareekin, zure zerbitzari 
horiekin. Ah, botikari leiala, zure 
pozoia azkarra da! Musu emanez hiltzera 
noa.   

Mikel hilarena egiten du.  

Mikel 
(Etzanda) Orain esnatu eta hilda 
nagoela ikusten duzu. 

Olatz 
Badakit!  

Mikel 
Badaezpada ere. 

Olatz 
Hitz egiten duten hildako horietako bat 
zara zu ere? 

Mikel 
Ixilduko naiz. Eskena zurea da.   

Olatz 
Milesker. 

Mikel 
Ez dago zergatik.  

Olatz se despierta.  

Olatz 
Beroa sentitzen dut nire masailetara 
itzultzen... Baina… Romeo da! 

Olatz altzatzen da. 

Olatz 
Ai ene! Romeo! Ze zurbil! Hilda dago! 
Zer da hau? Ontzi bat nire maitearen 
eskuan? Pozoiak hil egin du. Baina 
zorionekoa naiz, niretzako ere geratu 
baita zerbait. Ontzi hilgarria, musu 
emango dizut. Sar dadila zure zukua 
nire barrenean eta hil nadila.   

Olatz hiltzen da.  

Olatz 
Beno… Zelan ikusi nauzu? 

Mikel 
Eh? 



Olatz 
Ondo egin dut? 

Mikel 
Ez dut ezer ikusi… Hilda nengoenez… 

Olatz 
Ez, benetan. Julieta bezela ikusten 
nauzu? 

Mikel 
Mmmmbbbaiii...  

Olatz 
Seguru? 

Mikel 
Mmmmbbbaiii...  

Olatz 
Beno, agian gure estiloak pixka bat 
bateratu beharko ditugu. Nahiko… 
desberdinak dira.   

Mikel 
Mmmmbbbaiii...  

Olatz 
Baina hori da onena! Grotowsky bat eta  
Stalivnaski bat amodioz hiltzen, 
eskenatokian. Sinestezina dirudi!   

Mikel 
Eta izango da. Inork ez du sinistuko! 

Olatz 
Zer esan duzu? 

Mikel 
Ezer ez. 

Olatz 
Arazoren bat dago?  

Mikel 
Nor nahi duzu erantzutea, Mikel 
maitalea ala Mikel profesionala?  

Olatz 
Egia nahi dut. 

Mikel 
Ados. Zuk ez duzu Shakespeare 
antzezten, zuk bahitu egiten duzu, 



torturatu, eta gero zabortegira 
botatzen duzu. Bestela, oso ondo.  

Olatz 
Hara! Zu bezalako lankideekin ez dut 
kritikorik behar. 

Mikel 
Zu bezalako lankideekin ez dut 
laxanterik behar.   

Olatz 
Nola ausartzen zara? Baina zuk ikusi 
duzu zeure burua?  

Mikel 
Ah, bai?  

Olatz 
Benetan uste duzu norbaitek hiltzen ari 
zarela sinistuko duenik, hitz egiteko 
modu engolatu horrekin? 

Mikel 
Benetan uste duzu zuri sinistuko 
dizutenik? Zergatik mugitzen zara 
horrela?  

Olatz 
Estrainaldia heltzeko desiatzen nago, 
ea gutako nori sinisten dion publikoak!  

Mikel 
Onartzen dut erronka!! 

Argi aldaketa. 

Olatz 
Entsaiatzen jarraitu genuen. Beti 
eskena bera, hau eta egun, gau ta egun… 

Mikel 
Gure estiloak parekatu nahiean. 
Heriotzarekin obsesionatuta, erronkarik 
zailena: eskenan hiltzea. 

Olatz 
Ondo hiltzea. Benetan hiltzea. 

Biak 
Sinesgarriak izan.  

Mikel 
Baina hura ez zebilen. 



Olatz 
Gure arteko leia, zeloak, banitatea… 
oztopo handiegiak ziren. Hura txarto 
zihoan. 

Mikel 
Baina okerrago joango zen. Gogoan duzue 
Yago?... 

Olatz 
Yago oso minduta zegoen nirekin, baina  
lagun itxurak egiten zituen.  

Argi aldaketa. Olatz Yagorekin. 

Olatz 
Yago… esaidazu, zein da begirada 
lainotzen dizun pentsamendu iluna? 

Mikel 
Ez lixateke egoki ixango xure 
ixpirutuarentxat, ezta nire 
prextutaxunarentzat ere, nire 
pentxamendua exagutxera ematea.  

Olatz 
Zer esan nahi duzu? 

Mikel 
Erne ibili Mikelekin. Begiak erabili 
itxaxu.  

Olatz 
Zergatik egon behar naiz erne? 

Mikel 
Beste aktorexa bat bilaxen ari omen da.  

Olatz 
Ez da posible! Ezin liteke!  Yago, min 
eman nahi badidazu, larrutu nazazu 
bizirik! Ziur zaude? 

Mikel 
Mementux xuxmo bat bexterik ex da. 
Orain utxi behar xaitut. 

Mikel se va. 

Olatz 
Oh, madarikazioa. Nahiago nuke zapoa 
izan eta kalabozo bateko hezetasunean 
bizi, nire arima torturatzen duen 
susmoa sufritu baino!  



Mikelek publikoari. 

Mikel 
Yagoren pozoia sakon sartu zen Olatzen 
barrenean. 

Mikel mobila begiratzen. 

Olatz 
Norekin ari zinen? 

Mikel 
Inorekin ez. 

Olatz 
Zer begira zeunden? Wassap bat? Twitter 
bat? Sms bat? Email bat? 

Mikel 
Ez. Ordua ikusten ari nintzen. 

Olatz 
Ah. Ba orduan esan, pantailari begiratu 
gabe, ze ordu da?  

Mikel 
Eh? 

Olatz 
Ea ze ordu den!  

Mikel 
Ez dakit. 

Olatz 
Ez duzu ba ordua ikusi? 

Mikel 
Bai, baina... 

Olatz 
Baina? 

Mikel 
Ez dut astirik izan. Geldiarazi nauzu. 

Olatz 
Esan egia, beste bat bilatzen ari zara. 

Mikel 
Beste bat zer?  

Olatz 
Ez hartu ergeltzat! 



Mikel 
Baina nor bilatzen ari naiz? 

Olatz 
Urduri zaude. Nire galderekin urduri 
jarri zara. 

Mikel 
Ez. 

Olatz 
Oh, bai. 

Mikel 
Beno, bai, apur bat urduri jartzen ari 
naiz. Ez dakit zer… 

Olatz 
Onartzen duzu. Orduan, onartzen duzu! 

Mikel 
Zer onartu behar dut? 

Olatz  
Oh! Oh! Zergatik egiten didazu hau? 
Niri, zugatik dena utzi eta gero!  

Olatz badoa.  

Mikel 
Olatz erotu zen zeloekin. Yagoren 
mendekua primeran funzionatzen ari zen.  

Olatz Yagoren bila. 

Olatz 
Yago!  

Mikel 
Xer nahi duxu, Olatx. 

Olatz 
Ezin dut susmoarekin bizi. Frogak behar 
ditut. Baduzu bere traizioaren 
frogarik?  

Mikel 
Ex. 

Olatz 
Eta euki gabe, nire arima pozoitzeko 
ausardia izan duzu? 

Mikel 



Ni... 

Olatz 
Eman bere traizioaren froga bat, edo 
nire arimaren osasunagatik, hobe 
zenukeen txakur jaio, nire haserreari 
aurre egin baino.  

Mikel publikoari. 

Mikel 
Yagok traizioa frogatu beharra zuen, 
baina nola frogatu gezur bat? Beste 
gezur batekin.  

Mikel Yagorena egiten berriro. 

Mikel 
Xoax Eloixaren etxera eta han ikuxiko 
duxu Romeo eta Julietaren libretoa, 
Mikelen exkuxko oharrekin.  

Olatz 
Eloixa?  

Mikel 
Eloixa ez, Eloixa. Axteak daramate 
antzezlana ixkutuan entxaiaxen.  

Olatz 
Orduan, bera da! Nola ez naiz lehenago 
konturatu!  

Mikel 
Gogoratu. Oilarrak kukua egin baino 
lehen.  

Mikel (Yago) badoa. 

Mikel 
Hura zen engainuaren lehen partea. 
Bigarrenerako, nigana etorri zen, 
Eloisaren lagun baten mozorropean. 
Marcos.  

Mikel gelditzen da.   

Mikel 
Ohar bat: elenko arazoengatik, orain 
Olatzek egin beharko du Yagoren papera, 
ustezko Marcos horren izenean. Bota 
ezazue imaginazio pixka bat. 

Argi aldaketa. 



Mikel 
Nor da? 

Olatz agertzen da. 

Olatz 
Markox naix eta Eloixaren partex nator… 

Mikel 
Ezaguna egiten zait zure aurpegia.  

Olatz 
Ez nauxu exagutxen, berria naix hemen. 
Markox naix eta Eloixaren partex nator… 

Mikel 
Dena den zure abotsak gogora ekartzen 
dit... 

Olatz 
Yago, mundu guxtiak exaten dit... 

Mikel 
Ez, Olatz. 

Olatz 
Olax, bai. Hori ere exaten didate.  
Baina Markox naix eta Eloixaren partex 
nator… 

Mikel 
Antza ikaragarria. 

Olatz 
Yagorena?  

Mikel 
Eta Olatzena.  

Olatz 
Baina Markox naix eta Eloixaren partex 
nator… 

Mikel 
Olatzen antza duzu, Markosena egiten 
ari den Yagorena egiten.   

Mikel barrez. Olatz ere.  

Mikel 
A ze gauzak ditudan! 

Olatz 
Barrez lehertxeko!  



Olatz seriotzen da. 

Olatz 
Baina Yago naix. Zera… Olax! Zera… 
Markox! Markox naix eta Eloixaren 
partex nator, joder!  

Mikel 
Eloixa? 

Olatz 
Ez, Eloixa. 

Mikel 
Ah, nire lankide zaharra! Beste 
almendrondo bat topatu du? 

Olatz 
Ez, orain anxokian egiten du lan, 
produxioan. 

Mikel 
A ze pagotxa!  

Olatz 
Horregatik etorri naix. Libretoa behar 
du.  

Mikel 
Ze  libreto? 

Olatz 
Egiten ari xareten Romeo eta 
Julietarena. Naguxiek exkatu dute. 
Okeia emateko. Badakixu nolakoak diren. 
Eraman behar dioxu gaur bertan, falta 
gabe. 

Mikel 
Ezin dut. Gaur entsaioa daukat 
Olatzekin. 

Olatz 
Nik eramango dut. 

Mikel 
Baina entsaiorako behar dugu.  

Olatz 
Bihar bueltatuko dixut.  

Olatz badoa. 

Mikel 



Yagok Eloisari libretoa bidali zion 
postaz.  

Olatz 
Libretoarekin nota bat zegoen, Mikelen 
izenean idatzita. 

Mikelel (Eloisaren paperean) libretroa hartu eta paper bat 
irakurtzen du.  

Mikel (off) 
“Faltan somatzen zaitut, Eloisa. 
Banandu ginenetik ez naiz aktore 
sentitzen. Krisian nago Olatzekin.  
Nire Julieta izan nahi duzu? Pentsa 
zazu. Mikel, zure Romeo. “  

Tinbre hotsa. 

Mikel 
Nor da? 

Olatz agertzen da.  

Olatz 
Kaixo, Eloisa. 

Mikel 
Ai ene!  

Olatz 
Urduri ikusten zaitut. Zerbait 
gertatzen da? 

Mikel 
Ez! Ondo nago. Ta zu zer moduz? Zer 
moduz Romeo eta Julietaren entsaioak? 

Olatz 
Puta madre. 

Mikel 
Ze ondo.  

Olatz 
Horixe baietz. Zer duzu hor? 

Mikel 
Ezer ez.  

Olatz 
Zerbait ezkutatzen duzu? 

Mikel 



Ez, baina... 

Olatzek libretoa aurkitzen du. 

Olatz 
Egia zen!  

Mikel 
Ez da dirudiena.  

Olatz 
Zin dagizut odol eta suaz garbituko 
dudala burlari horren iraina, eta 
aiztoaren odola garbitu gabe, hona 
etorriko naiz bere gorpu usteldua 
arrastaka eramanez, eta zeu ere hilko 
zaitut, zure gorpu biak elkarrekin 
usteldu daitezen!  

Mikel 
Uff, zenbat lan, ez? Ni edozein modutan 
hiltzearekin konformatzen naiz.  

Olatz 
Itzuliko naiz! 

Olatz badoa. 

Mikel publikoari. 

Mikel 
Erotu egin zen. Kontuz zeloekin! Usoak 
arrano bilakatzen ditu, eta katuak 
hiena!  

Olatz 
Ez nintzen ni. Antzerkiarekiko 
gehiegizko maitasuna zen.  

Mikel 
Prestatu zaitezte ikustera nola 
gehiegizko maitasun horrek monstruo 
bilakatu ahal gaituen. 

Olatz 
Gure bizitza generoz aldatu zen. 
Ordurarte komedia bat izan zen. 

Mikel 
Aurrerantzean tragedia bihurtuko zen.  

Olatz 
Lagunak konbidatu genituen etxera, gure 
entsaio bat erakusteko.  



Mikel 
Kriptaren eskena. Entsaiatuta geneukan 
bakarra. 

Olatz 
Aukera ederra zen nire arimaz jabetua 
zen asmo makurra betetzeko. Hilketa 
perfektua burutuko nuen.  

Mikel 
Trapitxero  horrengana jo zuen berriro. 
Honek pozoi hilgarri bat prestatu zion, 
nik eskenan erabiliko nukeenaren ordez 
jarri zuena.  

Olatz 
Mikel Romeoren heriotza antzezten hilko 
zen. Metodo ariketa benetakoa.  

Publikoari. 

Olatz 
Adi, medsedez...  

Mikel 
Heldu da ordua.  

Olatz 
Agindu bezela, Romeo eta Julieta 
azkeneko eskena eskeiniko dizuegu.  

Mikel 
Bai. Mementuz hau da entsaiatu dugun 
bakarra. 

Olatz 
Apur bat ataskatuta gaude, eta zuen 
eritziak jaso nahiko genituzke. 

Mikel 
Hori da. Ea gutako nor hiltzen den 
hobe. 

Olatz 
Beno, ez dugu konpetizio bat bezela 
planteatu behar. 

Mikel 
Zergatik ez? (Publikoari) Ea noren 
heriotza den sinesgarriagoa. Hasi 
gaitezen.  

Olatz etzanda.  



Mikel 
Ez, zuk ere ikustea nahi dut. 

Olatz 
Nola? 

Mikel 
Mesedez. Zeuk ere nire heriotza ikustea 
nahi dut. Eseri zaitez hor.  

Olatz esertzen da, deskonzertaturik. 

Mikel 
(Publikoari) Imaginatu Julieta hemen 
dagoela etzanda.  

Mikel sartzen da.  

Mikel 
Hemen datza Julieta, eta bere 
edertasunak panteoi goibel hau argitzen 
du. Zurekin geratu behar naiz, inoiz 
berriro ez irteteko.  Heriotza, zatoz, 
gidari garratza; zatoz, aitzindari 
latza. Topa nire maiteagatik! [edaten 
du.] Ah, ene maitea, Heriotzak zure 
arnasaren beroa lapurtu du, baina ez 
zure xarma. Zure ezpain eta masailak 
gorriz daude oraindik, Heriotzak ez du 
zure aurpegia belo zurbilaz estali. Ah, 
Julieta maitea, nolatan zaude oraindik 
hain Eder?  Hemen geratuko naiz 
zizareekin, zure zerbitzari horiekin. 
Ah, botikari leiala, zure pozoia 
azkarra da! Musu emanez hiltzera noa.   

Mikelel hilarena egiten du. Bapatean altzatzen da. Eta 
Olatzi begira. 

Mikel 
Gustatu zaizu, ez? Disfrutatu duzu? 
Baina, a ze lastima, ez nago hilda!  

Mikel ikusleengana doa. 

Mikel 
Hor ikusten duzuen emakumeak,  aingeru 
itxurako izaki horrek, nire ondoan 
mundo guztiko esketatokietan lan 
egiteko aukeratu nuenak, hil egin behar 
ninduen.  

Olatz 
Nola… jakin… 



Mikel 
Gaur goizean mezu bat jaso dut.  

Mikelek mugikorra atera eta mezuaren grabazioa entzuten da. 

Trapitxeroa (off) 
Mikel? Mikel Losada? Hara, ez nauzu 
ezagutzen, baina… joder… zure neskari, 
…pozoi hilgarri bat saldu diot. Joder, 
kontuz ibili, motel, zeharo burutik 
eginda dago,  eta nik… nik, joder, ez 
dut liorik nahi… Nik abisatu dizut.  

Mikel 
(Olatzi) Kale egin duzu, Olatz, nire 
heriotza antzezten ari nintzen, hain 
ondo ze zuk sinistu duzun.  

Olatz 
Ez dut sinistu!  

Mikel 
Ah, bihotzgabea eta gainera gezurtia.  

Olatz 
Banekien ez zeundela hiltzen!  

Mikel 
Ah, ez zaizu antzezpen sinesgarria 
iruditu? 

Olatz 
Ba galdetu didazunez, ez. Baina ez da 
hori kontua…  

Mikel 
Ondo… Hain kritiko zorrotza zarenez, 
erakutsi jende honi nola hil behar den 
eskenan.  

Olatz 
Hori ez dator harira. Esan nahi 
dizudana…  

Mikel 
Ez baduzu bukatu nahi, hobe duzu joan. 

Olatz 
Ondo da. Banoa.  

Irtetera doa. 

Mikel 



Irudi batek mila hitz baino gehiago 
balio du. Hona hemen aktoresa baldar 
bat eskenatokitik ihes egiten.  

Olatz gelditzen da. 

Olatz 
Ondo da! Egin dezagun. Jarrai dezala 
eskenak!  

Mikel 
Jarrai dezala!  

Olatz 
Romeo hilda datza, eta Julieta 
lozorrotik esnatzen da.  

Mikel eserita, lehen Olatz bezela.  

Olatz esnatzen da.  

Olatz 
Beroa sentitzen dut nire masailetara 
itzultzen... Baina… Romeo da!  

Mikelen eskua harturik. 

Olatz 
Ai ene! Romeo! Ze zurbil! Hilda dago! 
Zer da hau? Ontzi bat nire maitearen 
eskuan? Pozoiak hil egin du. Baina 
zorionekoa naiz, dena ez edateko 
zuhurtzia izan duelako. Ontzi 
hilgarria, musu emango dizut. Sar 
dadila zure zukua nire barrenean eta 
hil nadila.   

Olatzek ontzitik edaten du.  

Hilda jausten da. 

Altzatzen da.  

Olatz 
Ez!! Ez dut sinisten!! Ez dut neuk ere 
sinisten!! Gainera… Zertan ari naiz? Ze 
eromena da hau? Zu hiltzekotan egon 
naiz, zertan nabil…? Zer gertatu zaigu, 
Mikel?  

Mikel 
Ez dakit. Antzerkia gehiegi maite dugu. 
Hori da zure… gure kulpa. 



Olatz 
Banoa, Mikel. Barkatzen badakizu 
barkaidazu. Bila ezazu beste eskenakide 
bat. 

Irtetera doa. 

Olatz 
Ah… Eta zure heriotzarena sinisten ez 
nuela esan dudanean, ez nuen zure 
autoestima mindu nahi. Besterik gabe, 
banekien ontzi hartan ez zegoela 
pozoirik.  

Badoa.  

Mikel 
Egon egon, nola bazenekien?  

Olatz 
Yago hemen egon da gaur, gogoratzen? 
Nire asmoa kontatu diodanean, izutu 
egin da, dena berak asmatu duela 
aitortu dit. Horregatik, entsaioa hasi 
aurretik, ontziak aldatu ditut. 

Mikel 
Ontzia… Ontzia aldatu egin duzu?  

Olatz 
Bai. Baina horrek ez du nire kulpa 
garbitzen.   

Mikel 
Baina… Olatz… Ez al didazu entzun nik 
aldatu dudala lehenago?? 

Olatz eskuetan duen ontziari begira. 

Olatz 
Bai, baina… Orduan... ontzi hau...  

Kanpai hotsak. 

Mikel 
Zer egin duzu, zoroa?  

Olatz 
Esan txantxa bat dela! Esan metodo 
ariketa bat dela! Esaidazu!!  

Mikel espasmoka. 

Mikel 



Ene Jainkoa... Horregatik zorabioa. 
Pozoia... 

Olatz 
Zer? 

Mikel 
Nire zainetan sartzen ari da. 

Olatz 
Ez da egia. 

Mikel 
Ez dago konpontzerik. 

Olatz 
Gezurra.  Txantxetan ari zara.  

Mikel 
Nahiko nuke!  

Olatz 
Utzi jolasteari, Mikel, badakit 
antzezten ari zarela! Eta ondo ari 
zara, onartzen dizut, baina nahikoa da. 
Benetan izutzen ari naiz! 

Olatz ere mina sentitzen hasiko da. 

Olatz 
Ay! 

Mikel 
Sentitzen duzu jada?  

Olatz 
Ez. Sugestioa da. Sentsazio arraroa 
daukat, baina beldurragatik da. 

Mikel 
Zer sentitzen duzu? 

Olatz  
Odola loditu eta tendoiak tenkatu 
egiten zaizkidala. Baina sugestioa da. 

Mikel 
Ez da sugestioa.  

Olatz  
Bai, beldurra da… 

Mikel 
Pozoia da, Olatz. Pozoia! 



Olatz 
Bai, Mikel, sinisten dizut. Jainko 
maitea, benetan hiltzen ari zarela 
ikusten ari naiz.  

Azkenetan biak.  

Olatz 
Mikel. 

Mikel 
Bai, Olatz? 

Olatz 
Ze ondo hiltzen ari zaren! 

Mikel 
Benetan? 

Olatz 
Benetan. Kritikorik gogorrena ere ez 
zen ausartuko esatera pertsonaian 
sartuta ez zaudenik.   

Mikel 
Milesker. Zu ere oso ondo egiten ari 
zara. 

Olatz 
Hiltzen ari naizelako diozu hori. 

Mikel 
Ez. Benetan. Oilo ipurdia jartzen ari 
zait. Joder, ze ondo hiltzen zaren, 
Olatz!  

Olatz 
Lehen aldia da esaten didazula. 

Mikel 
Inoiz ez da berandu.  

Olatz 
Kaka asko, Mikel. 

Mikel 
Kaka asko. 

Musua. 

Erortzen dira biak. 

Argi aldaketa. 



Mikel Off 
Hau da Alde Zaharreko Maitaleen 
istorioa.  

Olatz Off 
Teatroa gehiegi maitatzeagatik hil 
zirenak.  

Mikel off  
Gogoan izan, hilkorrak, ikasbide hau. 

Olatz Off 
Hau izan daiteke zuen patua, 
Shakespeareren testu bat antzeztera 
ausartzen bazarete. 

Mikel Off 
Agian merezi duen patua… Bizitza bat 
galtzea… ehundaka bizitzearen truke.  

Olatz Off 
Agur. Bizitza bukatu da. 

Mikel Off 
Teloia jeistera doa.  
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