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Atariko irudian: Karl Malden eta Lois Wheeler eserita. New Yorkeko Coronet Theatren, estreinaldi egunean, 1947-I-29.
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AITZIN-SOLAS

Arthur

Asher Miller (New York, 1915eko urriaren 17an

─ Roxbury,

Connecticut, 2005eko otsailaren 10a) irrati gidoilari, antzerkigile, zine gidoilari eta
hitzaldi emaile izan zen.
Klase ertaineko emigrante judu polakoen semea. Aitak arropa fabrika zeukan, eta
honek Manhattan-en bizitzeko adina ematen zion, baina Hondamendi Handia iritsi zenean
beko errota jo zuen eta Brooklynera apartamendu xalo batean bizitzera behartuak aurkitu
ziren. Bizileku honetan inspiraturik idatziko zuen hainbat urte geroago Bidaiari baten
heriotza.
Batxileratoa bukatutakoan automobil aldakien almazen batean lan egin zuen
unibertsitateko

estudioak

ordaintzearren.

Kazetaritza

ikasi

zuen

Mitxiganeko

Unibertsitatean, non jaso zuen bere bizitzako lehenetariko saria, Averix Hopwood
izenekoa, Honors at Dawn lanagatik.Graduatu zelarik 1938an New York-era itzuli zen,
irrati gidoiak idatziz bizi zelarik.
Hiru aldiz ezkondu zen. Lehen aldian 1949an Mary Slattery, ikastetxeko
nobiarekin, zeina seguru saltzaile baten alaba zen, eta honekin bi seme-alaba izan zituen:
Jane eta Robert. Hau idazle, zine zuzendari eta produktore bilakatuko zen. 1956an
dibortziatu eta Marilyn Monroe aktoresa ospetsuarekin ezkondu zen (1956-1961) eta
azkenik prentsa argazkilari zen Inge Morath-ekin (1962-2002). Honekin beste bi seme
izan zituen.
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Hogeita zortzi urte zituela estrenatu zuen Broadway-en lehen antzerkia, Gizon
zorionduna, zeinak lau emanaldi soilik ukan zituen. Lau urte geroago, 1947an hain zuzen,
All my Sons (Denak ziren nire semeak), baina honek ia urte oso bat iraun zuen antzokietan
eta New-Yorkeko Teatro Kritikoen Biltzarrak ematen zuten 1948ko Kritika Saria irabazi
zuen. Obra honetan armamentu enpresen lotsagabekeria eta zinismoa salatzen da, hala
nola familia batean ematen den belaunaldien arteko drama aurkezten.
Idatzi zituen lehen tituluetan jadanik ageri da, estatu batuar gizartearen balore
kontserbadoreen salaketa, kritika soziala. Eta bere arrakastarik handiena 1949an aurkeztu
amets amerikarraren hutsala salatzen duen Death of a salesman (Bidaiari baten Heriotza)
lanarekin lortu zuen, taldearen zuzendari Elia Kazan izan zelarik. Berrogei urte geroago
Millerrek zioen, ez zuela inolaz ere pentsatzen halako arrakastarik lortuko zuenik.
Saltzaile baten bizitza arrunta kontatzen zuen, baina gerora mito bilakatu zen bai Estatu
Batuetan bai eta munduko beste lurraldeetan. Eta azpimarratu zuen jenerala bilakatu ohi
dena. Batek bere bizitza osoan lan egiten du etxe bat erosteko, eta azkenean, jada berea
denean hau, ohartzen da biziezina dela. Eta kapitalismoaren ondorioak ere berdintsuak
direla. Pulitzer saria irabazi zuen lan honekin, bai eta hiru Tony Sari, hala nola NewYorkeko Kritikoen Biltzarrarena.
Sorgin ehizeen biktima ere izan zen 1950eko hamarkadan. Komunisten zale
bezala salatu zuen Elia Kazan zinegileak, eta itaunketa egin zionean poliziak, alegia,
Antiamerikar ekintzak aztertzeko sortu komisioak, ukatu egin zituen honek eskatzen
zizkion Partidu Komunistarekiko zaletasuna zutenen izenak. Mehatxuak eta zigorrak izan
arren (pasaportea ukatu zioten Bruselara ezin izan zuelarik bere obra baten estreinaldira
joan), Millerrek ez zuen izenik eman, adieraziz 1947an bilera zenbaitetan egon arren eta
agiri batzuek sinatu arren, ez zela komunista. Halere 1957ko maiatzean errudun bezala
kontsideratu zuten Kongresoari ukatzeagatik komunista edo zirenen izenak. Dena den,
Estatu Batuetako Apelazio Tribunalak 1958ko abuztuan epaia deuseztatu zuen, eta
ondorioz ez zuen kartzelan sartu behar izan.
Giro hau ageri da idatzi zuen The crucible ( Salem-go sorginak 1953) antzerkian,
zeina XVII mendean benetan gertaturiko sorgin ehizaz mintzatzen den, eta zeina idazteko
agiri benetazkoetan dokumentatzen aritu izan zen. Aipatu ez arren, garbi zegoen bere
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salaketa bere buruan sufritu behar izan zuen. Mc Carthysmoaren histeriaren kontra
zuzentzen zela.
Hamarkada honetan idatzi zuen ere A view from the Bridge (Zubitik ageri den
ikuspegia 1955) gizarte tragedia, portuko langile eta legez kanpoko inmigranteen artean
kokatzen dena, eta zinera arrakasta handiz eramana.
Geroago iritsiko dira A memory of two Mondays (Bi astelehenen Oroitzapena,
1955), eta The Misfits (Bizitza errebeldeak, 1961), Marilyn bere emaztearentzat idatzia,
eta John Hustonek zuzendu zuena zineman Montgomery Clift eta Clark Gable aktoreak
bertan parte hartzen zutelarik.
Marilynekin bizi izan zituen bost urte latz, garratz eta zailak, honek zuen nortasun
autosuntzitzailearekin After the Fall (Erorketaren ondoren, 1964) obran islatu zuen, Elia
Kazanek zuzendua eta Lincoln Center-en estrainaldiz emana. Bertan gizonaren drma eta
errua agertzen ditu klarki. Eta gai hau berriro tratatuko du Incident at Vichy (Vichy-ko
istilua, 1964).
Ondoren datoz The Price (Saria, 1968) eta The Creation of the World and Other
Business (Munduko sorrera etra beste lanak, 1972), eta beste.
70eko hamarkadan etorriko zaizkio zaharkitu, moralista eta sermoilari izatearen
kritikak. 1976an nobela labur bat idazten du: Focus (Ikusmiran), non salatzen duen
gizarte itxuraz zibilizatuan ematen den arrazakeria, eta gorrotoa.
Munduan zehar bidaiatzen du bere antzerkien estrainaldiak direla eta Pen Clubeko ordezkari gisara, aktibista .politiko eta soziala bezala. Salatzen ditu Estatu Batuen
gerrak bai Korean, bai eta Vietnamen. Eta bere hitzaldi eta entseiuak bildurik ditu Steven
R. Centola-k edizio interesgarri batean: Al correr de los años. Ensayos reunidos (19442001), Azkenik Espainian ematen den Príncipe de Asturias de las Letras Saria jaso zuen
2002an. Eta une bat bere obrak saihestuak izan ondoren berriro plazaratzen dira amerikar
errealismo psikologikoaren adierazlerik bikainenetarikoak bezala.
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Denak nere semeak. Gerraren tragedia.

Arthur Milleren bizitzaren eta obraren ibilbidea laburzki ematerakoan adierazi
dugun bezala All my sons antzerkian armamentu enpresen lotsagabekeria eta zinismoa
salatzen da, hala nola familia batean ematen den belaunaldien arteko drama eta
ezberdintasunak aurkezten. Idoia Gereñuk, bere aldetik, obrari buruz ari delarik JARRAI
(1959-1968), abangoardiako euskal teatroaren ikur, Interneten irakur daitekeen doktore
tesian antzerkiaren honelako sinposia egiten du:
Amerikako Estatu Batuetan, Bigarren Mundu Gerra amaitu berritan,
familia zoriontsu bat bizi da giro egonkor eta lasaian. Aurrez eta itxuraz hain
zoriontsua den sendia, emeki ezkutuan dituen trapu zaharrak agertzen joango da.
Pitinka, argumentua argituko da eta azaleko eitea eta barruko izatea ez direla
gauza bera adieraziko dute. Gerran galdu zuten seme baten kontua, amak galera
aitortu ezina, anaiaren interesak eta justizia, bi anaien neska berarekiko
maitasuna, aitaren jokaera eta irudi faltsua, bere ospea salbatzeko langilegoari
eginiko azpijokoa, gerrarako piezak egiteagatik aberastu eta hauek akastun saldu
izana ... azalaraziko dira, pausoka, amerikarraren amets mozorrotuak eragindako
benetako aurpegia erakutsiz.

Broadway-ko Coronel Theatre-n estreinaldiz eman zen, Elia Kazan teatro eta
zinegile ospetsu bilkatuko zenak zuzendurik 1947ko urtarrilaren 29an, eta 328 aldiz
antzeztu zen, arrakasta handia lortuz. Hurrengo urtean, 1948an hain zuzen, zinemarako
gidoia moldatu zuen eta zuzendari Irving Reis zelarik besteren artean parte hartu zuten
Edward G. Robinson, Burt Lancaster eta Mady Christians… aktoreek. 1950ean zine
aktore berdinekin irratirako irakurketa dramatizatua moldatu zen eta 1958an telebistarako
moldaketa. Argitalpena 1957an burutu zuen idatzitako beste obra arrakastatsuekin batera
Arthur Miller´s Collect Plays izenburuarekin.
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Dirudienez antzezlan honek benetazko historia batean du etorkia. Emakume batek
bere aita salatu baitzuen Bigarren Mundu Gerran AEBko armadari material akastuna
saltzeagatik, eta salaketa honen gainean moldatuko du eta egituratuko antzerkia,
kapitalismoaren garretan murgildutako armagintza enpresak kritikaren ikuspegian
ezartzeko, hala nola edozein moduz aberastutako familiak, bide batez, amets
amerikanoaren bizitza irudi perfektoaren gezurra agerian uzteko.
All my sons, Millerrek berak dioskunez, ez da ari egiteko den krimen bati buruz,
egin izan denaz baizik. Eta egindako krimenak, ─ 22 abiadoreren hilketa pieza gaizki
eginen ondorioz ─, hondamenak ez dauka inolako konponbiderik. Joe Keller, aitak,
azkenean aitortuko du bere buruaz beste egin aurretik, gerran hildako semea bezala beste
hogeitabiak, denak ziren nere semeak.

Denak nere semeak, antzerkiaren itzulpena eta harrera Euskal Herrian

Teodoro Goñi de Ayala, kazetari tolosarrak, El Popular egunkariaren sortzaileak,
Panaman kontsula izandakoak, El Diario Vasco-n erredaktore buru eta Zine-Teatro
sailaren arduradunak komentatzen du1 nola abenduaren bostean hasi zen Donostian
Teatro Klubak antolaturiko 1965eko denboraldia Arthur Millerren Denak nere semeak
antzerkiaren moldaketaren aurkezpenarekin. Nola hau Antzoki Nagusian igandeko
goizeko hamaika t´erditan antzeztu zen eta nola jendez beteta zegoen aretoa. Emanaldia
bukatutakoan txalo ugari jaso zituela, zeren eta Juan Antonio Letamendiak eginiko
itzulpena oso egokia baitzen, bai halaber Mikel Forkadaren zuzendaritza eta antolaketa
ere. Ramon Saizarbitoria eta Arantxa Gurmendi gazteek jokaturiko Chris eta Anaren
rolak ere benetan dotoreak izan zirela.

1

“Denak nere semeak” (Todos eran mis hijos), en el Teatro Principal”, El Diario Vasco, 1965-

XII-7.
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Jarrai taldeko parte hartzaile guztien izenak garaiko programaren arabera
ondorengo zerrenda osatzen dute:
BANAKETA
Joe Keller

Joxe Mari. Aristi

Kate Keller

Mirari Muxíka

Chris Keller

Erramun Saizarbitoria

Susana Bayliss

Karmele EsnaI -

Dr. Jim Bayliss

Jon Andoni Arozena

George Deever

Xabier Goenaga

Ana Oeever

Arantza Gurmendi

Frank Lubley

Joseha Goñi

Zuzentza-antolaketa Mikel Forcada.
Donostian plazaratu zen 1965eko abenduaren bosteko esku programak honako
gogoetak eta sarrera ematen zizkion obrari:
Ipar-Ameriketako

antzerki

guziak

bezela,

beren

bizimoduaren

adierazgarri da. Gizonaren inguruan sortzen duten giroak, gizona baztertu
bakarnk ez, baizík bera da askotan personaje bereziena·
Arthur Miller'ek idatzitako "Denak nere semeak" egite orregaiíik benebenetan da antzerki ipar-ameriketarra.
Gazte ta zaarren arteko desberdintasuna artzen du gaiatzaz, guda
bukaerako egun batzuek aukeratuaz. Guda orretan aita aberastu duan tresnarekin,
semeak bere eriotza arkituko du.
Pekatu guziak argi ta oiuka esango dizkígute ain ameriketar dan era
berezian. Beren akatsak agertzeko lotsik ez dute, ta ezin uka guri europatarreri
arrigarri egíten zaigula.
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Kate, ama, zorotzaz egiñaz aurrera [j]arraitu al izateko. Joe Keller, bere
okerra gordeaz. Ana ta Chns, gazteak, bizimodu berri bat antolatu naian, egiaren
egarriz, Jin Bayliss, sendagillea giroaren mendean, beretzat ezin ditekean
askatasuna maitatuaz.
Denak oso ameriketarrak, bañan ainbesterañoko gizatasunarekin
agertzean, ikuslea beren bizitzarekin batutzen dalarik.
Gaur eguneko antzerkia auxe, gaia egoki aukeratua[k] denok ze ikusí izan
dezagun Amaren itz latzak dena agertzen dute. “Ixi1du. Aaztu … ta Bizi. Bizi
zaitez seme ¡Bízi!".

Ramon Saizarbitoria, egun nobelagile ospetsu dena eta garaian Jarrai taldean
antzezle lanetan zebilenak Erramun izenez, Chrisen papera jokatu zuen, esan dugun
bezala eta Azpeitira eraman zutenean antzerkia hauxe gertatu omen zitzaion, Idoia
Gereñuk jasotzen duen bezala:
Ni akordatzen naiz Azpeitin konkretuki, Azpeitira joan ginela behin, ez
naiz beste herrietaz akordatzen, beste lekuetan ibili ginen Bizkaian ere, Bilbon
ere, bainan gogoan dut Azpeitikoa, ze, bueno ikuste zan jendeak flipatu egin
zuela, egin genuen Denak nere semeak. Kontua da jendea euskeraz, bueno, baino
orain jakinezina da zer zan jendearentzat, zer zan hori jendearentzat entenditzea,
eta klaro, nola ez euskera batuan hitzegiten genuen, eta euskera egiten zitzaien
arrotza, eta ulertzen zuten era berean. Orduan akordatzen naiz, inork ez dit
sinisten baina egia da, emakume batzuk gero hitzegiten eta horrela, pentsatzen
zuten obra gazteleraz ikusi zutela. Ulertu zuten baino ... jendea smokinekin eta,
bai smokinekin bazkari baten, eta jendea ba, hola, gu txuloso jantzita eta horrela
ez?

Badirudi emakume azpeitiar hark arazoak izan zituela konprenitzeko
modernitatearen eta abangoardiaren ikur ziren Jarrai taldeko gazte ongi jantzi eta
dotoreen antzezpeneko euskara, amerikar progresista batek idatzitako testu hura ez
baitzen umore kaxkar eta ohizko kostumbrismo eskasarena bezalakoa. Dena den,
ohitutzen joango zen herrietako teatrozalea eta donostiarrek txalotzen zuten eta ideki
zuten bide hari jarraituko diote urte batzuk geroago beldaunaldi berrietako gazte
kezkatiek.
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Arthur Miller
DENAK NERE SEMEAK

Itzultzaile: Juan Antonio Letamendia
Edizio prestatzaile: Patri Urkizu
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LEHENENGO EKITALDIA

DEKORAZIO BAKARRA HIRU EKITALDIETARAKO.
Keller-eneako ataria, Ipar-Ameriketako hiri bateko auzoan, Abuztuak azken
gerratearen ondoren. Bi alboetan arbustozko2 hesi bi oso mardulak ataria itxitzen dutela,
halako giro familikoi bat emanez. Antzeztokiko ondoan etxeko atzekaldea eta betiko
terraza sei bat metro atariaren gainean datorrela. Bi bizitzako etxe da eta zazpi gela ditu.
Etxe hau l.920garren urtearen inguruan 15.000 bat dolar kostatuko zen. Pintatu berria da
eta erosotasun aidea du. Ataria belarrak estalita dago, eta landare batzuek beroak igartuta
daude. Ondoan eskuinaldean, hesita etxearen artean tarte bat gelditzen da, handik kalera.
joan daiteke etxean sartzeke. Aurrekaldean eskuinera, sagar baten abarrak agertzen dira,
bere gainaldea eta adarrak enbor apurtuaren ondoan daudela. Ezkerrean aurre-aurrean
glorieta txiki bat untzak estalita, goiko muturrean iruditxo bat dauka rokoko estiluaz.
Zumezko siloiak eta loretegiko mahai bat nahastuxeak. Eskailera ondoan zikina jasotzeko
ontzia eta tresna bat hostoak erretzeko.
(Igande goiz bat da. JOE KELLER eguzkitan jarrita dago, begibelarri iganderoko periodikuaren anuntzioak leitzen. Gainontzeko orriak,
eta marrazkíak dituen eraskina, lurrean daude bere ondoan oso txukun
tolestatuta. Beste siloi batean mahaiaren ondoan JIM BAYLISS sendagile
jauna lehen aitatutako periodikuaren beste orri bat leitzen ari da.
KELLER hirurogei bat urteko gizon sendoa da, pentsakera motela. Bere
burua landu duen gizonaren irudia da, lantegiko kutsua dauka oraindikan
2

“A ambos laterales hay un seto de arbustos”, Todos eran mis hijos. Drama en tres actos, original

de Arthur Miller. Traducción castellana de Vicente Balart. Colección Teatro 324. 2ª ed. Madrid 1962.” El
escenario está flanqueado a derecha e izquierda por altos álamos, plantados muy cerca unos de otros”,
Arthur Miller, Teatro reunido. Traducción de Victoria Alonso Blanco. Tusquets, Barcelona
2015.Nabarmen da, beraz, logikoa denez kontutan harturik itzulpenaren urtea, itzultzailearen iturria.
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beregan, eta kapataza izandako ugazabaren txertua. Irakurtzean, jardun,
edo entzutean landugabeko ezjakinaren ahalegina egiten du, eguneroko
gauza arruntak harrigarriak zaizkio, iritziak ematerakoan oso berekoia
da, eta bere sena jende xehearena da. BAYLISS sendagile jaunak berrogei
bat urte. Umore oneko baina bere alaitasunak triistura tanta bat du.
Patxadan leitzen dute. Geroxeago, eskuinaldetik FRANK LUBLEY
agertzen da hesian dagoen pasabide hertsi batetik. Hogei ta hamabi urte.
Bere gaztetasuna hondatzen hasia da. Mutil xaloa, nahiz eta kixkil eta
setatsu xamarra izan bere iritzietan, hauek sutu arteraino defenditzen ditu;
hala ere berehalaxe pasatzen zaio. Glorietapean dagoen JIM ez du
ikusten, honek ere FRAK-en sarrera somatu arren ez du bururik jasotzen.)

[JIM3. ─ Non duzu tabakoa?
KELLER. ─ Uste dut mahai gainean utzi nuela. (Jim astiro hurbiltzen da afarilekuko
mahaitxora, eszenalekuko eskuinera, eta petaka bat aurkitzen du, eta bankuan
eseritzen da pipa kargatzeko asmotan.) Gaur gauean euria botako du.
JIM. ─ Egunkariak dakar?
KELLER. ─ Bai, hementxe dio.
JIM. ─ Orduan, seguru ez duela euririk egingo.
(Frank Lubey eskuinetik sartze da, zumardien arteko hertsidura tiki batetik.
Hogeita hamahiru soilik izan arren jada burusoiltzen hacia da. Modu
atseginak ditu eta ideia dogmatikoak, bere buruan ez da batere fidatzen,
kontra egiten zaionean erabat sutsu ezartzen da, baina beti bakea eta tratu
ona auzokoekin mantentzeko prest. Kellertarren lorategian lasaikiro sartu

3

Kortxete artean ezarri dugun zatia Vicente Balart eta Jose Antonio Letamendiaren itzulpenetan

falta da. Dena den, antzezkizunerako erabilitako testua emango dugu dagoen dagoenean, grafia eguneratuz
eta eta kortxe artean falta diren zatiak ezarriz.
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da, inolako asmo berezirik gabe, eta ez da ohartzen afarilekuan dagoela
Jim. Eta agurtzen duenean Jimek ez du bista ere altxatzen.)]

FRANK (Zutik.). ─ Egun on, Joe.
KELLER (Eserita.). ─ Baí, egun on, Frank. Zer dugu?
FRANK. ─ Hementxe, goizeroko nere ibilaldi hontan. (Zerura begira.). Bai. Ez da laino
bat ere. Horrelakoa behar genuke jaiero.
KELLER. ─ (Begiak jasoaz.) Hala ba, bai. Giro zoragarria dugu. (Lurretik egunerokoa
hartuaz.) Periodikua ikusi nahi al duzu?
FRANK. ─ Zertarako? Albiste txarrak besterik ez dakarzki-ta. Zein ezbehar dugu
gaurkoa?
KELLER. ─Auskalo. Nik anuntzioak bakarrik ikusten ditut. Atsegin zait jendearen
asmoak jakitea. Begira. Hemen baten batek San Bernardoko bi zakur nahi lituzke…
Honek, berriz, bi hiztegi zahar.
FRANK. ─ Gogoan dut hamabost urte nituelarik baso-zai izan nahi nuela.
KELLER. ─ Benetan? Ez nuen uste holako jenderik bazenik …(Ikustaldi bat periodikuari
eginda, eskuarekin pasada bat emanez.) Nahikoa orri bat ikustea gizarteko gauza
ez-jakin asko ikasteko … (Burua astinduaz harrituta.)
FRANK. ─ Zer ote du zuhaitz honek?
KELLER. ─ Bart izandako ekaitza … izugarria gero, e?
FRANK. ─ Bai horixe… Enborra bakarrik utzi du... zure emazteak ikusi al du, Keller ?
KELLER. ─ Ez oraindikan ez da jeiki,
FRANK. ─ Harrigarri hau gertatzea bere hogei ta zazpigarren urtea betetzeko horren
gutxi falta zelarik.
KELLER. ─ (Hunkituta.) Iazko bere-betetzeaz oroitzen al zara ?
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FRANK. ─ Izan ere bere horoskopoa egiten ari naiz hain zuzen ere. Kate-k eskatu dit
ea…
KELLER. ─ A! Nere emaztearen gauza da.
FRANK. ─ Bai. Azaroko izarrek zer dioten jakin nahi luke. Hilabete hartan galdu zen
eta. Bere aldekoak izango balitu, ezin zitekeen garai hartan hil. (Piztu egiten da gai
hontaz hitzegitean; atsegin zaiola dirudi.) Orain zodiakoa aztertzen ari naiz. Ezin
esan oraindikan, baina aldekoak zituela ematen du, beraz, zure semea bizirik
egongo da. Izan ere… (Jim barrez altxatzen da eta alderatzen zaie. Frank-i soegiten
dio urrikal-isekari. Honek urduri eta motel.) Bueno, baliteke… Egun on sendagile
jauna, ez zaitut ikusi.
KELLER. ─ Zer derizkiozu honek esandakoari?
JIM. ─ (Zutik.) Burutik egina dago.; hala ere ez da kaltegarria.
FRANK. ─ (Suminduta.) Noski… Zuk ez duzu ezertan ere sinisten eta.
JIM. ─ Zuk, ordea, dena sinistu. Ikusi al duzu nere mutikoa? Termometroarekin alde egin
dit (Hesira urreratzen da, eta kaleruntz begira.) Egingo nuke bestetan bezela
auzoko neska koskorguziek sukarra hartzen ari direla.
KELLER. ─ Mutil bihurria, baina azkarra. Dendagile ona izango da.
JIM. ─ (Eserita.) Uste al duzu? Alegia, gogoa ez zaio falta…
FRANK. ─ Aizu, orain dela egun gutxi pelikula bat ikusi nuen eta zutaz oroitu nintzen.
Sendagile bat azaltzen da …
KELLER. ─ A; nik ere ikusia daukat. Gregory Peck-eta …
FRANK. ─ Baí. Korapilo izugarria. Laboratorioa etxe-azpi batean dauka; azterketan
dihardu…Horixe duzu zure egiazko eginkizuna; gizadiaren alde lan egin zure burua
merezi duen jokabide batera zuzenduaz … eta ez …
JIM. ─ Metro-Goldwyn-Meyer-ek hotsegina, berehal baietz. berealaxe baietz.
FRANK. ─ Etorri al da Ana?
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KELLER. ─ Bart, ordu batako trenean. Atsedena hartzen ari da. (Jim-i.) Ikusi izan bazenu. Ia-ia ez nuen ezagutu. Neskato bat zelarik, joan zen, ozta-ozta hiru urte orain,
eta oso andereño ikusgarria eginda etorri zaigu. Atari hontan gure mutikoekin
jostatuaz, pasatzen zuen denbora ... Familia zoriontsua
JIM. ─ Atsegin izango zait neska ezagutzea. Neska politen beharrean gaude. Auzoan begi
lekiokeen emakumerik ez dago-ta, (Eskuinetik Jim-en emaztea agertzen da.
Berrogei bat urte, bizkor eta aginzalea. Ikusitakoan Jim-ek dio azkar.) nere
emazteaz kanpo, jakina.
SUSANA. ─ Adams andrea telefonura, hitzontzi hori! Ia berehalaxe etetzen duzun ,
Emakume horrek perfume merkearen usaia ezaguna du ariaren beste muturrean.
JIM. ─ Zer ote du oraingo hontan?
SUSANA. ─ Ez dakit. Ahotsagatik hil-zorian dagoela esan liteke…Karamelotxoren bat
jaten ari ez bada … Zoaz, zai duzu-ta ! A, bukatutakoan Hubbard jauna ikusi behar
duzula ez ahaztu.
JIM. ─ Maite, Hubbard jau~ak ez du batere gaitzik, ondotxo dakizu.
SUSANA. ─ Baina ikustaldi bakoitzean hamar dolar ordaintzen dizkizu eta horíxe da
axola zaizuna.
JIM. ─ (Keller-i.) Chris-i esaiozu:prest naukala golfaldi bat jokatzeko … edo-ta itsasontzi
batean mundu-jiran abiatzeko (Bere emazteari begira.) hogei ta hamar urteko
ibilaldian. (Joaten da.)
KELLER. ─ Zergatik egiten diozu beti errietan? Ez daukazu susmotsu jarri beharrik
emakumeek zure senarrari hotsegiten diotela eta.
SUSANA. ─ Susmotsu ni? Txorakeriak. -.;..
KELLER. ─ kontuz Jim-ekin. Oso bihotz fineko gizona duzu, ameslari bat… Zu berriz,
askotan materialista hutsa.
SUSANA. ─ Hara nork esan.
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[Barre egiten dute biak. Lidya Lubley azaltzen da. Hogei ta bost urteko gaztea, xotil
eta zindoa.)
LIDIA.─ Labetxoak, entzun ezazu, Frank… (Besteak ikusterakoan.) Egun on Jainkoak…
Frank, etor zaitezke? Labetxoa bere gisa ari da.
FRANk.─ Baina… oraintxe konpondu dizut eta. Gaizki entxufatu duzu, agian.
LIDIA.─ (Maiteki, baina ekinez.) Arren, ipini itzazu hariak lehen bezala.
FRANK.─ Ez dakit nola ez zaren gauza labetxo bat erabiltzeko. Hain da erraza. (Bihoa.)
LIDIA.─ (Susana eta Keller-en irribarreak ikusita aitzakiaren bat eman nahiean.) Oso
trebea izan da beti, honetan ordea… (Atera doanean zuhaitza ikusten du.)]4
SUSANA.─ Bai zuhaitz tamalgarria! Ekaitza, ez da? Negargarria benetan…Etorria al da
Ana?
KELLER.─ Berehalaxe jetsiko dela uste dut. Bart, automobiletik jetsi zenean, zuek orain
eta bera bizi zen etxerantz begiratu du eta, lipar batean negarrez hasiko ote zen-edo
egon naiz.
SUSANA.─ Konprenítzekoa da, gaixoa. Hau denak ez dio gauza onik gogoraraziko.
Atsegin bazaio ekarri ezazu etxea ikustera. Adaketa ugari ikusiko du, noski.
(Ezkerretik doa.) Ze moduz dago Ana?5 Nahigabeturik oraindik?
KELLER.─ Ez … noski, bere izakera ez da lehengoa bezain argia, baina ondo eramaten
omen du.
SUSANA.─ Ta ezkontzeko asmorik? Ba al dakizu geroztik mutilen batekin zertu ote den?
KELLER.─ Ez dakit. Bidezko eta egoki du horrela jokatzea. Lau urte igaro dira. Ez da
bizitza guztian Larry-gatik negarrez egongo.

4
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hurrengo elkarrizketa.
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SUSANA.─ Jakina. Harrigarria da benetan, beti uste izan nuen Ana ni baino lehenago
ezkontzekoa zela. Eta ikusten duzu. Bera etorri da, ezkongai oraindik, nik berríz,
badut seme bat.
KELLER.─ Holako gauzak egin dizkigu gerratealt, … Nik-neuk bi seme neuzkan eta bat
bakarrik geratzen zait. (Geldiune.) Beste garaietan harrotzeko modukoa zen seme
bat eukitzea. Bizibide bat hari emateko ametsaz bizi ginen, bizimodu hobea, norbait
izan zedin. Oraingo mutil bat kainoietako haragia edo politiko zoro erailtzaileen
jostailua besterik ez da.
[FRANK6.─ (Bere ahotsa.) Lidia! Zatoz mesedez eta ikusi ea labetxoa dabilen ala ez.
Hurrengoan hobeto entxufatu jendearen aurrean barregarri jarri gabe.
LIDIA.─ Banoa, Frank; banoa laster. Uy! Hau gizonaren sumina.
KELLER.─ Labetxoa bezala txinpartak dariola. (Barre egiten dute. Lidiak Chris agurtzen
du. Hau terrazan azaldu berria.]
SUSANA.─ Ola, Chris, egun on. (Bijoa, Susana, Chris-ek zurubi mailak jeisten ditu.
Hogeita hamabi urteko gaztea, sendoa aitaren antzera. Burutsu eta entzuten
dakiena; txerakor eta beti egiazakea. Katilu bat kafe dakar.)
KELLER.─ Egun on, seme. Periodikua nahi al duk?
CHRIS (Eserita.) Liburu-iritzia bakarrik,
KELLER.─ (Orria emanez.) Ezin diat ulertu zertarako irakurtzen dituan liburu iritziak.
Sekula ez duk bat ere erosten eta.
CHRIS.─ (Eserita.) Horrexegatik. Nere jakin-eza zenbaterainokoa den ikusi nahi dut.
KELLER.─ Ez duk, ba, lortuko. Astero baitut liburu berri bat.
CHRIS.─ Bat ez, batzuk.
KELLER.─ Denak diferenteak?

6
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CHRIS.─ Jakina.
KELLER.─ (Burua sinesgogor eraginez.) Ezin, ba, nik ulertu. (Geldiune.) Ana jeiki al
da?
CHRIS.─ Ama gosaria ematen ari zaio jantokian.
KELLER.─ kusi al duk zuhaitzari gertatutakoa?
CHRIS.─ (Burua jasotzeke.) Bai.
KELLER.─ Zer esango dik hire amak? Apika hobe dugu lehenago esatea …
CHRIS.─ Badaki. Hementxe zegoen ekaitzak bota duenean.
KELLER.─ Ze ordutan.
CHRIS.─ Egunsentian, lauak inguru. Ni zarrastada sumatukoan jeiki egin naiz eta ama
ikusi dut zuhaitzaren ondoan. Momentu batean begiratu ondoren, sukaldean sartu
da negar-sotinka.
KELLER.─ Jetxi al haiz berarekin hitzegitera?.
CHRIS.─ Ez. Bere saminaz bakarrik uztea hobeto zela pentsatu dut. Negarrak nere
gelatinak entzun zitezkeen …
KELLER.─ (Hunkituta. Asarre kutsuaz.) Lehengoetara jotzen hasia diagu. (Zutik
paseatzen.) Berriz ere hire anaiarekin ametsetan, eta berriro gabez jeikitzen, hil
zenean bezalatsu. CHRIS.─ Bai. (Geldiune.) Oker jokatu gara amarekin. Lehen esan behar izan genion argi
eta garbi Larri-k etortzerik ez zeukala. (Keller zenbait urrats urrutiratzen da bere
pentsamendutan murgilduta, begiak lurrean josita.) Ikusten duzu gertatzen dena.
Bere negar eta minaren beldurragatik, isildu egin gara aspaldi honetan, gezurrezko
itxaropen zuria emanez. Bidezkoa du, horrela, gauak ametsetan igarotzea galdu den
semeaz. Baina hau bukatu da. Begiak egiari zabaldu behar dizkiogu. Esperantza
guztia utzi behar du.
KELLER.─ (Jokabide honekin izututa.) Ez, ixildu adi; ezin daiteke
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CHRIS.─ Baina, aita, ez ote duzu ikusten alferrik dela lau urteen buruan, gerran galdu
den bati itxoitea?
KELLER.─·Guretzako izango duk alperrik; ez ordea hire amarentzako.(Chris-en atzean.)
Inork ez baitik Larri-n gorputzik aurkitu, hilobirik ere ez zegoek. Beraz, alferrik
gastatuko duk txistua; ez diok sinetsi eraziko. Uste al duk neroni ere hitzegiten
saiatu ez naizela? Baina gai hori ikutu besterik ez, zoratuta jartzen duk …
CHRIS.─ Jarri, aita, hitzegin.behar dugu.
KELLER.─·(Arretaz aztertu ondoren eseri egiten da.) Erru oso osoa periodiku txatxu.
horiek zeukatek. Hilabete ez da igarotzen, hiltzat eukitako mutilen bat, mundu
ertzetik bere etxera etorri dela esan gabe. Eta, jakina amarentzat hurrengoa Larri-k
behar du izan. Honela …
CHRIS.─ Ondo dago; entzun orain. (Geldiune.). Ana etxean daukagu nik ekarria.
Zergatik egin dudan badakizu, ez al da ala? (Keller-ek bizkarra jasotzen du ezpaz.).
Badakizu.
KELLER.─·(Jakin arren.) Zerbait igartzen diat … Baina garbirik ezer ez; benetan …
CHRIS.─ Nere emaztea izan dadila eskatuko diot.
KELLER.─·(Burua eraginez.) Hori hire egitekoa duk, Chris.
CHRIS.─ Guzien egitekoa.
KELLER.─ Zer nahi duk nik esatea. Badauzkak hogei ta hamar urte. Heuk jakingo duk
komeni zaiana.
CHRIS.─ (Kementsu.) Ederto. Orduan zer esanik ez dago. Ana-kin ezkontzen naiz.
KELLER.─ Dena dela, hobe hukek jakitea ea hire amak …
CHRIS.─ Nere arazoa dela ez al diozu?. Estualdietan ihes egiteko duzun ohitura horrek
nere onetatik ateratzen nau. Pentsa ezazu hau esaterakoan amak kordea galdu edo
atakeren bat duela zure egitekoa izango da, ez da?
KELLER.─ Baina badakik … Ana Larri-ren andregaia duk,
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CHRIS.─ Zen, aita.
KELLER.─ Duk, ez baitik hire amak hil denik sinistu nahi. (Geldiune.) Istilu izugarria,
seme, ulertzen diat baina ez zekiat nola lagundu (Ixoaldi.). Demonio … hainbeste
neska polit herrian eta hik Ana hain zuzen ere aukeratu behar … Zergatik ez diok
lagatzen, seme?.
CHRIS.─ Pentsatu ere ez. Ana maite dut nik. Zearo maiteminduta naukazu. Beti maite
izan dudala uste dut, umeak ginela atari hontan batera jostatzen ginenetik.
KELLER.─ Berriz esaten diat; itsu-itsu daukak ama Larri etorriko delakoan. Ana-kin
ezkontzen bahaiz, hire anaiaren hilagiria izenpetutzea bezala izango duk.
Konturatzen al haiz? Amarentzako izan litekeenaz konturatzen al haiz? Ez nikek
pentsatu nahi ere.
CHRIS.─ (Isilune baten ondoren.) Ondo dago, aita.
KELLER.─ (Chris bere esanetara makurtu delakoan.) Banekien zuhurra hintzela, seme.
CHRIS.─ Lau urte dira Ana nere gogoa dudala. Uste nuen, amak nere sentipenak ikusirik
eta gauzen halabeharra onartuta, zure laguntza eta onetsiarekin ezkonduko ginela.
Oker ibili naizela ikusten dut. Ondo da; ez zaio axolarik. Alde egingo dut etxe
hontatik. Ana-rekin ezkondu eta hemendik urruti biziko gara. Nueva York-en,
Chicago-n, edozein lekutan…
KELLER.─ Zer ari haiz esaten? Txoratu egin al haiz?
CHRIS.─ Beti zure esanak egin ditut, aita; badakizu ongi. Baina bukatu da hau oraintxe.
Bukatu da seme zintzo eta apala, besteei laguntzeko beti prest zegoen hura.
Neretzako bizitza ez da helburugabea, ulertzen al didazu? Badakit, bai, dirua
irabazteko lan egin behar dela, baina horren truk sari bat eskatzen dut. Familia bat,
semeak, zeozer euki, gabero etxeratzen naizenean, nere bizitzak xede bat daukala
eta makina purtzil bat ez naizela ikusi dezadan. Eta familia hori eraikitzeko Ana
aukeratu dut.
KELLER.─ (Harengana hurbilduaz.) Baina, Chris, gizona … Hementxe daukak hire
irabazpidea, lantegia … Hau dena lagatzea ez duk benetan pentsatuko?
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CHRIS.─ (Sendo.) Bene-benetan, aita.
KELLER.─ Tira, tira; hago isillik horrelakorik aitatu gabe … Norengatik uste duk
borrokatu naizela nere bizitza guztian?. Hiregatik, Chris, lantegia, daukadan guztia
… hiregatik bakarrik.
CHRIS.─ Badakit, aita. Ta eskerrak ematen dizkizut. Neretzako ordea, gauza asko dira
dirua baino gehiago balio dutenak. Ni hemen geldi nadila nahi baldin baduzu, ama
gureganatu behar duzu.
KELLER.─ Hirekin naukak (Semearen kokotzan ukabilkada maitekorra emanez.)
Lantegia laga … hi haiz bromazalea, hi. Batzutan dituan ateraldiak …
CHRIS.─ Ez ninduzun txantxetan.
KELLER.─ (Eskua jetxiaz.) Atzenean, ez haudala ongi ezagutzen esango nikek.
CHRIS.─ Izan ere, mutil koxkorra bezala ibiltzen nauzu, eta ez naiz hala.
KELLER.─ (Arrazoia emanez.) Ez, ez haiz; egia diok … (Ama agertzen da atarian.
Berrogei ta hamar bat urte. Izugarri asmatsu, eta bihotza maitasunez bete-betea
oraindikan.) ·
AMA. ─ Joe…
CHRIS.─ (Barandara hurbildurik.) Egun on, ama.
AMA. ─ Joe, zer egin duzu sukaldean hartu duzun zorroarekin?.
KELLER.─ Zzorroa …? Zaborrontzira bota dut.
AMA. ─ Zoaz oraintxe ateratzera, patatak dira-eta. (Chris eta Keller barrez.)
KELLER.─ Zaborra zelakoan bota dut, alajainetan. (Chris-ek zaborrontzitik atereaz,
aitari ematen dio.)
AMA. ─ Atzo Bessi-k ur beroz garbitu zuen ontzia eta zure hortzak baino garbiagoa dago.
Tira, ekatzu zorro hori.
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KELLER.─ (Minbera.) Ikaragarri xurra zara, emakume. Ikustekoa da nola jartzen zaren
lau patata purtzilengatik. Beharra gorrienean bagina ere…
AMA. ─ Begira, Joe, zuk egin behar duzuna hauxe da: sudurrik sukaldean ez sartu, eta
han aurkitzen duzuna ez kanpora bota. Beti antxitxika ibili behar nere barazkien
atzetik. Patatak ez direnean, tipulak dira …
KELLER.─ Nere etxea azoka bat izaterik ez nuke nahi.
AMA. ─ Orduan ez jan. (Zorroa kendu eta sukaldean sartzen da.)
KELLER.─ Zer iduritzen zait? Gaztea nintzelarik diru asko izatea irrikitzen nian,
neskame bat eukitzeko, eta nere emazteak atseden har zezan. Orain ostera, dirua eta
neskamea badizkiat ere, emazteak maneatzen dik bazkaria.
AMA. ─ (Berriro azalduaz.) Zer ari zara hor maxioka? Gaur eguna libre dauka.
CHRIS.─ (Eserita.) Ana-k ez al du oraindikan gosaltzen bukatu?
AMA. ─ (Inguruan ezpaz begiratuaz.) Oraintxe dator. (Mugitzen hasiaz.) Ene Jainkoa!
Nolako tokia laga digu ekaitzak …(Zugaitzagatik.) Ba … orain ez da gehiago
zorioneko zuhaitz egingo …
KELLER.─ (Bere ondoan eser-leku bat erakutsiaz.) Ez zaitezela horrenbeste estutu,
emakume; jarri hemen.
AMA. ─ (Burua igurtziaz.) Oso min berezia daukat hemen, buruan ziztaturik.
CHRIS.─ Nahi al duzu aspirina bat ekartzea?
(Amak lurretik lore-hosto batzuek biltzen ditu; eskubarnean ezarriaz bere
usaia hartzen du, ostera landareen artean sakabanatzeko.)
AMA. ─ Ez da larrosa bat ere gelditu … Ikusgarria … (Eseritzen da.) dena sasoi bertan
gertatzea … Larri -ren urtebetzea egun gutxi barru … Bart ekaitzak bere zugaitza
bota … lehentxeago Ana iritsi… Joandako garaiak berriro etortzekoak direla
ematen du. Oraintxe ere bere base-ball tresnak topatu ditut etxazpian. Aspalditik ez
nituen ikusiak…
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CHRIS.─ Ama, Anak oso itxura ona duela ez al zaizu iruditzen?
AMA. ─ Ezin hobea. Beti izan da neskatxa polita. (Ixoaldi.) Zergatik etorri ote den ari
naiz nere buruari galdezka. Poztu egiten nau ikusteak.
CHRIS.─ Pentsatu nuen gauza ona litzatekeela denok berriro biltzea. (Amak so egiten
dio murrizki. Chris-ek aitorpen gisa.) Nik behinik behin gogo haundiak neuzkan
Ana ikusteko.
AMA. ─ (Hortzetik hortzera senarrari.) Sudurra apurtxo bat haunditu zaiola nabaritu dut.
Penagarria. Hala ere, beti maite izango dut neska hori zintzo eta leiala baita oso.
Beste senargaiaren heriotza dakarren telegrama Washington-etik etorritakoan,
denbora falta zaie beste bat berria topatzeko. Hau, ostera, ez da horrela jokatu.
Barruz, poztu egiten naiz etorri dela eta. Ikusiko duzue horrela ez naizela ni bakarrik
itxoiten ari dena.
CHRIS.─ Ana ezkongai gelditzeak ez du esan nahi derrigor Larry-ri itxoiten ari zaionik.
Baliteke ez ezkontzeko beste arrazoiren bat izatea.
AMA. ─ (Susmotsu.) Ze arrazoi?
CHRIS.─ (Asaldatuxe.) Ez dakit, ba, nik … Arazo hau berea du. (Ama jeiki egiten da
eskuarekin kopeta igurtziaz.) Aspirina bat ekarriko dizut.
AMA. ─ (Zorabioz ameslari antzo zuhaitzaruntz dijoala.) Egia esateko, ez da buruko min
huts-hutsa.
KELLER.─ Behar adina lo ez egiteagatik duzu hori.
AMA. ─ Bai … gau zakarra igaro dut … Amets ikaragarria euki ere.
CHRIS.─ (Bere aitari begiratu ondoren.) Berriz … Larry ametsetan?
AMA. ─ (Baieztuaz.) Piloto-eskolan zegoela etxe-gainean egan nola ibiltzen zen oroitzen
al zarete ? Behe-behean igarotzen zen, ia-ia zuhaitzak ukitzen zituela … Lipar
batzuetan bere aurpegia ere ikus zitekeen … Ba, horrelaxe ikusi dut berriro lehengo
gauean. Baina honetan goi-goian zihoan, hodeietan josita. Hala eta guztiz ere, zuena
orain bezin argi ikusten nuen bere aurpegia. Nahikoa nukeen nere eskua luzatzea
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ikutu ahal izateko … Eta halako batean saltoka hasi da abioia. Larry-k negarrez
deiadar egiten zidan. Ama !.Ama ! Bere gelatik hotsegin izan balit bezala nabaritzen
nuen bere oihua … Asaldaturik esnatu egin naiz … belarriak abioiaren durundaz
apurtuta … Kanpoan haizeak zuhaitz-adarrak astintzen zituen. Bere hotsa, eta gure
etxearen gainean zehar igarotzen zen Larry-ren abioiarena berdin-berdinak ziren….
Lorategira jetxi naiz … eta bere zuhaitza nere aurrean jausi da zerraldo … izugarria.
(Bere senarrari bat-batean aker eginez.) Ikusten al duzu? Esan nizun, bai, goizegi
zela bere oroigarriz zuhaitz bat ipintzeko. Baina zuek sinistu ez. Presa zenuten Larry
ahortzeko.
CHRIS.─ (Besotik helduaz.) Ama, arren … zuhaitz hori ekaitzak bota du. Ez da·zeruko
gertaera miragarri bat izan. Laga itzazu pentsamentu horiek, atarramendu onik ez
duzu aterako eta. (Ama, begiratu ondoren urrutiratzen zaio sinisgogor. Chris-ek
itxoaldi bat eginda.) Entzun, ama, … hobe dugu ez dugula Larry gehiago ikusiko
pentsatzea….
AMA. ─ Hiru bider esan didazu horixe bera aste honetan.
CHRIS.─ Jakina, ba ! Eta oraindikan esango ditudanak ! Gezurrezko bizimodu zuria
egiten ari garela ez ote duzu ikusten? Berdintsu litzateke, sekulan etorriko ez den
trenaren estazio batean zai ez, egotea
AMA. ─ (Bekokian eskua paseaz.) Zoaz … Ekarridazu aspirina bat, mesedez...
CHRIS.─ (Alderatuaz eta masaila laztanduaz.) Banoa oraintxe. Eta bizitza datorren
bezala onartzen saiatu zaitez; nahi al duzu, arna?. (Urrats batzuk emanda gelditu
egiten da.) Aizu, … Ana etxean dugula-ta, zergatik ez goaz denok kanpora pixka
bat dibertitzera? Aintzirako restaurant batera joan gaitezke, afaldu eta dantza egitera
…
AMA. ─ Ederki dago. Goazen gaur gabean, Joe.
KELLER.─ Ni ere zuekin nago!
CHRIS.─ Bai horixe! Gozaraztea ! Oraintxe ekarriko dizut aspirina, ama, gorputzetik
gaisoaldi hori uxa dezazun.
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(Etxean sartzen da. Amaren irribarrea izkutatzen da.)
AMA. ─ Joe, … Zer dela-ta inbitatu du Chris-ek Ana honetara?
KELLER.─ Ikusteko gogoak-edo … Beti izan dira lagun onak.(Amak susmoz begiratzen
dio.) Ez zaidazula begi horiekin begira, emakume. Nik ez dakit gure-semearen
asmoen berri zuk baino gehiago.
AMA. ─ Chris ez da neska horrekin ezkonduko. Saiatu ere ez.
KELLER.─ (Arretaz, emaztea aztertuz.) Bada … baina … pentsa ezazu … maitemindurik
egon litezkeela … (Amak, bat-batean asalduta, begiratzen dio.) Nik jakin ezer ez
dakit, e? Hala ere baliteke … gazteak: dituzu …
AMA. ─ Zer ari da asmatzen? Zeozer gordetzen didazu.
KELLER.─ Kate, maitea, entzun …
AMA. ─ (Ihesi.) Ana ez da berea, Joe; eta neskak ere badaki hori. Horretxegatik dago
ezkongai. Zenbat eta zenbat agertuko zitzaizkion Nueva York-en ezkontza zertzeko
asmotan. Hala ere ez da ezkondu. Eta itsu-itsuki itxoiten diolako ez da ezkondu.
KELLER.─ Bestelako arrazoiak euki litzake ere ez ezkontzeko.
AMA. ─ Ez. Etorriko dela esaten dio bere senak. Baita neri ere. Bost axola zorotzat jotzen
banauzue ere. Nere aldeko daukat arrazoia. Badago beste bat semearen zai... KELLER.─ Tira, Kate. Holako giro batekin, horiek dira odola irakiten eukitzeko gogoak.
AMA. ─ Ez zait batere gustatzen Chris-ek neska horrekin duen hizketa-modua. (Ukituari
ihes eginez.) Ez diezaiola, gero, etxe hontako inork ere kendu Larry etorriko delako
itxaropena. Kanpoko batek, tira, baina sekulan ez anaia edo aita medio direla.
KELLER.─ (Jasangaitz.) Ondo dago. Zer nahi duzu orduan nik egitea, ea, esan.
AMA.─ (Zutik.) Larry etorriko dela sinistu. (Zenbait urrats.) Ez pentsa, gero, ez naizela
zuen mar-marretaz ohartu Ana etorri eta gero Hau ez dut eramango, entzuten al
didazu?.Larry ez badator hil egingo dut nere burua. (Negarrez.) Barre egidazu, nahi
baduzu, iseka … Baina ikusten duzu … Bere andregaia etorri den gau bertan bi

29

zatika erdibitu da … Hauek oharrak dira. Ba al dakizue? Jainkoak bidalitako
oharrak … Berak Larry-ren gelan egiten du lo, eta horra zer gertatu den. Ikusi bere
zuhaitza; begira iezaíozu, Joe …
KELLER.─ Ea, lasaitu zaitez, andrea …
AMA. ─ Ezin dut nik bakarrik itxoite hau eraman, Joe. Beste lagun bat behar dut. Itxoin
ezazu, sinistu nerekin batera, Joe … Lehengo astean beste mutil bat etorri zen
Detroit-en. Larry baino askoz ere lehenago galdua. Zeorrek irakurri zenuen
periodikoetan …
KELLER.─ Bai, emakume; baina lasai egon.
AMA. ─ Arren, Joe, esaidazu Larry-ren etorria espero duzula. Behar beharrezkoa dut zuk
sinistea. Zuk batez ere …
KELLER.─ (Murrizki, emaztearen eskuak laztantzen utziaz.) Zergatik nik batez ere? Eh?
Zer esan ote nahi didazu horrekin? Ez da han lehenbiziko aldiz hitz susmagarriak
esaten dizkidazula … Oraintxe aseta nago. Aditzen al didazu? Ba ote dut nik zer
izkutatu, agian? Nork salatu nindezake behatzaz? Inork ere ez, entzun al didazu?
Inork ez …
(Chris eta Ana ikusitakoan, isildu egiten da. Ana hogei ta sei urteko neska,
legun eta gozoa itxuraz baina zailu eta kiriotsu izatez.) ANA.─ Kaixo, Joe; egun on … Zer, demandan ala?
(Denak: barrez, batera azpikeria eta suminik gabe, ondo ezagutzen baitute
elkar.)
CHRIS.─ (Neskari jexten lagunduaz.) Jaun-andreok…Ikusi ezazue Pariseko modelotxo
hau …
AMA. ─ (Benetazko lilurarekin.) Jainko santua, Ana … Hori soineko zoragarria!
ANA.─ (Biratuaz.) Atsegin al zaizu? Ikaragarri kostatu zitzaidan baina ezin izan nuen
tentaldia menderatu …
(Denak ederresten zoraturik.)
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CHRIS.─ Egingo nuke ama … Zure bizitzan ikusi dituzun neskatxa guzietan,
politena.Ana.
(Semearen beroaldiak egiari bihurrarazten dio amari, Chris-en eskuetatik
edontzi bat ur eta aspirina hartzen ditu.)
AMA.─ Pittin bat gizendu egin ote zaren bildur naiz, alabatxo.
(Aspirina irentsi eta ur-zurruta egiten du.)
ANA.─ (Muzin.) Ez dut uste … beti bezala nauzu (Hesiaruntz, ezkerrera bihoa.) Nola
hazi diren landare hauek. Bai ederrak!.
KELLER.─ Ia lau urte igaro dira joan zinenetik, neska, zahartzen ari gara.
ANA.─ (Adarrak baztertuaz auzoari begira.) Gure amaka kendu duzuela ikusten dut …
KELLER.─ Badira bi urte hautsi zela.
AMA.─ (Maitekiro salatuz.) Galdetu ezaiozu, galdetu, zergatik hautsi ote zen. Egun
batean nere senarra etzanda jarri zen bere bazkari arin horietako bat egin ondoren.
ANA.─ (Irribarretsu.) Oraindik jale izugarria zaitugu, Joe, …
(Bi atarietako den sarreratikan JIM BAYLISS dator.)
JIM.─ Egun on …Topatu dut atzenean nere termometroa. Esan bezala bere lagunei ari
zitzaien kalentura hartzen …
CHRIS.─ Hona hemen Jim Bayliss sendagile jauna. Ana Deever andereñoa.
JIM.─ Asko poztutzen naiz, andereño.
ANA.─ (Eskua estutuaz.) Berdin. Hala ere ezagutzen zintudan lehendik; Bai Chris-ek
bere eskutítz guzítan aitatzen zaitu eta …Oso hunkituta nago zuek atari honetan
ikusita … Begiak itxita, Oraindik hemen bizi naizela esango nuke … Etxean
sartutakoan aita ta amak ikusiko ditudala … Oroitzen al zara, Chris? Dena hain
hurbil … eta hain urruti hala ere …
SUSANA.─ (Ahotsa.) Jim, etorri orintxe ! Hubbard jauna telefonora !
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JIM.─ Bidali ezazu deabrutara .Ez duela ezer ere esan dizut.
SUSANA.─ (Ahotsa. Maiteki baina gogor.) Arren, bihotza , Hubbard jauna zai daukazu.
JIM.─ (Etsita.) Ondo dago; banoa … beraz… oso atsegin izn zait, Deever andereño. Zure
etxea zenari bisitatxo bat egin nahi badiozu, esan besterik ez dago … gogokoa litzaiguke.
SUSANA.─ (Ahotsa.) Jim!
JIM.─ Berehalaxe, maiteño ... Bai gogaikarria! …bai … ikusiko gera ... gero arte …
(Anak irribarre egiten dio. Bijoa sendagilea.)
KELLER.─ Oso senar-emazte pozgarriak. Bere mutikoa dute amets bakarra.
AMA.─ Bai; eta etxekondreak senarraren irabaziak ere bai. (Barre egiten dute.)
ANA.─

(Amaren alaitasunak suspertuta, eskutik helduaz.) Goazen go'Be- gauean

aintziran afaltzera. Nahi al duzu, Kate? Larry joan baino lehen bezalatsu.
AMA.─ (Oso hunkituta.) Oroitzen al zara, neskatxa? (Anaren burua eskuartean.
harturik.) Ikusten? Ana oroitzen da Larry-taz.
ANA.─ (Irribarrez.) Noski. … Akordatuko ez naiz,ba? …Holako gauzak pcntsatzen
dituzu zuk, Kate !
(Keller andreak hizketa-gaiaz aldatzen du, ez baita bestea berak eman dion
joerari lotzen. Neskari jarri dio eta adatsa eratzen diola.)
AMA.─ Esan, ipini a1 dituzu zure gauzk?
ANA.─ Bai, -bainan tokirik ez neukan ia-ia. Armarioa giza-jantziz beteta zegoen-eta ...
AMA.─ Larry-ren arropak dira, ez al dituzu ezagutu?
ANA.─ Larry-ren …jantziak direla esan nahi al duzu?
AMA.─ Baina ez ote dituzu ezagutu?
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ANA.─ (Zutituta, asaldaturik.) Egia esan, ez zitzaidan bururatu ere egin zuk…bada, zera
esan nahi nuke… Bere oinetakoak garbirik eukitzea, galtzak plantxatuta,
…baina…zera...
AMA.─ Bai. Maitea. (Isilune. Anak ezin du begirik Keller andrearengandik kendu.
Honek itxaropenez begiratzen dio.) Ez dakizu zuk nolako gogoak neuzkan zurekin
hitzegiteko, Ana. (Eskuak mantalaren gainean tolestatzen ditu, berriketa gozoan
jarduteko prest.) Ondo al derizkiozu hitzaspertu bat orain egiteari?
ANA.─ Zertaz nahi duzu mintzatzea, Kate?
AMA.─ Ba … ez dakit …Gauzak !
CHRIS.─ (Ziri moduan.) Amak jakin nahi luke nola betetzen duzun denbora New-Yorken, norekin irten, zertaz aritzen zaren … Jesus ! Ezin dezakezu pentsa nolako
hitzontzi eta jakin-mina bihurtu zaigun ama ...
KELLER.─ Bai, horixe .Ezin daiteke berarekin kanpora irten. Bost minuturen buruan
hortxe daukazu inoiz ere ikusi ez duen jendenk ingurututa, hitzegin eta hitzegin
berriketa bizian.
AMA.─ Ixildu zaitezte, mesedez; zoro horiek …
ANA.─ Ez iezaiezula jaramonik egin eta nahi duzuna gcaldetu, Kate.
AMA.─ Neska burutsua da.Atsegin zait oso. (Neskari.) Esan, Ana…Nolako asmoak ditu
zure amak? Ezkon-haustea eskatzeko erabakita al dago oraindik?
ANA.─ Ez. Orain lasaiago ikusten ditu gauzak. Eta aita libratu eta gero elkarrekin biziko
direlakoak nago. Hori bai, hemendik urruti.
AMA.─ Oso ondo derizkiot. Hala eta guztiz ere zure aita gizon ona da. (Anak bizkarra
jaso. Isoaldi.) Eta zuk … zernolako bizimodua daramazu New York-en ? Sarri
ateratzen al zara ? Ikusi … jende asko ikusten al duzu Ana?.
ANA.─ (Arretatsu.) Ea oraindik ba ote nagoen Larry-ren zai galdetzen al didazu?
AMA.─ Neska … ez dizut eskatuko bizitza guztian … Hala ere …
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ANA.─ Ez diot itxoiten, Kate.
AMA.─ (Meheki) Ez diozula. itxoiten? .
ANA.─ Kate, faborez … ez duzu benetan sinistuko Larry … zozokeria bat da.
AMA.─ Periodikuak egunero datoz txorakeriez beteta. New York-en eztakit. Baina
Txikago-n, oso egun gutxi dela, horri bat oso-osorik zekarten mutil baten
gertaerarekin. Gurre Lnrry baino askozaz lehenago galdu omen zen, eta halako
batean bizi-bizirik etorri da Birmaniako bihotzetikan.
CHRIS.─ Larry-k ez duela batere etortzeko gogorik pentsa beharko dugu, gehitxo
kostatzen ari baitzaio erabakitzea.
AMA.─ Astakeririk ez esan. Burua galdu ahal izan zezakeen … edo … ez dakit nik, ba
…Hainbeste gauza zitezkeen (Chris-ek bere burugogorkeria ikusita, burua
mugitzen du.) Ez zaidazula kontrarik egin, Chris. Ezin duzu zuk hau ulertu eta.
Amak garenok sekulan ez dugu susmo okerrik izaten. Eta horregatik esaten dizut,
Ana, zuk bestela uste izan arren, bihotzaren barnean Larry-ren zai zaude.
ANA.─ (Erabakita.) Ez, Kate.
AMA.─ (Sinistu erazi nahiean.) Ondo pentsa ezazu, Ana …
CHRIS.─ Baina, ama … berak baino hoheto jakingo ote duzu?.
AMA.─ Ez zaiezu jaramonik egin burugogor horiei, zerorren bihotzari baizik.
ANA.─ Zureak bizirik dagoela esaten al dizu, Kate?
AMA.─ Bai, derrior bizirik egon behar du, Gauza bat zuek beti jakin oi ditu amak.
Susmoak, bihozkadak, nahi duzun izena ipiniozu … baina ama batek beti, daki noiz
dagoen arrixkuan bere semea … Beitu, gerratean Chris burruka izugarri batean
aurkitu. zen, eta ia-ia bizitza galdu zuen hartan … Berak esanda, jakin hitzik ere ez
nekien, aspalditik ez baitzidan idatzi … Hala ere nik larrialdi berezi bat sentitzen
nuen, eta gabero pisu haundi batek ez zidan uzten burua almohada gainean jartzen.
Ez al da hala, Joe? Ondo nekien nik Chris nere semea arrixkuan zegola. Eta horrekin

34

bezala berdin-berdin gertatuko zitzaidan Larry-rekin zeozer izatekotan …. badakízu
zuk, Ana, arrazoia. .Jarry bizirik dago. Esaidazu arren, zeuk ere sinisten duzula.
ANA.─ (Ixilik begiratzen dio. Gero ondoruntz biratzen da dardaraz.) Ez, Kate.
AMA.─ (Begiekin jarraitzen dio. Batere mugitu gabe.) Kafe pixka bat egitera noa.
(Frank azaltzen da eskailera bat eskuetan duela.)
FRANK.─ Ana! Ez nien nere begiei sinisten … (Bereganatuz.) Nola poztutzen naizen zu
ikusita, neska! Ze moduz?
ANA.─ (Eskuak estutuaz.) Ola, Frank. Zer dugu? …Hara ile erortzen hasia duzu.
KELLER. ─ Buru-haustea saria da. Frank-gatik ez balitz izarrak ez lukete jakingo noiz
azaldu behar duten ortzian.
FRANK.─ Karamba! Oso aldatuta ikusten zaitut. Hala da, bai. Benetazko emakume
bihurtu zara. Eta oso ederaa gainera, alajainkoa !
KELLER. ─ Baí, lasaitu zaitez, Prank, eta oroitu gizon ezkonduta, ezkonduta zarela
oraindik.
ANA.─ Merzeriako negozioarekin al zabiltz oraindik?
FRANK.─ Bai. Gauza bat edo beste berdintsu izaten da. Eta zure anaiak ? Bukatu al zuen
bere karrera?
ANA.─ Horixe. Lege-gizona duzu eta New York-en diardu lan-da-lan.
FRANK.─ Ara, ara Gorka hori (Bat batean kupiturik.) Aizu, eta zuen aita? Oraindik...
ANA.─

(Moztuaz.) Ondo dago, eskerrik asko. Lidia agurtu ezazu nere partetik.

Besarkada bat ematera joango naizela esaiozu.
FRANK.─ (Desgustuaz ohartzeke.) Eta zer? Ez ote du zuen aitak espetxaldia laburtzeko
itxaropenik? (Ihes egiten dio Anak bere ernegua disimulatzeke.) Ez dago
eskubiderik gizon bat hain luzaro espetxean eukitzeko … Nik uste …
CHRIS.─ Nahi duzu laguntzea eskailera eramaten?
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FRANK.─ (Konturatuz.) Ez, eskerrik asko; neronek egingo dut ... bueno; beste bat arte
… gau honetan bukatuko dut horoskopoa, Kate …poztutzen naiz zu ikusteaz, Ana
… ederra zaude; egiatan... (Anak buruarekin agurtzen du. Frank irtetzen da.
Berriro denak Anari begira; hau ez da mugitu ere egin.)
CHRIS. ─ (Harenganatuz.) Ez zaitez nahigabetu. Zure berri jakin nahi zuen besterik gabc
…
ANA.─ (Denei. ) Kezkatzen al zarete oraindik nere aitaz? Arren, hala izatekotan, jakitea
nahiago nuke. Ez nituzke auzokoak nahi, baldin ba …
KELLER. ─ Joanak joan, neskato. Erabat ahaztuta dago. Tira, jarrr zaitez.
AMA.─ Mutil koxkorrak bakarrik aitatzen dute noizik behin, nere gizona horiekin
lapur─poliziketan jostatzen da eta… ikaratzeagatik, etxeazpian kalabozo bat duela
esaten die … bere aginduak ez dituena betetzen bertan sartzeko … horrela
hitzegiten diodanean, sinistu zaidazu, hil egingo nuke …Ikusiko bazenu, beste
:mutiko bat gehiago ematen du …Ez dakizu Ana, bere hazañak saritzeko CocaCola tapoiekin kondekoratzen ditu … (Barre egiten dute. Anak pozkidnz begiratzen
die.)
ANA.─ Pozgarria da egun beldurgarri haietaz barrez jarduten entzutea.
CHRIS. ─ Zer uste zenuen, ba?
ANA.─ Hemengo nere azken oroitza eraile hitza da. Akordatzen al zara, Kate? Hammond
andrea gure etxearen zutik eta deadar eginez: eraileak! Hemen bizi al da oraindik?
AMA.─ Bai, denak daude hemen.
KELLER. ─ Eta larunbatero etortzen dira poker-aldi bat atari honetan egitera. Denak,
baita eraileak ere deadar egiten zutenak ere. Bost axola zaie orain nere diruak
irabaztea.
AMA.─ Iso! Neska minberatzen ari zara. Begira, Ana. Egia esateko, ez dira zure aitaz
ahaztu. Ez da harritzekoa. Auzia amaitutakoan. Momentuan utzi zuten libre gure
Joe; zure aitak, berriz, zigorra betetzen diardu … Horretxegatik ikusten nituen nik
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hain txarto honera. berriz etortzeko zure asmoak. Esan nion Chris-i, bai, jakinaren
gainean jarri-nuen…
KELLER. ─ Ba; lelokeriak. Sinistu zaidazu, neskatxa. Jende hori irabazi nahi baduzu
ekiozu nere jokabideari. Hara nola. Etxera nintzenean, kaleko sarreran jetxi ta
astiro-astiro hasi nintzen ibiltzen, batere estutasunik gabe, irribarrea ezpainetan
neukala … jende ugari leiho-ateetan neri begira etsairik kaltegarriena izango
baninduten bezala, ni berriz aurreraka izutu gabe. Haien iritzian neu nintzen
ejerzituari abioi-motor gaizki eginak saldu zizkiona, nigatik galduak ziren hogei ta
bi abioi Australian. Bai, gazteok, auziak emandako errugabeko agiria patrikan
eraman arren, erailerik doilorrena nintzen haientzako. Criminal de guerra, alegia.
Hala ere lasi ta geldiro nindoan irribarrez … eta artean auzo osoa estu-estu ateetan
… Bukaera: handik hamalau hilabetera lantegi bikainenetako nagusia ninduten
berriz, eta lagunartean gizonik ondoen-ikusi eta begiratuena; lehen baino gehiago,
agian.
CHRIS. ─ (Harriduraz.) Hau aita nik daukadana! Ez al da hala?
KELLER. ─ Sinets zaidazu, Ana. Aurpegia eman behar zaio jendeari, bestela gureak egin
du, Txarki jokatu ·zineten hiritik aldeginez. Ihesi eta okerrago jarri zenituzten
gauzak zuen aitarentzat. Baita neretzat ere, jakina. Bai. Izan ere jende hori nerekin
jostatzen da pokerrean baina zera dio bere kautan: “Keller, gaizkilearen lagun mina
haugu”. Horretxegatik pentsatu ohi dut sarritan honera itzuli behar lukeela zuen
aitak, lehengo bere etxera. Horrela bakarrik lortuko du bere izen ona lagunartean
berpiztea. Ahalik eta auzokoekin kartetan aritu, euren arteko arazotaz mintza eta
batera barre egin dezaten arte, kriminaltzat joko dute. Hori konsegituz gero irabazia
dauka bere partida, eta bidea batere oztoporik gabe lehengo hutseginak barka
diezazkioten. Horixe esan behar diozu nere partetik hurrengoan eskribitzen
diozunean. Egingo al duzu?
ANA.─ (Harrituta begiratuaz.) Baina zure lankidea zen, zure izen ona lohitu eta galdu
zuen … Ez al diozu gorrotoz begiratzen?
KELLER. ─Egian esan, ez diot eskerrik emango; baina dena-dela ere…. Lagun-hurkoari
barkatu egin behar zaio, ez al da hala?
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AMA.─ Arrazoi du Joek. Hurrengo eskutitzan esaiozu zure aitari…
ANA.─ (Lotsati, baina erabakita.) Sekula ez diot idatzi. Ez nik, ez nere anaiak ere. Ez al
duzu gorrotatzen, Chris?
CHRIS. ─ Hogeita bi pilotu hil zituen.
KELLER. ─ Aski dugu! Zer mintzamodu da hau?
AMA.─ Ezin daiteke gizaseme bat horren anker epaitu.
ANA.─ Ba ote dago barkatzerik, ordea? Nere aita hatzeman zutenean, hantxe egon
nintzen ni gorputz eta arima; ez nintzen egun bat ere geratu bera bisitatzera joan
gabe. Horrela, Larryren berri jakin arte, orduantxe konturatu nintzen, neure aita izan
arren, ez zuela batere errukirik merezi. Abioi-piezak gaizki eginak ateratzen laga
zituen, pilotuak heriotzera bidaltzen zituela jakin arren. Ez ote zaizue behinere
bururatu Larry haien artean gerta zitekeela?
AMA.─ Banekien horixe esango zenuela (Ondoratuz.). Ana, alabatxo … Etxean zauden
bitartean ez ezazula horrelakorik esan.
ANA.─ Ez zaitut ulertzen, Kate. Maite zenuela zure semea uste nuen.
AMA.─ Zure ai tak egindakoak zer-ikusirik ez dauka gure Larryrekin, ezta izpirik ere!
Uxatu itzazu burutik pentsamendu horiek!
KELLER. ─ Beste aldetik, Ana, ahaztu zaizu…
AMA.─ (Etenaz.) Larry ez da hil. Ez dago, beraz, hortaz zer-esanik. Lagunduko al didazu
alabatxo? Goiko gelak txukundu egin behar dira …
KELLER. ─ (Bero-bero.) Momentu bat! (Keller andrea etxean sartzen da.) Entzun
zaidazu.
CHRIS. ─ Aita, faborez: nahikoa dugu. Mintza gaitezela beste gauzataz.
KELLER. ─ Ez. Ezin dut, Ana burutapen larri horiekin bizitzen laga. Entzun: zergatik
hartzen duzu horren gogor ? Pieza haiek caza abioientzako bakarrik ziren, eta ondo
dakizu ez duela Larryk behinere cazarik pilotatu. (Ehiza hegazkin?)
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CHRIS. ─ Nork pilotatzen zituen orduan? Uso zuriak ala ?
KELLER. ─ (Oso ahots larriaz. Arrenka gero eta gehiago.) Steve zoroki jokatu zen, baí;
hala ere ez duzue eskubiderik horren garratz jarduteko. Ezin duzu pentsatu, Ana,
zer-nolako nahasian egiten den lana gera denboran. Zoro bihurtzeko modukoa zen
hura. Koronel bat telefonotik zintzilika gure lanak eskatu eta eskatu eten gabe.
Bidaltzeko ere ez genuen astirik izaten. Konturatzen al zarete zer dene hau? Jarri
zaitezte bere lekuan momentu batean. Bihotzez jokatu, arren! Eta halako batean sail
bat oker ateratzen da. Zirritura bat mehe-mehea, buruko ilea baino meheagoa …
zure aita oso beldurti eta izutia da, izan ere…. Lur jota zegoen koronelak oso
aurpegi iluna jarriko ziola eta… zer esango ote nion neuk egun erdiko lanaldia
alferrik galtzeagatik…. Ez bat ez eta ez bi bere pasada egin ondoren kanpora
bidaltzeko agindu zuen. Egun hartan lantegira izan banintz esango niokeen: Bota
ezak hori dena, Steve, ezer ere ez duk. Bera bakarrik, ordea, ez zen atrebitu hori
erabakitzen. Motorrak iraun egingo zutela uste izan zuen harek, oker hura hutsa
zela. Horregatik bidali zituen! Arinkeria bat; txepelkeria bat izan zela esan liteke,
behinere ez, ordea, erailtza bat. Nere onetatik ateratzen nau zure gisako neska batek
bere aitaren aurka horrela jarduteak. Ez dago eskubiderik, aditzen al didazu? Zure
aita ogi-puxka bat da.
ANA.─ (Segundu batzutan begiratu ondoren.) Ondo dago, Joe. Ahaztu dezagun hori.
KELLER. ─ Begira … Larry galdu egin zela entzun genuenean, zure aita neukan
aldameneko gelan kartzelan .. eta negarrez sumatu nuen …negar-malkoz igaro zuen
gau-erdia.
ANA.─ Gutxi da hori. Gau osoa behar zuen.
KELLER. ─{Zapuztuta.) Jainkoren izenean, Ana, ezin dut ulertu nola…
CHRIS. ─ (Bizkor moztuaz.) Hizketa gaiaz aldatu nahi al duzu?
AMA.─ Ez zaiozu errietarik egin.Ongi asko konprenitzen diot nik. Berak mundu guztia
zoriontsu ikustea nahi luke. Ez al da hala, Joe?
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KELLER. ─· Bai noski ! … Hau dela eta, aizu!… Nola du izena aintziran dagoen
restaurant horrek? Swanson, ez? Mahai bat eskatzera noa gauerako. Eta afari on
bat…. Oilaskoa erreta.
CHRIS. ─ Eta txanpaina ere bai!
KELLER. ─ Jakina. Bakoitzak hiru botila. Ikusiko duzu zein ederki pasatuko dugun,
Ana!
ANA.─ Bapo! Tapoi-hotsek ez naute ikaratzen.
KELLER. ─ Atsegin zait neska hori. Badu iraupena … A! Ezkongai banengo eta hogei
urte gutxiago … (Barreak. Keller barandaruntz dijoa.) Gau hontan denok behar
dugu mozkortu ….Belaunak ederrak dituzu, Ana … (Chris-i barrez.) Begira, gorrigorri duk … (Etxean sartzen da.)
CHRIS. ─ Zoaz gosaria hartzera, Casanova … (Begi maitakorrez jarraitzen dio.)
Izugarria da nere aita.
ANA.─ Asko maite duzu, ez? Ez dakizu … neuk ere horrelako bat izango banu … (Bere
ahotsa ilundu egiten da. Urrats batzuek eta inguruan begiratzen du.) Zein eroso
egoten den hemen … Haize legunak lagundu egiten du …
CHRIS. ─ (Suspertuta.) Esan, Ana … Ez al zara damutzen honera etorria?
ANA.─ Ez … baina beldur naiz gelditzerik ez ote dudan izango. Ikusi duzu nola hartu
nauen zure amak …
CHRIS. ─ Ez zaiozula jaramonik egin. Bere aldiak izaten ditu.
ANA.─ Ba, zeuk ere, egia esateko, ez dizkidazu gauzak gehiegi erraztu. Nerekin bakarka
hitzegiteko aldia etortzen denean iheska zabilzkidala dirudi.
CHRIS. ─ Ez dago horrelakorik … Nere ustez hobe genuen zenbait egun igarotzen uztea
… zuri esaten atrebitu arte … alegia, badakizu zertarako hotsegin dizudan etxera.
Ez?
ANA.─ Baita zure amak ere. Horretxegatik hartu nau hain kopetilun.
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CHRIS. ─ Zertu … egingo al zinateke, orduan?
ANA.─ (Arretaz begiratu ondoren.) Zergatik uste ote duzu hemen nagoela, Chris?
CHRIS. ─ Maite zaitut Ana … Asko maite zaitut, ba ote dakizu? (Isildu egiten da Anaren
erantzunaren zai.) Ara, kateatu egin naiz … bai txepela naizela … Imajinazio falta
zait. Beste toki egokiago batean nahiago nukeen deklaratzea. Biontzako berria izan
zedin toki batean, lehenbizikoz han gertatzen ginela …
ANA.─ (Eskua bizkarrean ezarriz.) Zer duzu, Chris? Zeren beldur zaude?
CHRIS. ─ Egia esan, atari hau ez da egokiena gure arazotaz mintza ahal izateko … ez al
zaizu iruditzen?
ANA.─ Zergatik baina? Neri, berriz, tokirik erosoena iruditzen zait.
CHRIS. ─ Orduan … ez al zara hartaz akordatzen? Bat ere ez?
ANA.─ Garbi esateko, orain bi urte ezkontzekotan nengoen. Baina ez nuen egin, zu
idazten hasi zinelako.
CHRIS. ─ Eta·artean zerbait nintzen zuretzako?.
ANA.─ Bai, Chris.
CHRIS. ─ Nola ez nintzen, ba, sekulan ere konturatu?
ANA.─ Ez zen bidezkoa nik ematea lehenengo pausua eta … Orain bi urte arte, ez
zenidan linea bat ere idatzi. Eta halako batean zure eskutitzak jasotzen hasi nintzen,
baina, egia esan, ez zenuen garbiegi hitzegiten … Batzuetan. moxolina bat ote
nintzen eta ametsetan ez ote nenbilen galdetzen nion nere buruari … Kosta egin
zaizu erabakitzea, seme!
CHRIS. ─ (Etxeruntz so egin ondoren. Oso hunkiturik.) Utzi zaidazu muin ematen, Ana
… Ez dakizu nolako ametsak egin ditudan honekin!
(Muin ematen dio baina gorputzak elkar ikutu gabe.)
ANA.─ E! Ez du balio. Koinatuaren musua eman didazu, eta hori ez zait gustatzen. zuzeuk eman diezaidazula nahi dut, Chris.
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CHRIS. ─ Zergatik ez goaz kotxean ibiltzera? Horrela bakar-bakarrik egongo gara …
ANA.─ Itxoin, Chris … Zer duzu?. Amagatik ote da?
CHRIS. ─ Ez.
ANA.─ Esaidazu zerk izutzen zaituen. Behar-beharrezkoa dut jakitea. Gure artean
garbitasunik ez badago, gureak egin du. (Epe laburra.) Kartetan bezala diarduzu.
Gauza asko esan nahi, eta hala ere gorde egiten dituzu lotsatu-edo egingo bazina
bezala...
CHRIS. ─ Arrazoi duzu … Gerratikan etorri nintzenetik gertatzen zait hori. Gora behera
ikaragarriak pasa nituen eta kutsu bat kendu ezina utzi dute nigan … Begira … Ez
dakit kontatu ote dizudan … gerratean talde bat neukan nere mendean ... oso mutil
jatorrak, bikainak … Beitu … Behin zenbait egun igaro ziren euri-zaparrada bizian
atertu gabe. Nik oinetako parea besterik ez neukan, ustelduta ia-ia hainbesteko joanetorriaz … Mutil batek beste pare bat zeukan aldatzeko, eta txintik esan gabe
motxilan sartu zizkidan … Eta beste asko holakoxekoak … Denak hil ziren …
Haietako bat jausitakoan, nere buruari zati bat kentzen ziotela iruditzen zitzaidan
… Nik uste nuen, guzientzako hain latzak izan ziren urte haiek pasatutakoan,
elkarrenganako konprenitze bat etorriko zela … gehiago arduratze bat. Uste nuen
nik, nahikoa izango zela mutil haien izena aitatzea denok zintzoago jokatu gintezen
… Baina gerra bukatu eta etxera etorritakoan jendea berdin-berdin jarraitzen zuela
ikusi nuen, bere kutizia ziztrinekin eta bere kezka purtzilekin … Ezertxo ere gertatu
izan ez balitz bezala. Lotsa nabaritu nuen jendearen gogorkeria ikustean. Ulertzen
al didazu, Ana? Berriro lanari ekin nion. Kotxerik onena neukan atean eta patrika
diruz betea … Ezin hala ere, lasai egon. Nik neukan hondasuna beste batzuei
kendua izan balitz bezala. Eta kotxean jartzerakoan, pentsatu behar da, nere iritziaz,
automobil hura ez dela norberaren diruaz bakarrik erosia, beste gizonek egindako
oparia dela baizik. Honela arituz gero, nahi eta nahi ez hobea izan beharra dago,
bihotzberagoa, apalagoa … Bestela, daukagun guztia kutsata-edo dirudi eta ez
dagoela ukitutzerik. Ikusten al duzu zergatik gertatzen zaidan hain zaila gauza
batzuetaz hitzegitea?
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ANA.─ Oso argi ikusten dut. Baina badut nik ere zer esan. Ez zaitezela batere lotsa
neregana etortzeagatik, ez eta zure aitak duen aberastasunagatik. Gure maitasuna
benetazkoa da eta jatorra. Bide egokiaz eta behar bezala írabazi dugu; ez diogu inori
berarekin kalterik egiten. Eta dirua dela eta, zure aita ahaleginean lagundu zuen
guda irabazteko, bidezko du, beraz bere saria jasotzea. Ez al da hala?
CHRIS. ─ Ana … Asko ta asko maite zaitut. Zoriontsuak izango gara benetan! (Elkarri
musu ematen diote.) Diru pila irabaziko dut zuretzat!
ANA.─ (Gozoki barre egiten dute.) Eta zertarako behar dut nik hori, txorutxo?
(Keller azaltzen da.)
KELLER. ─ Aizu, Ana, zure anaiak … (Gazte biak bereizten dira lotsa-lotsa eginda.
Keller-ek, mailak berrigotzera bailihoakeen.) Barkatu; ez dut oztopo izaterik nahi
… Nik ez dut ezertxo ere ikusi …
CHRIS. ─ Zeu ere geroago azaldu zintezkeen, karanba! Lotsa galtzen hasia nintzen
momentuan bertan … (Hirurak barrez.)
KELLER. ─ Damu dut; baina zure anaia telefonuan daukazu, Ana, konferentzia.
ANA.─ Gorka? … Zer dela eta? Ezbeharren bat ote da?
KELLER. ─ Ez dakit, Kate jarri da. Zoaz agudo, baldin gizaxoari diru pila kosta dakiola
nahi ez baduzu.
ANA.─ (Urrats batzuek etxe alderuntz emanda, Chrie-engana ·biratzen da.) Chris, ez
dut uste oso momentu ona izango denik orain zure amari esateko. Ez baitu oso
itxura …
CHRIS. ─ Gabean esango diogu afalondoan. Ez zaitez larritu. Utzi nere gain. (Ana etxean
sartzen da.) Ezkontzekotan gaude, aita.
KELLER. ─ (Buruari eragiten dio ezpaz) Asko poztutzen nauk, Chris, benetan … Ba al
dakik? Gorkak Cleveland-ik hotsegin dik. Esan al dik Anak anaiak aita ikusteko
asmoa zeukala gaur?
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CHRIS. ─ Zekienik ere ez dut uste.
KELLER. ─ (Arretaz.) Chris … hik ondo ezagutzen duk neska hori, ez? (Chris suminez
erantzutera dijoa. Etenaz.) Ez adi hasarretu; baina gertaera zelebrea duk oso … Aita
espetxean dagonetik sekulah ez zaiok Gorka ikustera joan. Eta halako batean, ez
bat eta ez bi, horixe erabakitzen dik … gero, Ana gure etxera etorri. Ez diat uste
neska horrek ezer ere nere aurka izango duenik.
CHRIS. ─ Ez dízut ulertzen zertaz ari zaren.
KELLER. ─ Bai … Hik badakik Devver azkeneraino ahalegindu zela erru osoa nere
gainera botatzen. Nola edo hala Ana bere alaba duk … Pentsa ezak … zeozer
ateratzeko bidali duela honera.
CHRIS. ─ (Suturik.) Atera? Zer ateratzeko, baina? Zer aurkitu lezake etxe honetan
jendeak ez dakiena?
KELLER. ─ (Etxaldera begirada bat emanez.) Ezer ere ez, seme; noski. Baina guri kalte
egitearen auziaren rebisio bat eskatuko balu…
CHRIS. ─ Aita, nola pentsa dezakezu horrelakorik Ana medio dela ? Hori da...
KELLER. ─ (Ebakiaz.) Tontokeria bat, jakina. Hik ondo ezagutzen duk neska hori.Tira,
ez gaitezela arazo honetaz gehiago mintza. Barka nere susmoak, Chris; baina ez
nikek inola ere, aspaldiko gertaera honek hire etorkizuna ezertan ere zizprindutzea.
Eta hau dela-ta … Lantegiaren izena aldatzea erabaki diat. Hemendik aurrera Joe
ta Kristobal Keller lantegiak izango dik izena. E ? Ze moduz?
CHRIS. ─ Nahiago nuke zure izenarekin bakarrik jarraitzea, aita.
KELLER. ─ Bueno; hitzegingo diagu hortaz patxaran. Oraingoz etxe eder bat egingo diat,
harri landuzkoa, eta lorategi haundi bat duela … Hots haundiko gizona bihurtu
hadila nahi diat; Goza dezaala nere gaztaroan nekez irabazi dudan diruaz, (Oso
hurbil.) eta kontzientzia lasaiarekin goza. Ulertzen al didak? (Erabat hunkituta.) Ez
zekiat … batzuetan esango nikek lotsatu egiten haizela nere aberastasunaz. Dirua
bide onez eta zintzoki irabazia duk, Chris.
CHRIS. ─ (Biziro.) Batere dudarik gabe, aita! Ez da beharrezkoa zuk esatea.
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(Keller samurtasunez betea, bere buruaren jabe ostera. Semea
besarkatzen du.)
KELLER. ─ Alajainkoa! Oraintxe hasiko haiz bizitzen, Chris. Munduko onena hiretzako
nahi diat. Eta ez hadi amarengatik estutu. Ez dik ezkontzarik galeraziko. Baietz
esango dik … mozkortu arazi behar badiat ere. Egundaino ikusi ez den festa izango
duk. (Gelditzen da Anaren ahotsa entzundakoan. Ama azaltzen da.)
ANA. ─ (Oso urduri.) Arren, Gorka, ez ezakela deadarrik egin. Zer esan ditek? Esaidak
argi ta garbi. Lasaitzen ez bahaiz, ez diat hitzik ere entenituko. Bai, bai; etorri
honera. Denak egongo gaituk hemen; beldurrik ez izan. Eta ea lasaitzen haizen.
Gero arte (Etxetik ateratzen da. Oso urduri.) Zazpitako trenean etorriko da
Gorka.Cleveland-ik hotsegin du.
KELLER. ─ (Zuhur.) Zer gertatzen ote da? Aita gaisorik ?
ANA. ─ (Benetan kezkati.) Ez… zera, ez du esan behinik behin hala dagoenik …
Ahalegin, ez dakit, … (Burutikan uxatu nahiean bezala.) horixe; Nere anaiak izan
ohi duen kasketaldi horietako bat. Ezagutzen duzue bere izakera (Chris-engana
bueltatzen du bizkor.) Goazen, goazen ibilaldi bat egitera …
CHRIS. ─ (Bere aurpegia aztertzen du, asalduta bera ere.) Nahi duzun bezala.Utzi
izkidazu automobileko giltzak, aita. Berehalaxe gaituzu hemen.
KELLER. ─ Gugatik presarik ez izan, gaztetxok. (Bijoaz sarrerabidetik. Ama
Kellerrengana doa eta isilik begiratzen dio. Honek axolagabeko aurpegia ipini nahi
du.) Zer gertatu da? Zergatik hotsegin du Gorkak? Zer esan du?
AMA. ─ Goizetik Cleveland -en dagoela. Ana ikusi nahi omen du lehen-bait-lehen. ·
KELLER. ─ Zergatik?
AMA. ─ Ez dakit. (Katek ez dio begirik kentzen. Keller-ek pausu batzuek ematen ditu
zalantzaz, lurrern begira. Zai jarri nahi bailukeen.). Gorka lege-gizonada orain,
Joe. Lege-gizona.
KELLER. ─ Bai, eta zer?
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AMA. ─ Aspaldi honetan ez zion idazten bere aítari. Gerratik etorri eta gero postal bat
ere ez dio bidaldu. Eta halako batean NewYork-etik abioi bat hartu ikustera joateko.
Abioi bat, Joe … (Bere larria eta izaria gehiago eutsi ezinda.) Ze aitorkizun
garrantzizkoa izango ote zuen Steve-k bere semeari esateko, honek abioi bat
hartzeko?
KELLER. ─ Bost axola neri bi hoiek esango dutena…
AMA. ─ Zure buruaren jabe al zaude?
KELLER. ─ (Oihuka izua ukatzearren.) Bai, noski. Erabat jabe!
AMA. ─ (Gotilun eseriaz.) Zuhur joka zaitez, Joe. Gorka

bere semea da.Odol

berdinekoak.
KELLER. ─ (Beragana, makurtuaa, zapuztuta.) Emakume buru-gogorra! Ez al didazu
entzun? Oso lasai nagoela esan dízut, eta ez dago zer esaterik gehiago !
AMA. ─ (Baietza emanez emeki.) Ondo dago, Joe. (Zutituaz.) Dena dela, erne egon. Ez
ahaztu Gorkak bere odola duenik.

(Keller-ek bere onetik aterata begiratzen dio. Biraturik, mailak igotzen
ditu eta etxean sartzen da hots haundia ateratzen duela. Kate eserita
oraindik aurrekaldean, gorputza zuzen, eskuak estu, inora ere begira
gabe, igarle …)

OIHALA
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BIGARREN EKITALDIA

Lehengo eguneko arratsa

(Oihala jasotakoan, Chris-ek eskuinaldean, kaleruntz, zuhaitzaren gaina
darama arrastaka. Enbor soila atari erdian zutik. Praka garbiak ditu,
oinetako zuriak eta jertsea. Momentu hortantxe ama agertzen da etxeko
atean. Jaitsi eta pasajearen aurrean gelditzen da begiz jarraitien diola.
Bataz jantzita dago eta bandeja batean botila bat dakar, fruta-batidua eta
zenbait edontzi.)

AMA. ─ (Oihuka.) Horixe besterik ez genuen behar! Lan hori egiteko galtza berriak
janztea! (Aurrera dator eta mahain gainean lagatzen du bandeja. Ondoren inguruan
begiratzen du. Ezinegona ezaguna du. Botila ukitzen du hotza dagoen ala ez
begiratzen du. Ezin-egona ezaguna du. Botila ukitzen du hotza dagoen ala ez
jakiteko; paper bat hartzen du lurretik eta arduragabeki estutzen du atzamarren
artean; atzenean jarri egiten da. Segundu gutxi barru jeiki, oso urduri. Atarian dabil
eskuak estututa. Ondotik Chris dator eskuak astinduaz). Esan nuen, bai, hobe zela
kentzea. Orain argiago dago.
CHRIS. ─ Zergatik ez zara jantzi?
AMA. ─ Ito egiten da goian. (Geldiune.) Marrubi batido bat egin·dut Gorkarentzako. Oso
gustoko zuen. Hartu ontzi bat.
CHRIS. ─ (Ezin egon.) Aita non dago?
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AMA. ─ Bere gelan, lo.
CHRIS. ─ Zer ote du hainbeste lo egiteko?
AMA. ─ Kezkatsu dago. Eta buruhausteren bat duenean lo egiten du. (Begiei begira.)
Chris, aita ta biok jende xehea. ikasigabeak gaituzu. Gure ondoan behar zaitugu
gure babesa izateko.
CHRIS. ─ Tontokeriarik ez esan. Zeren beldur zarete?
AMA. ─ Steve urte hauetan gogor saiatu da zure aita errudun bezala agerrarazten, bera
zela hartara bultzatu zuena esanez. Apika Gorka bereganatu du, auziaren azterketa
bat eskatuaraziaz. Ezingo nuke hura dena bigarrenez eraman, Chris. Bizitza kostako
litzaidake; ziur naiz.
CHRIS. ─ Estuegi hartu duzu Gorka hori. Ondo dakizu kaskarin bat dela.
AMA. ─ Familia horrek ezin ikusi gaitu, Chris. Anak ere ez. Ez nintzateke harrituko
berak ere …
CHRIS. ─ Arren, ama.
AMA. ─ Horixe, zu gizarajo bat zara, bai, eta denak antzekoak direla uste duzu, batere
behazun eta gorrotorik gabeak. Ez dakizu, seme, nolako doilorkeria ezkutatu ohi
den gizonen artean, nolako gaiztakeria. Hirurok hemen pake santuan bizi ginenez
gero, zertarako berriro etxeratu behar neska hori? Gure bizitza guztian lanean
jardun dugu zahartzaro baketsu bat izatearren, eta orain …
CHRIS. ─ Aski da, ama; ez zaitez nahigabetu. Utzi neri egiten.
AMA. ─ Gorka joaten denean, lagundu zaiozu neskari bera ere joan dadin.
CHRIS. ─ (Hitzik eman gabe.) Ez ezazula Anagatik bururik hautsi.
AMA. ─ Steve bere aita da.
CHRIS. ─ Nahiko dugula esan dut, ama.
(Urrutiratzen da.)
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AMA. ─ (Jarraituz) Zuk ez duzu jendea ezagutzen, Chris. Gorrotoz, hiri bat oso-osorik
erreko lukete.
(Ana jantzita azaltzen da irtetzeko gertu.)
CHRIS. ─ (Etenaz.) Begira … Ana jantzi da.
ANA.─ (Kezkati.) Gaixorik al zaude, Kate?
AMA. ─ (Irribarre egiten ahaleginduaz.) Ez. Ez, ba? Itxura txarrik ote daukat? Ez
beldurtu, neska. Batzuek zenbat eta itxura makalagoa, hainbat areago bizi dira. Eta
horien artean neu nago. (Etxean sartzen da.)
CHRIS. ─ (Okotza hartuz.) Oso polita zaude.
ANA.─ Gabean esango diogu, e Chris?
CHRIS. ─ Bai noski.
ANA.─ Ba, nik-neuk oraintxe esango nioke. Konspirazioak ez zaizkit gustatzen.
CHRIS. ─ Hemen inork ez du konspiratzen. Bakarrik ama umore onez jartzea da.
AMA. ─ (Barruan.) Joe! Egun guzia lo igaro behar ote duzu?
ANA.─ Zure aita ez da kezkatzen. Zabal-zabal egiten du lo.
CHRIS. ─ Neroni ere ez naiz asaldatzen. Begira zein lasai nagoen. (Eskuak jaso bitza
dar-dar bailegokeen. Barreak.) Gertutzen bukatzera noa. Gorka etorriko balitz,
esan.
(Etxean sartzen da. Ana k urrats batzuek atarian. Zuhaitzak erakarria, hurbildu
egiten zaio eta enborrari ukitu erabeti. Lidiaren ahotsa entzuten da: Johnny,
afaltzera. Ezkerretik Susana. Dator.)
SUSANA. ─ Hemen al dago nere … (Ana ikusita gelditu egiten da, hau ikaratuta biratzen
da.) O; barkatu. Izutu egin al zaitut?
ANA.─ (Irribarrea atera nahiean.) Ez dio axolarik; pentsaketan niardun eta ez zaitut
sumatu etortzen … Aurki gaba izango da.
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SUSANA. ─ (Inguruan begiratuaz.) Bai; iluntzen ari da …
ANA.─ Zure gizonaren bila al zabiltza?. Estaziora joan da nere anaia ekartzera. Minutu
batzuek, ez da gehiago izango. Refresko bat hartu nahi al duzu?
SUSANA. ─ Pozik. (Eseri egiten da, bitartean Ana ontzi bat betetzera doa.) A nolako
gizona nik daukadan hau! Hondartzara eramateko esaten badiot, beroegi dagoela
erantzuten dit beti, baina Keller-i mesederen bat egin behar zaionean, orduan akabo.
ANA.─ Beti izan da horrelakoa auzokoentzako, ni oroitzen naizela.
SUSANA. ─ (Gaizto.) Keller familia zorionekoa… zure anaia datorkigu beraz, eztaietara,
noski.
ANA.─ (Edaten eskainiz.) Goiz zabaldu da albistea.
SUSANA. ─ Oso hunkituta egongo zara, ba. Ez da txantxetako gauza: nobioaren
anaiarekin ezkontzea ! Ez da egunero horrelakorik gertatzen. Ez?
ANA.─ Ba, neri gauzarik normal eta errazena iruditu zitzaidan, Chris maite nuela jakin
nuenez gero.
SUSANA. ─ Aberatsa da gainera. Horrek ere badu bere zera.
ANA.─ Ez neretzako.
SUSANA. ─ Bai, horixe da erantzuten dena. Baina sosek dena aldatzen dute. Begira neri
gertatuari. Ni enfermera nintzenez… sendagile-ikasle batekin ezkondu nintzen.
Nere dirua bakarrik genuen. Oker jokatu zen. Izan ere, gauza bat da gizakumeak
barkatzen ez duena: emazteak mantenitzea. Jakina, gero doktoratu egin zen eta badu
bizimodua. Baina ziur naiz ez didala inoiz ere barkatu nere kontu bizi zen aldi hura.
ANA.─ Ez duzu benetan jardungo. Sendagileak asko maite omen zaitu.
SUSANA. ─ (Leunki jaulkiaz.) Entzun zaidazu, Ana. Chris-ekin ezkontzekotan, eraman
zazu hemendik. Ahal den urrutiena zoazte bizitzera. Oso mesede haundia egingo
diozu horrela, nere senarrari eta. Ikusi Jim sendagile trebea da eta ez zaio gaisorik
falta. Baina aspaldi honetan eritasunak aztertu eta ikertu behar dituela sartu zaio
buruan, ulertzen duzu? Egia esan, ni ez nago azterketa horien aurka; erabat alde
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baizik. Horrek ordea ez du dirurik ematen eta nere gizonak familia bat du
mantenitzeko, eta seme bat hezitzeko. Chris-ekin honetaz mintzatzen duen
bakoitzean, kezkaz beteta datorkit etxera, eta laboratorioetan hasten ez delako,
denbora galtzen ari dela uste du. Bai, bai, era polita horretarako ! Baina zure
senargaiak liluratu egiten du hitzaldi horiekin. Chris-ek esaten du gerekoikeriak
baztertu eta lagun-hurkoaren alde lan egin behr dugula.
ANA.─ Chris maitea! Zeinen ederki agertzen den bere izakera ideia eder, horretan!
SUSANA. ─ Zera, zuk ondo dakizu itzura besterik ez dela hori7.
ANA.─ Zergatik diozu hori?. Mutil zintzo eta tolesgabea duzu Chris. Horretxek
maitemindu ninduen, hain zuzen ere, bere buruarenganako leialtasunak eta
egiazaletasunak.
SUSANA. ─ Tira, mintza gaitezen garbi, maite hori. Mutilak bere aitarekin egiten du
lana. Ez? Astero jasotzen du bere saria lantegian.
ANA.─ Ba ote dago hortan okerrik?
SUSANA. ─ Eta hori galdetzen … al didazu?
ANA.─ (Leher eginez.). Bai, horixe galdetzen dizut, andrea ! Eztakit zertaz ari zaren.
Diru lohitua izan balitz, Chris-ek ez zukeen xentimorik ere lantegitik hartuko.
Higuingarriak zaizkit zure esanak.
SUSANA. ─ (Hurreratuz.) Ba al dakizu zer zaidan neri higuingarria?
ANA.─ (Izubera.) Arren, utzi nazazu …
SUSANA. ─ Izen argi eta errugabeko familia horren ondoan bizitzea. Bere aldean,
gaizkileak ematen dugu gainontzeko guztiak. Baina oraintxe asea nago! Denek
dakite eskupekoen bitartez atera zela Joe espetxetik. Egin ezazu jira txiki bat kalean
zehar; jendearekin hitzegin. Auzo osoak badaki horren berri.

7

bizitzera…-tik ez dala hori-raino gain marratua eta EZ batek seinalatua.
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ANA.─ Gezurretan ari zara. Keller-tarrak ezin hobeki konpontzen dira auzokoekin. Maiz
etortzen dira etxe honetara, elkarrekin kartetan aritu ohi dira …
SUSANA. ─ Eta zer? Aurpegiagatik nagusitu ziren. Ez dut Gorka begitan hartu; egiatan.
Miresten dut lanerako duen balioa. Baina Chris-ek, jendea eskuzabala izan dadila
nahi badu, hasi dadila bera ere exenplu ematen, ze demonio. Nere Jim gizarajoa
txoratu arazi egingo du atzenean. (Chris azaltzen da. Susanak nabaitzen du eta
irritsu biratzen da bizkor.) Ola, Chris, zer moduz zure ama?
CHRIS. ─ Gorka etorri zela uste nuen.
SUSANA. ─ Geu ginen berriketan.
(Chris jetxi eta alderatzen zaie.)
CHRIS. ─ Susana, ama oso urduri dago. Igo nahi al duzu ia lasaitzen duzun apur bat?.
SUSANA. ─ Ba al du zuen asmoen berri?
CHRIS. ─ (Irribarre motz batekin). Zeozer igarriko zuen, bai. Horri ez zaio galtzen, ezta...
SUSANA. ─ Banoa … goian aurkitzen dudan sendagai bakoitzatik pastila bat emango
diot … (Barandatikan.) Ez eskatu Kate-gatik: kopa batzuek Champagne, bizpairu
dantzaldi … eta zoratzen Anakin. (Neskari.) zu izango zara laguntzailerik egokiena
Keller jaun gaztearentzako.
(Chris barrez, Susana etxean sartzen da.)
ANA.─ Zer esan nahi izan du horrek?
CHRIS. ─ Ezer ez. Bai ona dela Susana ! Oso enfermera yayoa. Ba al dakizu? Hoberik
ez dut ezagutzen.
ANA.─ (Kiriotsu.) Berriz ere? Edozein pertsona ikustean nahi eta nahi ez goresten hasi
behar. Nola dakizu zuk ez dela enfermera hoberikan?
CHRIS. ─ (Susmotsu baina irribarrea lagatzeke.) Zer duzu, Ana?
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ANA.─ Emakume horrek ezin ikusi zaitu; gorroto zaitu (Txunditu-ikaratuta begiratuz.)
Chris, zergatik ez zara nerekin leial jokatu? Bayliss andreak esan dit jendeak
erruduntzat jotzen duela, Joe.
CHRIS. ─ (Begiak saihestuz.) Baliteke … Behar bada …
ANA.─ Zergatik esan zenidan, orduan, dena amaituta zegoela?.
CHRIS. ─ Zer axola jendeak pentsa lezakeena?
ANA.─ Ez da axolagatik. Ezin dut ulertu, baina, zure ahaleginak ni engainatzeko, Gauza
ahaztuta zela esan zenidan.
CHRIS. ─ Ez nuen zu kokilduta ikusterik nahi zu honetara etortzerakoan. Badakit askok
errudun jotzen duela nere aita. Pentsa … nik uste izatea … susmoren bat edo izan
zitekeela zure kautan …
ANA.─ Sekulan ez dut esan susmotsu nagoenik.
CHRIS. ─ Badakit, maiteño (Geldiune. Begiak topatzen dira. Irribarre aizun batekin.)
Tira … Zer gertatzen zaizu ?
ANA.─ (Alderatuz.) Badakit zenbat maite duzun zure aita, Chris, eta, …
CHRIS. ─ Ez jarraitu. Holakoren bat egin izan balu, barka niezaiokeenik uste al duzu?
ANA.─ Nere aitarekiko zorrotz jokatu naizela badakizu, Chris. Egia jakin nuenean ihes
egin nion, baina orain ikusten dut hemen ere ez direla gauzak hain garbi.
CHRIS. ─ Ulertzen dizut.
ANA.─ Gorka aita ikusi-eta datorkigu. Bere onespenik ez digu ekarriko, noski.
CHRIS. ─ Gorka aldetik ez dago eildurrik.
ANA.─ Esan hori berriro, Chris. Horixe bera esaidazu. Emaidazu itxaropena.
CHRIS. ─ (Eskuak harturik.) Aita errugabea da, Ana, Badakit jendeak esamesa asko
darabilela, baita berak ere kezkati ta zalantzatsu ematen duela askotan. Bain gizon
bat bidegabeki salatuta izanez gero eta pasatutakoak pasa ondoren, ez da
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harritzekoa batzuetan horren lasai ez aurkitzea. Jarri zaitez bere tokian. Sinets
zaidazu, Ana; ez daukazu zergatik damutu honera etorrita.
ANA.─ Sinesten dizut, Chris.
(Besarkatzen dira. Keller azaltzen da. Bereizten dira irribarre lotsatiz.)
KELLER. ─ Karanba, enetxoak, egun osoa daramazue besarkada batean. Ia formalidade
apur bat. Guzirako izango duzue era …
CHRIS. ─ Baina, aita, oraindik bizarrak moztu gabe?
KELLER. ─ (Eseriz.) Oraintxe egingo dut. Esnatu eta gero.
ANA.─ Ez duzu bizarrik asko.
KELLER. ─ Ez, ez; moztu egin behar ditut. Gau honetan apain-apain egoteko. Inpresio
ona izan dezala nere erraina-beharrak.
ANA.─ Nik oso uste bikaina izan dut zutaz beti.
KELLER. ─ (Hats harturik.) Entzun, Ana … Pentsatzen aritu naiz … (Gelditu agiten da
kemena izateko, Begiak erdi itxita, logale bezala jarraitzen du.) Zuk badakizu
zenbat maite dudan zure anaia. Gora behera latzak izan ditu gerratikan etorriz gero.
Bizitza garratza da New York-ekoa. Nik badut hemen ezagunik asko. Oso ederto
konpontzen naiz hiriko lege-gizonekin. Asko egin nezake Gorkaren alde. Atsegin
litzaidake hiri honetan geldituko balitz.
ANA.─ Oso bihotzbera zara, Joe.
KELLER. ─ Ez, ez uste izan. Ondoan egoismo hutsa da. Zuengan pentsatzen dut, Chrisengan, ulertzen al duzu? Ba; ez dakit nola esan … zu gaztea zaitut, Baina nere
urteak ditzazunean, zure bizitzak helburu bat izan duela, xede bat lortu duela, jakin
beharra izango duzu. Nere fruiturik onenak nere semeak ditut, nere semea, Chris
bakarrik gelditzen baitzait. Gizon xehea eta eskaxa naiz, eta bizitzako bukaeran
hauxe dut soilki balioko, Ana, jakin nahi dut, edozein gauza gertatuta ere, nere
semea … nere seme izaten jarraituko duela. Ezerk ez duela gura artean ezin-ikusirik
sortuko. Ulertzen al didazu?
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ANA.─ Ez. Zergatik diozu hori?
KELLER. ─ Bada, … Gauzak diren bezala ikusi behar dira. Aita bat beti izaten da aita,
… eta zuenak biziro gorrotatzen nau. Badakizu gogor saiatu dela ni errudun
bakartzat salatzen.
ANA.─ Aitak edozein salatuko zuen bera libre gelditzearren.
KELLER. ─ Baliteke. Baina urte bat edo t´erdi igaroez gero berriro askatasuna izango
du. Eta nora jo ? Alabaren etxera. Zure etxera. Han agertuko da, zahartuta,
garraztuta …
ANA.─ Ez dira horregatik nere sentipenak aldatuko.
KELLER. ─ Orain hala uste duzu, bai. Baina… Aste gutxi barru, egunero bere arazo eta
esanak eraginda, sinetsi egingo diozu. Pentsa ezazu espetxealdiko urte hauetan
bilduko zuen behazuna. zure belarritan isuriko du, eta guztiok ziprinduko … Beldur
naiz nere semearengandik apartatuko ote nauen.
ANA.─ Hori ez da gertatuko, Joe; zin dagizut.
KELLER. ─ Orain maite-minez zaude, neskato. Sinets iezaiozu agure honi. (Tarte labur.)
Pentsatu dut … zuen aitak ez luke ni onartzerik nahi izango; ez naiz egokiena berari
hitzegiteko. Baina zuri eta zure anaiari entzungo dizue, bai. Biok espetxera joan eta
zera esatea nahi nuke; … Aita, Joe prest dago zu hemendik irtendakoan, bere
lantegian hartzeko, …
ANA.─ (Harrituta, kasik sumin.) Berriro lankide hartuko al zenuke?
KELLER. ─ Ez lankide ezin; bizimodu on bat … eskainiko nioke. (Isilune. Neskaren
harriduraz ohartzen da. Altxaturik, ez hain bere buruaren jabe, esaten du.) Uler
ezazu nere asmoa. Alegia, bera nere aurka aritu izan arren, ez naizela ahaztutzen,
lagun on bat neukala, jakin dezala nahi dut. Bizibide bat daukala jakiteak
suspertuko, eta giltzapean gelditzen zaion epea jasangarriago egingo zaio.
ANA.─ (Lotsaz, baina erabakita.) Ez diozu batere zorrik, Joe.
KELLER. ─ Ukabilkada bat muturrean zor diot. Baina zure aita dela eta …
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CHRIS. ─ (Hasarre.) Orduan, bueltatu iezaiozu ukabilkada hori muturrean! Ez dut
lantegian ikusterik nahi. Argi al dago? Eta mesedez ez zaitezela berataz era horretan
mintza, baldin jendeak beste zeozer pentsa dezala nahi ez baduzu.
KELLER. ─ Ezin dut ulertu zergatik Ana den hain zorrotza Steve gizajoarekin …
CHRIS. ─ Bere aita da, eta eskubide osoa du bere aita epaitzeko.
KELLER. ─ (Estu eta larri. Planta egiten ahaztuaz.) Ez, ez du! Semeetan inork ez du
aita epaitzeko eskubiderik! (Disimulatzeagatik eskua aurpegian paseaz.) Bai …
hobe dut bizarrak kentzera joatea. (Pausu batzuek etxeruntz eta biratzen da irritsu.)
Ez dut nahi izan, Ana, zu kezkatan jartzerik.
ANA.─ Ahaztu gaitezen hizketa hontaz, Joe.
KELLER. ─ Ondo dago; (Chris-i.) bai neska maitagarria.
CHRIS. ─ Zoaz bizarrak kentzera, berritsu hori.
KELLER. ─ Banoa, banoa segituan.
[(Eskuinetik Lidia atxintxiketan.)
LIDIA. ─ (Joe-ri.) Hau burua ! Ahaztuta nengoen … (Bi gazteez oharturik.) Ola! (Joeri.) Jantzi al da Kate? Gau honetan orraztera etorriko nintzela agindu nion.
KELLER. ─ Ez dakit, ba. Etorri nerekin. Oraintxe nintzen igotzeko. Aizu, Lidia, apainapain gertutzea nere Kate nahi dut. Sekulako orrazketa egiozu. Gaurko hau gau
haundia dugu eta. Gustatuko litzaidake …]8
(Biak jardunean etxean sartzen dira. … Une hartantxe Jim dator kaletik.
Oso artega gelditzen da. Chris eta Ana haren itxuraz harriturik, isilik
begiratzen diote.)
JIM. ─Eta zure ama, Chris?

8

Kortxete artekoari EZ idatzi zaio.
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CHRIS. ─ Goian; jazten ari da. Ez al da etorri Gorka?
JIM.─ Automobilean itxoin dezala eskatu diot (Etxetik urrutiratzen ditu.) Kontseju bat
eman al niezaizuke, Ana? Ez ezazula zure anaia etxe honetan sartu.
ANA.─ Zer, ba?
JIM.─ Bere onetik aterata dago. Zure bila etorri da. Katea oso ahulduta dago. Ezin lezake
eztabaidarik eraman. Hobe duzue kanpoan mintzatu; aparte.
(Chris kale aldera doa.)
CHRIS. ─ Egiteko hau neri dagokit.
ANA.─ Ez, Chris. Hobe da ni joatea.
JIM.─ Ez zaitez majadero izan. Badaki neskak zer egin.
CHRIS. ─ (Berotuta.) Nahikoa, Jim. Beldurrez garela esango luke edozeinek. (Kalera
dijoala Gorka sartzen da. Chris-en adinekoa Oso zurbil eta eutsi-gaitza. Ahots
larriaz mintzatzen da, oihuka hasteko beldur bailegoke. Zalantzaldi baten ondoren
Chris hurreratzen zaio eskua luzatuz, irritsu, harrera txerakor bat eskaini nahiean.)
Zer portakera duk hori, Gorka? Zeren zai hor kalean?
GORKA. ─ Sendagilleak esan zidak ama onik ez zegoela, eta pentsatu diat …
CHRIS. ─ Hala izanda ere, hi ikusteko gogoz egongo duk. Ez? Goazemak. Sar hadi.
(Aurrera dakar.) Arratsalde guzian hire zai egon gaituk. (Gorka askatu egiten da
eta Anaruntz dijoa.)
ANA.─ (Alkandoraren lepoa ikutzen diola.) Narrasa daukak lepo hau. Beste bat ekarri
ahal izan huan bada-ez-pada.
(Gorkak alde egiten dio eta ataria ikustatzen ditu. Ate bat zabaltzen da, Gorka
azkar biratzen da Kate delakoan. Susana dator. Gorka hesira hurreratzen da bere
etxe izan zenari begira.)
SUSANA. ─ Jim, bihotza, hondartzara eramango al nauzu?
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JIM.─ Ez daukat orain automobilean ibiltzeko gogorik. Beroegi dago.
SUSANA. ─ Eta nola joan zara, ba, estaziora; helikopteroz, ala ?
CHRIS. ─ Susana, hona hemen Anaren anaia. (Gorka ez da konturatzen.) Gorka! Bayliss
andrea.
SUSANA. ─ (Eskua luzatuz.) Asko poztutzen naiz.
GORKA.─ (Kapela kenduta.) zuek erosi zenuten gure etxea. Ez?
SUSANA. ─ Hala da, bai. Zertxobait aldatu dugu. Etorri ikustera joan baino lehen.
GORKA.─ Zegoen bezala atseginago zitzaidan.
SUSANA. ─ (Anari itxoaldi baten ondoren.) Garbi hitzegiten du behintzat.
ANA.─ Bai; nere anaia osoko gizona da.
JIM.─ (Bere emaztea hesiruntz bultzatzen duela.) Tira; goazen. Ikusiko gara … Eta har
ezazue soseguz, mutilok.
CHRIS. ─ (Oihuka.) Eskerrik asko mesedeagatik, Jim! (Gorkari.) Marrubi-batido bat
nahi al duk? Hiretzako egin dik amak. Jinebra tanta batzuekin.
GORKA.─ (Esker ona adierazi nahirik.) Kate on hori! Gogoan dauka oraindik nere
marrubi-tirrria.
ANA.─ Jinebra tirria izango duk noski. (Ontzi bat betetzen dio.)
CHRIS. ─ Bietatik ere nahiko edan duk etxe honetan. (Tarte bat.) Ederki, Gorka. zer berri
diagu hire bizi-moduaz? Baina jarri hadi, gizona.
GORKA.─ (Oso urduri.) Arren, utzi nazak bakean une batzuetan,….(Aldamenean
begiratuz.) Gezurra dirudik berriro bemen aurkitzea … Landare haiek izugarri hazi
dituk … zer duk hori?
CHRIS. ─ Bart hondatu zian ekaitzak. Larry-ren oroigarriz landatu genian.
GORKA.─ Zer, ba?. Ahanzteko beldurrak?
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ANA.─ (Arin, Chris-en erantzuna etenaz.) Noiztik daramakik sonbrero hori, Gorka?
GORKA.─ (Oraindik bere mende daukatela jakinik) Gaurtik. Hemendik aurrera beti
erabilliko dinat. Lege-gizon bati dagokionez. (Erakutsiz.) Ez ote dun ezagutzen?
Bai; aitarena da (Jarleku gainera jaurtiaz.) Erabiltzeko eskatu zidan.
ANA.─ (Behartuta, gogorik gabe.) Onik, al dago?
GORKA.─ Ez.
ANA.─ Sentitzen diat.
GORKA.─ (Ahopean barrez.) Zahartu egin da; aguretuta dago. Horixe gertatzen baitzaie
urteekin gizentxoei.
CHRIS. ─ (Pitin bat eraso gisa.) Zer duk, Gorka? Zer gertatzen zaik ? (Gorkak mahain
gainean uzten du ontzia.)
GORKA.─ Inoren lepotik barre egin denean, ez dela bigarrenean saiatu ere egin behar!.
Horixe gertatzen zaidak! (Anari.) Ez: kondu gabe egongo zarete oraindikan, noski.
ANA.─ Gorka, arren, eseri nahi al duk eta …
GORKA.─ Ezkonduta al hago?
ANA.─ Ez; oraindik ez.
GORKA.─ Ez dago, ba , ezkontzzerik.
ANA.─ (Berotuz.) Eta zergatik hori, jakin ahal badaiteke.
GORKA.─ Bere aitak hire familia hondatu duelako.
CHRIS. ─ Hago, piska bat, Gorka …
GORKA.─ Laburtu dezagun, Chris. Nerekin datorrela esaiok. Alferrik diagu honetaz
eztabaidan jardutea.
CHRIS. ─ Beti berdina izango haiz hi. Buruarekin kolpera eraso non jo ez dakiala.
Badakik ez dagoela inori iraina egiterik, bidezko arrazoia izan-ezik. Ez haiz
mutikotxo bat.
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GORKA.─ Ez, noski.
CHRIS. ─ Orduan burutsuago joka hezak, mesedez. Zerbait esateko baldin badaukak ,
behar bezala esan. Agurrik ere ez duk egin heldutakoan.
GORKA.─ (Neurriak galduta.) Ez zeukeat hire lezioen beharrik.
CHRIS. ─ Azkena, Gorka. Persona bezala portatu nahi al duk ?
ANA.─ (Biziro, anaia lehertu baino lehen.) Eseri hadi, Gorka. Esan zer gertatzen den;
hasarretu gabe. (Gorka eseritzen da bere arrebari begira.) Hori duk. Ia, ba; lasai
mintza, eta esan zer ote duten hire nerbio horiek. New York-en agur egiterakoan
musu bat eman hidaan maiteki eta orain berriz …
GORKA.─ (Arrebarentzat bakarrik hitzeginez.) Harrez gero, nere bizitza zurrunbilo
hutsa izan dun. Joan hintzenean lanerako gogoak galdu nizkinan, larritasun berezi
bat nabaritzen nuela … Halako batean zitzaidaan gure aitak, zena zela, bazeukala
eskubide hire ezkontzaren berri jakiteko. Esatera joan behar ninan. Gudatikan
etorriz gero ikusi gabe neukanan ... (Isilune.) Ana, hik ez dakin zer egin dioten gure
aita gaisoari, Ez dakin hik gertatutakoa.
ANA.─ (Izibera.) Horixe badakidala.
GORKA.─ Baheki, cz hintzateke hemen egongo. Koe-k pieza okerrak soldadura batekin
disimulatzeko agindu zionan aitari telefonoz, eta zeudenan moduan bidaltzeko.
Aita, berriz, atrebitu ez, ez baitzekinan hegan iraungo ote zinaten. Joe-k ordea,
baietz agindu eta zin egin zionan … Ana, telefonoz hitz eman zionan, zeozer
gertatzekotan, bere gain hartzen zuela. Hala eta guztiz ere aita ekin eta ekin, ez
baitzinan bera egon gabe bidaltzerik nahi. Keller jauna, ostera, ezin goiz hartan
lantegira joan. Gaisorik omen zegonan! Ohean zetzanan gripeaz ! Hala ere bere gain
uzteko. Zertaz ari naizen konturatzen al haiz? Legearen aurrean telefonoz izandako
hizketak ez din batere balio. Auzian ukatu egin daitezke telefonoz esandako gauzak,
eta horixe egin zinan Keller-ek hain zuzen ere. Lehendabizi gezurtitzat jo zinaten,
gero, berriz, erabakitzerakoan sinetsi egin zionaten. Orain Joe jaun haundi bat dun,
hire aita, aldiz, eraile bat, kriminal bat. Erantzun. Zer erabakitzen dun?
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CHRIS. ─ Eta hik? Zer erabakitzen duk hik?
GORKA.─ Indartsuegi da Joe neretzako, Bazekiat urrutizketak frogatzerik ez duela.
CHRIS. ─ Eta hori jakinda, nola ausartzen haiz honetara zirikatzen etortzera, gure etxean
bertan iraina egitera?.
ANA.─ Gorka, epainahai …
GORKA.─ Epai-mahaikoak ez zinaten hire aita ezagutzen. Baina hik bai, Ana. Bere
izakera ezagutu, Keller-ena ezagutzen dunan bezala. (Kementsu Chris-i.) Hire
aitaren irudia azalduko diat. Oker badiardut esan, Joe Keller: erabaki haundikoa,
eginzale, aginduzale. Egunero garbitokian zenbat denbora behar duten langileak
ondo dakien ugazaba. Argirik txikiena ere itzalitta dagoen ala ez ikusteke, lantegitik
sekula irtetzen ez dena. Eta holako gizon batek ehun da hogei abioi-pieza berak
ikusi gabe ateratzan utzi?
CHRIS. ─ Ez, ez duk erraz.
GORKA.─ Nere aita, berriz, beldurtia duk oso, inozo eta sagua bezain ikarati. Berak
bakarrik ez likek erosiko oinetako pare bat ere. Eta honelako gizon bat hain
garrantzi haundiko arazo batean erabakia hartzeko gauza izan daitekeela uste duk ?
CHRIS. ─ Bai horixe. Sagua bezain beldurtia delako jokatu huan horrela hain zuzen. Eta
oraintxe esango diat zer egiten duen bera bezalako gizakume batek: Besteen
bizkarrera erru hori botatzen ahalegindu, ez baitik berak kemenik kulpa hori
ordaintzeko. Ezin izan ziean epaileei iruzurrik egin, hiri bai, ordea, ameslari ergel
hutsa haizen horri.
GORKA.─ A, Chris ! Itsu. Gaiztoagorik ez zegoek, ikusi nahi ez duena baino.
ANA.─ (Sumin-sumin.) Nola esan dezakek hori, gero?
CHRIS. ─ Baina, hi, Gorka, zer demontre gertatu zaik hiri iritziaz aldarazteko? Orain arte
aski huan epaimahaikoen iritziarekin. Urte oro hauetan sinetsi egin diek.
GORKA.─ (Apur bat itxoinda.) Herorrek ere sinestcn hualako. Nik egiaren ispilutzat
hindudan hi, eta hik sineten huana derrior egia izan behar huan neretzako. Baina
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gaur ixtori osoa bere ahotik entzun diat. Eta bere ezpainetan edo epailarien
paperetan oso bestelakoa duk. Nere aita ezagutzen duten guztiak ez lirateke
segundu bat ere zalantzan egongo elkarrekin izan diagun hizketa entzunda gero.
Joe-k engainatu egin zian. Laidoztatu egin gaitu, dena kendu. Alferrik ari nauk
gauza horien aurka. Hau, berriz ez ziguk kenduko. (Anari.) Gertu hire maleta.
Daukaten guziari kiratsa dario. Ezagutzen haut eta bazekinat ez haizela berarekin
ezkonduko egia jakinez gero.
(Ana Chris-i begira zalantzan ezpaz.)
CHRIS. ─ Ana, ez duzu sinetsiko….
GORKA.─ Zer nahi dun berak esatea? Joe berorren aita din.
ANA.─ (Suturik.) Aski da, Gorka!
GORKA.─ Berak ere jakinaren gainean dagoela zin egiten dinat, Ana. Galdetu hakion,
bestela ea zergatik lantegiak ez duen bere izenik ere. Susmagarria ez al dun? Kellertarrak maite-maite diten elkar. Joe hilda gero berak hartuko din. Zergatik ez ote
diten ipini "Joe Keller eta semea “ ? (Chris-'i begira.). Ez ote haugu hi ere ·dudan
?
CHRIS. ─ (Isilunea ondoren.) Dudan egon naiz, hala da, bai. Hainbeste kezka etorri zait
burura!
GORKA.─ Hau mementuan argitu litekek. Utzidak hire aitarekin jardutera igotzen eta
hamar minutu buruan egia jakingo diagu. Baldin jakiteko beldur ez bahago.
CHRIS. ─ Ez nauk ezeren beldur. Ezagutzen diat egia. Nere amak, ostera, ez dik osasunik
gehiegi. Berotu egingo zarete eta demandan bukatu.
GORKA.─ Lagaidak igotzen.
CHRIS. ─ Ez dudala etxean istilurik nahi, esana diat.
GORKA.─ (Arrebari.) Prueba gehiago nahi al dun ?
(Anak, burura etxeruntz biratzen duela bat batean.)
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ANA.─ (Asaldatuta.) Badator bateren bat.
CHRIS. ─ (Gorkari irmo eta baketsu.) Ez eta hitzik ere hortaz, gero. Ez diat orain
liskarrik nahi, ulertzen al duk?
ANA.─ Bai, Gorka; utzi dezagun oraingoz. Oraintxe joango haiz. Taxi bati hotsegitera
nihoakizu.
GORKA.─ Hi ere nerekin etorriko haiz.
ANA.─ Faborez, utzidak neri erabakitzen. Eta laga hakidak nere arloaz Chris-ekin
hitzegiten. Kate-k oraindik hitzik ere ez zekik. (Anaiaren aurpegi zakarragatik
izutuz.) Arren, Gorka, zuhur izan hadi; buruz jokatu …
(Ama azaltzen da. Oso apain. Orraztuta, Begi oro berari so. Gorka
ikusitakoan besoak jasoaz, behera dator. Bere ahotsak osasun eskaxa
adierazten du ta gaztearekiko maitasuna.)
KATE. ─ Gorka! Gorka maitea! (Bere aurrean gelditzen da.)
GORKA.─ (Hunkituxe, beti izan baitzaio maitagarri.) Kate… Ola, Kate …
KATE. ─ (Aurpegia eskuartean hartuaz.) Ene Jainkoa!. Bai zahartuta zaudela! (Tximak
ukituz.) Ile zuriak ere badituzu! (Egiazko hasarreaz.) Hara zer ekarri duten
zoritxarreko guda honekin: agure zahar bat bihurtzea. (Chris-i ere begira.) Denok
zahartu zaituzte behar baino lehenago. Hau zorigaitza! (Anari) Zergatik esan
zenidan onik zegoela? Gaixo bat ematen du, begiak sukartsu ditu.
GORKA.─ Gorka .- (Bere arduraz bailakuz) Oso, oso ongi nago, Kate,
AMA.─ Ikaratu egiten nau ia-ia zu ikusteak, (Burua astinduz.) Jainkoak daki nola
erdibitzen zaidan bihotza zuek gisa honetan ikusita, seme gaixoak. Bizitza guztian
lan ta lan, hainbeste amets eder zuentzako, eta atzenean bizitzak ez zaitue gu baino
eztiago erabiltzen.
GORKA.─ (Bihotzez.) Zu … zu ez zara ezertxo ere aldatu, Kate.
AMA.─ Gure artean inor ez da aldatu, Gorka. Lehen bezain maite zaitugu hemen, Gorka.
Orain oso gutxi hain zuzen ere, Joe-k gogoarazi digu nolako zalaparta gertatu zen
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zu mundura etorri zinenean. Urik ez zegoen, eta auzokoak eskuz-eskuz pasatzen
zituzten ur-ontziak kaleko beste muturretik. (Barre egiten du.) Askok sute bat-edo
zela uste izan zuten … (Denak barrez, mahain gainean dagoen refreskoa ikusten
du.) Zergatik ez diozu refreskorik eman? Zuretzako egin dut, Gorka, marrubi
batidoa. Zure edari mina.
ANA.─ Eskaini diot.
AMA.─ Eskaini! (Edontzia Gorkaren eskutan urduri ipintzen duela.) Eskutan jarri behar
zenion, Holaxe! Tira, edan ezazu hori beste bat bete bitartean. Eta eseri. Ez zaitez
hor gelditu hilargiari begira.
GORKA.─ (Eseriz.) Kate, gosetzen ari naizela uste dut …
AMA.─ Ederto! (Chris-i agindu eran.) Izoztegian badago urdaiazpikoa, arraultzak eta
oilaskoa. Deabrutara ostatu hori!
ANA.─ Lagunduko dizut.
GORKA.─ Zortzi t´erditan joaten da trena, Ana,
AMA.─ (Anari.) Ba al zoaz?
CHRIS. ─ Ez, ama. Ana ez …
ANA.─ (Bizikiro bere anaiarengana ondoratuz.) Itxoin ezak apurtxo bat, Gorka. Hain
luzaro ibili haiz kanpoan …
CHRIS. ─ Bai, gizona. Ia-ia arrotzak bihurtuak gaituk.
AMA.─ Lagaiezu, Chris. Gelditzerik ez badaukate, ezin duzu …
CHRIS. ─ Gorka bakarrik dijoa, ama.
GORKA.─ (Astiro altxatzen da. Onez Kate ez nahigabetzeagatik.) Une bat, Chris …
CHRIS. ─ (Aginzale ebakiz, irribarrez eta bere buruaren jabe.) Barkatu, Gorka. Oraintxe
joatea erabakitzen baduk, momentuan eramango haut estaziora. Hemen
gelditzekotan, berriz, ez diat eztabaidarik nahi, aditu al duk?
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AMA.─ Eztabaida? Nork jardungo du eztabaidan? (Gorkarengana doa eta ilea laztantzen
dio. Maitekor eta goibel.) Gorka eta bion artean ez dago demanda txikienik ere, ez
al da, seme? Zuk ez diguzu, noski, min gehiago eman nahi. Denok izan gara ezbehar
honek jota. Ikusi al duzu zer gertatu zaion Larryren zuhaitzari? (Besotik helduta,
gogoko ez bazaio ere, enborraraino darama, antzezlekuan zehar.) Ikusi, atzo
berarekin ametsetan niharduela, haize ufada bat harrotu zen, eta …
(Lidia etxetik ateratzen da.)
[LIDIA.─ Gorka!, Ene, Gorka hemen!. Hau ustekabea!
(Arin dator behera. Eskuan lorez apaindutako ginbaila dakar.}
(Eskua beroki estutuz.) Ene Lidia alaitsua!. Hau poza zu ikustea. Jes! Asko hazi zarela
ba al dakizu?
AMA.─ Neska miragarria da. Beitu. Hiru jostorratz eta galartzu batekin ginbaila
zoragarria utzi dit hamar minutuan.
LIDIA.─ Jainkoarren … Hutsa zuzendu besterik ez diet egin-ta … Jantzi ezazu, ea zer
moduz gelditzen zaizun, Kate.
(Laguntzen dio jazten. Chris-ek fiu egiten du harriturik.)
AMA.─ (Burua bi aldetara eraginez.) Norbait buruan jarri zaidala esango nuke...
ANA.─ Oso taxuz duzue. Xotil-xotila da.
AMA.─ (Lidia musukatuz.) Eskerrik asko. Lidia. Xarmangarria zara. Honekin ezkondu
behar zenukeen, Gorka. (Denak barrez, Gutxienez zaindu ondo egingo zenukeen
neskatilla honek.
LIDIA.─ (Lotsatuxe.) Arren, Kate.
GORKA.─ -(Lidiari.) Landaretxo bat omenduzu.
AMA.─ Belarri gogor xamarrak dituzu, ba; hiru baititu.
GORKA.─ (Bere etsipena gorde ezinda.) Hiru? … Benetan?
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LIDIA.─ Halaxe da, Gorka, ….Ezagun duzu aspalditik kanpotik zabiltzala.
GORKA.─ (Bere tirrikazioa ukatu ezinik.) Frank-ek ez zuen gudara joan behar izango,
ez da?
LIDIA.─ (Aitzakia bila.) Ez … beti urtebete beranduago zebilen.
AMA.─ Oso polita da Frank-i gertatutakoa. Hogei ta zazpi urtekoei armetara hotsegin
zietenean, hogei ta zortzigarrena betetzen zuen doi-doi berak. Eta hogei ta
zortzikoei deitzean, berak hogei ta bederatzi. Honela igaro zuen gerrate osoa.
Horregatik astrologoa egin zen. (Gorkari.) Jakintza harrigarría da, Gorka. Den-dena
izarretan dago idatzirik: gure jaioteguna, geroa …
CHRIS. ─ Ama...
AMA.─ Ez naiz zurekin ari! …Eta alegia, Lidia, Larryren horoskopoa bukatu ote duen
ba al dakizu?
LIDIA.─ Orintxe galdetuko diot … Bueno, berriz etxera joan behar. (Gorkari iluntasun
kutsuaz.) Nere umetxoak ezagu nahi badituzu.:.
GORKA.─ Ez … ez, Lidia.
LIDIA.─ (Ulertuz.) Ondo·ibili, Gorka, Agur.
GORKA.─ Eskerrik asko. Baita zu ere. (Lidia, irribarre bat egin ondoren eskuinetik
bijoa. Gorkak oihuka) Goraintziak Frank-i!.
LIDIA.─ (Barrutik, barrez.) Zure partetik.
AMA.─ (Bere gogoetak igarrita.) Oso polita dago Lidia. Ez al da?
GORKA.─ (Marru batekin baieztuz.) Bai.
(Geldiro antzezlekuan doa.)
AMA.─ (Begiak bustita, eskuarekin meatxu eginez.) Ikusten al duzu zer irabazi zenuen
nere esana jarraitzeagatik. Lidiarekin ezkondu behar zenuen gerra alde batera utzita.
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GORKA.─ (Bere buruaz barre eginez.) Barre gehiegi egiten zuela.
AMA.─ Zuk, berriz, ez zenuen behinere ezpainik zabaltzen. Ikusi, ba, zer gertatu den.
Zu, Jainkoak daki ze gauza, defenditzera zindoan bitartean, Frankek begiz jo eta
tanda kendu zizun.
GORKA.─ (Chris-i irribarre mingotsez.) Hala duk, Frankek irabazi zian guda.
AMA.─ (Ekinez.) Gerrarako lehenengo deia egin zutenean esan nizun, bai; oroitu zaitez:
"Esaiozu, Gorka, esan. Neska horrek tilin egiten dizu.
CHRIS. ─ Eta Gorkak erantzun zizun: berak neri bai, baina nik berari… ez dago hain
argi.
(Chris eta Gorkark barre egiten dute.)]9
AMA.─ Ni atso ezjakina izango naiz, bai, baina atso honen buruak zentzu gehiago du
zuek guztiak batera baino. Eta entzun orain, Gorka. Zu, Chris eta Larry mutil
bikainak zineten. Heziera berezia zenuten. Halako batean guda etorri. Eta atzenean
zer gelditzen zait seme haietatik ? Zuhaitz bat eta (Chris-engatik.) motikote sumin
eta goibel hori. Frank analuzeak, berriz TBOak besterik irakurri ez duenak, hiru
seme ditu·eta hipoteka gabeko etxe bat. Baztertu alde batera filosofia eta
txatxukeria hoiek, Gorka. Arduratu lehendabizi zerorren. buruan alde. Joe-k esaten
duen bezala etorri zaitez hiri honetara. Nere senarrak bizibide bat bilatzen
lagundulko dizu eta nik bizitzeko poza emango dizun neska ona.
GORKA.─ Ba ote du Joe-k. ni honera etortzeko gogorik?
ANA.─ (Lehiatsu.) Horixe esatea agindu zidak, eta oso ideia egokia derizkiot.
AMA.─ Bai, ba! Zergatik egin nahi duzu gorrotatzen gaituzulako planta? Zuk ez diguzu
gorrotorik, Gorka; ezin didazu neri iruzurrik egin. Nere besoetan eraman izan zaitut
(Anari hortzetik hortzera.) Aizu, oroitzen al zara Marcy jaunaren alabataz?
CHRIS. ─ (Algaraz.) Erene, mutil, Hasi duk ama neska-zaharren sorta jorratzen eta, …

9

Hemen bukatzen da gainmarratua dagoen zatia EZ hitzarekin, eta kortxete artean ezarri duguna.
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(Gorka ere barrez suspertu egiten da.)
AMA.─ Zer, ba?. Itxoin bera ikusi arte. Guztiz liraina da …
CHRIS. ─ Karetxak dizkik, Gorka.
AMA.─ (Chris-i.) Hori ez da egia. (Gorkari.) Izatekotan orintxo bat okotzean.
CHRIS. ─Eta sudurrean bi, iletsuk gainera.
(Keller azaltzen da. Barreak eteten dira. Jeisten da.)
KELLER. ─ {Alai agertu nahirik.) Hara zein dugun hemen ! … (Eskua luzatuz.)
Poztutzen nauk ni hemen ikusita, Gorka.
GORKA.─ (Eskua ilun estutzen duela.) Zer moduz, Joe?
KELLER. ─ Erdipurdi. Zahartzen ari nauk. Gurekin afaltzeko a1 haiz?
GORKA.─ Ez. New York-era joan behar dut.
ANA.─ Taxi bat eskatzera noa.
(Etxean sartzen da.)
KELLER. ─ Penagarria zaidak hire joan behar hau, Baina jarri hadi. (Kate-ri.) Itxura ona
du.
AMA.─ Negargarri dago.
KELLER. ─ Horixe bera: negargarria. Ahotikan kendu didazu (Denak barrez.) Ikusten
duanez agirian zegoek zein den etxeko prakaduna.
GORKA. ─ Eztaziotik nentorrenean zure lantegia ikusi dut. General Mottors delakoa
ematen du.
KELLER. ─ Zer gehiago eskatu nezake!, Asko falta duk oraindik horreraino. (Anak
tolestatzen ditu zoli-zoli eta tabakua ateratzen du patrikatik.) Jakin diat azkenean
hire aita ikustera joan haizela.
GORKA.─ Bai, gaur goizean. Nolako gauzak egiten dituzue orain fabrikan?
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KELLER. ─ O; denetik zerbait. Labetxoak, labadorak, txikitxoa daukat orain lantegia,
ona, ordea, eta aldatu daitekena. Zer moduz aurkitu duk hire aita? Kementsu orain
ere?
GORKA. ─ (Keller aztertzen du. Zalatza nabarmena.) Ez; oso galdua dago.
KELLER. ─ (Zigarro bat ixiotuz.) Bihotza berriz ere?
GORKA. ─ Hori bakarrik balitz …Gogoa ere ahuldua dauka …
CHRIS. ─ (Keinuz adieraziz.) Aizak, zer iruditzen zaik lehengo hire etxea ikustea?
Gustatuko zaizkik sendagilearen aldaketalt, ziur nagoek …
GORKA. ─ (Joe-rengatik.) Honekin hitzaspertu bat egin nahi nikek.
KELLER. ─ Utziok, gizona. Etorri berria duk-eta. (Itxoaldi.) Bai, Gorka, Beti gertatzen
duk antzera. Bateren batek, gizon xehea izanik, hutseginen bat izaten badik, bizirik
erretzen ditek, Jauntxo bat baldin baduk, ordea, gobernadore egiten ditek.
Gustatuko zitzaidaan aitarengana hindoala jakitea,
GORKA. ─ (Bere aurpegia aztertuz.) Ez nekien axola zitzaizunik-ta …
KELLER. ─ Alde batetik baietz esango nikek. Entzun, Gorka. Inoiz hire aitak nerekin
lanegiteko gogorik izango balu, toki bat go detzen zioat nik. Horize esatea nahi diat
nik.
GORKA. ─ Nere aitak gorroto larria dizu. Ez ote zenekien?,
KELLER. ─ Egia esateko, beldur nintzaion. Baina gizonak aldakorrak dituk-eta …
AMA.─ Steve etzan, ba , .behinere gorrotari izan.
GORKA. ─ Orain bai. Gerra honetaz aberastu diren guztiak paretaren kontra ipini ahal
balitza, pozik fusilatuko lituzke.
KELLER. ─ Bala ugari behar litzateke.
GORKA. ─ Eta zerorri ere sartuko zintuke, Joe.
KELLER. ─ Nahigabetu egiten nau hori jakiteak.
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GORKA. ─ (Saminki, bere buruari eutsiz hala ere.) Zin-zinez? Zer uste zenuen, ba, zutaz
pentsa zezakeela?
KELLER. ─ (Bere izakera sutsua harrotu heinean.) Horixe bera, noski. Halabaina
berdintsu tristatzen nau. Espero nian, ezagutzen baitiat hire aita. Samingarri zaidak,
ordea, ezer ere aldatu ez dela ikustea. (Jeikitzen da.)
[Hogei urte ditk ezagutzen dudala eta beti horixe izan zaidak akatsik penagarriena
bere izakeran. Sekulan ez dik nahi izan bere hutseginik aitortu. Ondo dakik heuk
hori, Gorka. Oraingo honetan ahaztu egin zaiala adierazten baduk ere. Gogora erazi
behar ote diat? Oroitu hadi hogei ta hamazazpigarrenean gertatutakoaz Flood
Street-eko lantegian geundela. Bi egunez kaldera piztuta utzi zian ur-tantarik gabe
leher egiteko zorian. Larri ibili ginen denok pikutara ez joateko. Orduan ere ez
ornen huan bere errua. Bera lotsagarri ez uzteagatik mekanikua bidaldu behar izan
nian. (Gorkak altxaturik, pausu batzuek ematen ditu ahalke-1otsaz. Keller-i
jardesteko· saiatzen da, indar gabe ordea, esandakoan arrazoi osoa daukala
baitaki. Honek bere abantailaz baliaturik jarraitzen du.). Gertaera hori aitatzen diat
beste asko azaldu niezaizkialakoan. Esate baterako Frank-i diru hura eman zionean
akzio batzuek petroleotan erosteko … Handik egun gutxietara akzioak pobretu egin
zirela eta, Frank-enganako izan zuen portaera ez huan oso aipagarria izan. Kasik
lapurtzat hartu zian. Eta mutil hark batere kulparik ez zeukean.
GORKA. ─ Badakit hori dena ongi asko …
KELLER. ─ Ez ahaztu, ba, mesedez. (Ana etxetik ateratzen da ta Keller-i entzundakoan
gelditu egiten da. Honek jarraitzen du.)]10 Sinetsi zaidak. Gizon batzuek bere
okerrak aitortu baino lehen, nahiago lukete baita mundu guztia sokatik zintzilika
ikustea ere. Ulertzen al duk, Gorka?
(Zutik daude, bekoz-bekoz, Gork'k begiz aztertzen du.)
ANA.─ (Jetxí eta bereganatuz.) Berehalaxe zetorrek taxisa. Pixka bat konpondu nahi al
duk?

10

Kortxete arteko zatia ere EZ oharraz seinalatua dago.
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AMA. ─ (Uste onez.) Zergatik hain goíz? Gaberdiko trena har zazu, Gorka.
KELLER. ─ Horixe. Gurekin afaldu.
CHRIS.─ Nere korbata ta alkandora utziko dizkiat.
ANA.─ Bai; lagundu iezaiguk. Aintzírara goazen afaltzera, (Itxoinaldi. Gorka Keller-i
so, denei; gero Anari.)
GORKA. ─ Ondo dago. (Zalantzaldi baten ondoren Amari.) Etortzekoak al dira Franketa?
AMA. ─ Bilatuko diat, bai, laguntzaile bat askoz ere egokiagoa …
CHRIS.─ Badakit nik zein behar dugun … Karlota Tenner!
AMA. ─ Ene! Egia diozu. Nola ez ote zaidan bururatu? Hotsegiozu bizkor !
(Chris etxean sartzen da. Denak mututu egiten dira Gorkaren zirrara ixila
igarrita. Honek etxeari begiratu, atariari, bertan daudenei.)
GORKA. ─ Hemen bakarrik aurkitzen naiz nere etxean. Hauxe izan baitut beti nere etxea
… (Barre egiten du motz; Kate-rengana biratuta.) Kate, bai gazte zaudela …
apurtxo bat ere ez zara aldatu … Urteak zuretzat ez omen dira pasatzen … (Kellerengana itzuliz.) denak, denak jarraitzen du berdin … zuk ere, Joe, orain urte
batzuetako itxura berbera duzu …
KELLER. ─ Hala Jainkoa, aukerarik ez baítut gaisorik egoteko.
AMA. ─ Hamabost urte badira ez duela egun bat ere ohean pasa.
KELLER. ─ (Biziro.) Gerraldiko nere gripeaz aparte.
AMA. ─ Nola?.
KELLER. ─ Nere gripe hura, emakume, zera bitartean gaixotu nintzenean …
AMA. ─ (Azkar.) Jakina! Zein txatxua naizen! (Gorkari.) Gripe hartaz kanpo, noski.
(Isilunea. Gorka geldi-geldirik zirkinik gabe. Ama larri, baina ondo gordeaz bere
izua.) Nere buru hau! Era bat ahaztuta nengoela sinetsiko al didazu ? Hain gutxitan
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dago ondo-ezik … bai; oso gripe zitala izan zen. Sukarra ikaragarria zeukan; jeiki
ezin zitekeela … pulmonia bat zelakoan ginen.
KELLER. ─ Sekulan ez zioat nere buruari zoritxarreko ezbehar hura barkatuko, Gorka.
Egun hartan lantegira ahal izan banintz, ez nioan hire aitari pieza haiek ukitzen
lagako.
GORKA. ─ Hala ere ez zinela behin ere ondo-ezik egon esan du berak …
AMA. ─ Ez; barkatu, Gorka. Gaisorik egon zela esan dut …
GORKA. ─ (Bere arrebari.) Herorrek ere entuna dun, ez?
AMA. ─ Ba; esango nuen, agian. Baina oroitzen ote zara zu ohean egon zaren guztietan?
GORKA. ─ Birika batez ez nintzateke ahaztuko, behintzat. Eta are gutxiago egun hartan
nere lankideak motor-pieza okerrak bidaldu behar izan balitu. Zer gertatu ote zen
goiz hartan, Joe?
(Amak Frank, paper bat eskutan daukala, atarian sartzen ikusten du.)
AMA. ─ Begira, … hor dago Frank! ... Frank!... Gorka agurtu al duzu?
FRANK. ─ (Eskua eskeiniz.) Kaixo … Poztutzen naiz zu ikusteaz, mutila. (Bere buruaz
jabetu ezinik.) Barkatu … Kate, berri izugarria dakarkizut, Larryren horoskopoa
burutu dut. Ba al dakizu?
AMA. ─ Polita izango zaizu hau, Gorka. (Frank-engana alderatzen du, Gorka beti
begirik kendu gabe.) Gauza harrigarriak jakin ohi ditu …
(Chris agertzen da atean.)
CHRIS.─ Gorka, Karlota daukat telefonuan eta jakin nahi liteke … (Ustegabeko giro
aldaketa ikusita isildu agiten da. Galdekor hurreratzen da.)
AMA. ─ (Semeari begiaz arrenka.) Ba al dakizu? Bukatu du Frank-ek Larry-ren
horoskopoa !
ANA.─ (Chris-i.) Ez dut uste Gorkak guri laguntzeko gogorik izango duenik (Chris-i
hurbilduta eta Gorkari begira.) Utzidak Chris-ekin hitzegiten.
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CHRIS.─ Zer gertatu da orain?
AMA. ─ (Biziki.) Ezer ez. Zer gertatuko zen, ba? Esaiguzu hori, Frank faborez!
FRANK. ─ Ikusiko duzue, ba. Larry bizirik dagoela esaten dizuet. Entzun arretaz. Hau
Via Lactea da …
CHRIS.─ Aizu, Frank. Aspertuta nago, nere amaren sinisberatasuna delata, barre egite
horretaz …
(Chris eta Anari begira.)
FRANK. ─ Begira, Chris, ez nago zurekin eztabaidan jarduteko. Bakarrik esango dizut
bere zeru-izarrak aztertu ditudala. Larry azaroko hogei ta bostean galdu zen, eta
hogei ta bosta bere egun autua zen, eta oso zaila da inor bere egun delako hortan
hiltzea. Hori gauza frogatua da. Beraz, izarrak diotenez, zure anaia bizirik dago.
AMA. ─ Eta zergatik Jainkoak hala izatea nahi ez? Pentsa, Chris. Behar bada okerren bat
egitekotan zaudete. (Kalean klason bat.) A, hementxe dugu taxia! Segundu batzuek
itxoiteko esango al diozu? Gerotxoago esango didazu Larry-rena, e? Zoaz …
FRANK. ─ Pozik ere. (Bihoa azkar Frank kalera.)
AMA. ─ (Ertzatik oihuka) Beehalaxe dijoaz, txoferra!
CHRIS.─ Neska ez doa, ama.
GORKA. ─ Joan hadi hire gauzen bila, Ana. Froga bortitzagorik nahi al dun? Joe ez
egonan ondo-ezik egun hartan. Aitari utzi zionan piezak bidaltzen, eta gero aitzaki
bat asmatu zinan etxean geratzeko.
CHRIS.─ (Amari) Zertaz ari dira?
AMA. ─ Ez da gauza haundirik. Bakarrik ahaztuta nengoela nola zure aita …
ANA.─ (Bere anaiari, sendo.) Hoa bakarrik, Gorka. Chris-ekin hitzegin beharra zeukeat,
GORKA. ─ Berak bidaldu egin hau, baina.
ANA.─ Ez zioat kasurik egingo. Chris-ek bakarrik bidaldu nindezake etxe honetatik.
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AMA. ─ Gertuta daukazu maleta, Ana. Ixtea daukazu.
ANA.─ (Negar egiteko zorian.) Ez dudala itxiko.
AMA. ─ Baina zure anaiak gutaz honela pentsatzen duenez gero …
CHRIS.─ (Supituan leher eginez.) Nahikoa da! Ez juizioaz, ez Larry-taz eta heiekin zerikusirik duen edozertaz, ez dut mintzatzen entzuterik nahi. Argi al dago? Ni hemen
nagoen bitartean ez dut hitzik ere arazo honetaz entzuterik nahi.
(Anak bere anaia kalera bortxaz eraman nahi duela.)
GORKA. ─ Erantzun zaien, ba, Ana! Ikusi dezatela behin badagoela inor uko egiteko
Keller haundi horri.
ANA.─ Gorka, arren, … joan hadi, hoa, Gorka.
GORKA. ─ (Barrutik.) Ez zarete berarekin geldituko … Ez dizuet lagako …
(Biak joan dira kaletik.)
CHRIS.─ Nola ausartu zara etxetik bidaltzen?.
AMA. ─ (Chris-engana besoak luzatuz zotinka.) Chris seme …!
CHRIS.─ (Urrunduz.) Nork eman dizu baimenik bere maleta egiteko? Erantzun!
AMA. ─ Hau ez da bere lekua, Larryren andre-gaia da.
CHRIS.─ Eta ni bere anaia. Baina Larry hil denez gero neu ezkontzen naiz bere andregaiarekin.
AMA. ─ Sekulan ez! Hori ez da gertatuko ni bizi naizeno! …
KELLER. ─ Zoratu egin al zaizu, emakume?
AMA. ─ (Bortizki, ukabila itxita, Joe-ri zemaikor.) Isildu zaitez!
KELLER. ─ Ez naiz, ba, isilduko. Hiru urte ta erdi dira zoro antzo zabiltzala, eta oraintxe
ni.
(Zartada bat ematen dio ahoan. Tente gelditzen da eskua aidean duela.)
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AMA. ─ Isiltzeko esan dizut! Ni mintzatzen naiz orain. Ondo entzun biak. Larry etorriko
da, itzuliko da Larry. Aditzen al duzue? (Buruari eraginez setatsu.) Itxoin egin
behar da. Denok itxoin behar dugu.
CHRIS.─ Noiz arte, baina, Jainko haundia? Noiz arte?
AMA. ─ (Egoskor.) Behar beste. Etorri arte. Larry ez baita. Ezta hilko ere denok lurpean
gauden arte; denak hillak. Ez zara zure anaiaz inoiz ere ahaztuko.
CHRIS.─ Aspalditik ahaztuta nago.
AMA. ─ (Urrutiratuz baina erabakita.) Aitarik baduzunik ere ahaztu ezazu orduan. Jaurti
ezazu zure bihotzetik.
(Ixila. Chris-ek harrituta begiratzen dio bere amari.)
KELLER. ─ (Ahopean.) Eroa zegoek, …
AMA. ─ (Chris-i baina aurpegira begiratzeke.) Uka ezazu zure aita, ba. Ezin duzu; ez al
da egia? Horrek esan nahi du nere semea bizirik dagoela. Zaintzen gaituen Jainkoak
ez du permititzen holako gauzarik gertatzen. Jainkoak ez dio uzten aita bati bere
semea hiltzen. (Bere semeari so.) Ulertzen al didazu orain? Zu bizi zaraino biziko
da zure anaia ere. (Negarrez.) Ulertzen al didazu orain?
(Etxean sartzen da negarrak eraginda, bere buruaz gehiago jabetu ezinda.
Chris mugitu ere ez.)
KELLER. ─ (Semearen sentipenak ezagutu nahirik.) Zoroa zegoek, … Zertaz ari den ere
ez zekik …
CHRIS.─ (Ahotsik gabe ia-ia.) Beraz … zeu izan zinen.
KELLER. ─ (Bere burua garbitu nahiean.) Larry-k ez zian behinere kazarik pilotatu …
CHRIS.─ (Barnetik irtetzen zaion oihuaz.) Besteak, ordea?
KELLER. ─ (Setatsu.) Eroa zegoek … zertan diharduen ez zekik, Chris … (Urrats
batzuek semearengana, arrenka.)
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CHRIS.─ (Hotzikaraz.) Orduan ... zuk. izan zinen erruduna! Nola egin ahal izan zenuen
horrelakorik? (Suti.) Hogei ta bi gizon hil hituen, aita! Bai, erail egin dituk!
KELLER. ─ (Bere burua galdurik ikusitakoan, mehatxutan hasten da.) Nik ez diat inor
ere hil! Zer tontokeriak ari haiz hi esaten? Debekatzen diat …
CHRIS.─ Argitu hadi, orduan. Hogei ta bimotor pieza gaizki eginak heuzkaken. Zer egin
huen haiekin.
KELLER. ─ Axolarik ez bazaik nere hondamena …
CHRIS.─ Tira, mintza hadi. Zai naukak.
KELLER. ─ (Pausu hatzuek atzeraka) Hi gaztea haiz! Ez didak konprenituko. Zer egin
nezakeen nik, ba? Bizimodu bat zeukeat; Negoziante bat nauk. Hogei ta bi pieza
haiek nere hondamena izan zitezkeen. Makina guziak miatu eta auskalo noiz arte
lantegia itxi eraziko zidatean … Eta hori dena sasoirik onenean, eskabideak
etengabe zetozela. Zer axola haiei nere berrogei urte izerditan bizi-modu bat
ardiesteko? Lantegia itxi egingo zidatean. (Ahotsa laztu egiten zaio.) Sekulan ere
ez nian uste izan motorrik montatzean pasako zirenik. Jainkoaren aurrean zin
dagiat. Abioiak hegan hasi baino lehen konturatuko zirela uste nian.
CHRIS.─ Hori hala bazen, zergatik bidaldu hituan?
KELLER. ─ Zergatik, zergatik … Denbora irabazteagatik! Banekien nik hutsune hura
beteko genuela. Hurrengo piezak onak, behar bezala, beti bezala irtengo zirela, eta
kontuak hartzera etorritakoan, ahoa itxiko niela. Hala ere egunak joan etorri inork
hitzik argitzen. Orduan abisatzea erabaki nian, …
CHRIS.─ Eta zergatik ez huen egin?.
KELLER. ─ Beranduegi zelako. Albisteak lehenengo horria betetzen zian egunkarietan.
Hogei ta bi abioi jausita. Beranduegi. Orduantxe· azaldu hituen lantegian gu preso
eramateko … zer nahi huen nik egitea? (Chris-i hurbiltzen zaio negarrez.) Chris …
Chris … hi haut nere semea … Hiregatik egin nian. Hirurogei ta bost urte zeuzkeat.
Inoiz ez diat erarik izango hire bizimodua berritzeko. Nere adinean bizitzak ez
zeukak hasterik …
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CHRIS.─ Bahenkian nik pieza haiek ez zutela hegan iraungo, porrot egin zutela.
KELLER. ─Nik ez nekien ezertxo ere. Bai, beldur nintzen …
CHRIS.─ Bai bildur nintzen. Jainko santua! Baina ze giza klase haugu? Han goian gizon
batzuek zeudean zintzilika. Hik bahekien!
KELLER. ─ Zuengatik egin nian. Nere semeengatik. Hiregatik, Chris.
CHRIS.─ (Hasarreak itsuturik.) Neregatik? … Baina ze buru duk hire hori? Nongo
hilargian bizi ote haiz? Burruketan nere lagunen bat galtzen zenean, neronen burua
hil-zorioan nabaritzen nian eta neregatik egin huela? Eta ni harroturik, nere aita zela
eta… Hain axola haundiko ote zaik dirua? Uste ote duk hain garrantzizkoa zaidala
hire lantegia? Ez ote duk ikusten badirela beste zenbait gauza askoz ere santuagoak?
Ez ote diagu aberririk? Basapiztirik zitalena ere ez litzateke bere odolekoen aurka
arituko...(Zotinka aitaren bizkarra zanpatzen du, etsi-etsian.) Ene Jainkoa … Zer
egin behar ote dut zurekin, aita? … Zer nezake, zertara nago behartuta? …
(Kaletik doa kordokan, bere negarra izkutatuaz.)
KELLER. ─Chris, nere seme hori … Entzun ... Itxoin …
(Keller eserita gelditzen da, ahots itoa.)

OIHALA
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HIRUGARREN EKITALDIA

Goizeko ordu biak. Oihala jasotakoan, ama siloian balantzan soa
galduta, Bizitzako leiho bat izan-ezik, dena ilunpetan. Ilargiaren argi
gogorrak kutsu urdinxka antzezlekuari. Keller etxera daraman burnizko
atearen atzean, begirakuna gabean itsasita. Ezkerretik Jim amerikana eta
ginbaila dituela. Arnarengana doa.

JIM. ─ Berririk bai?
AMA. ─ Ez.
(Jim lipar batean amari begira. Bere ondoan eseritzen da bere eskua
hartuz.)
JIM. ─ Ezin gau guztian hemen jarrita egon, Kate maitea. Zergatik ez zoaz ohera?
AMA. ─ Chris-en zai nago. (Eskua saihestuz.) Ez zaitez larritu, Jim. Oso ondo aurkitzen
naiz.
JIM. ─ Baina badira goizeko ordu biak ia-ia.
AMA. ─ Berdin dio. Ezin nezake lorik egin. (Tarte bat.) Bateren bat larri zegoela eta,
hotsegin al dizute?
JIM. ─ (Akituta.) Buruko mina zeukan batek hiltzeko zelakoan. (Lipar bat.) Nere
gaisoetatik erdia lotzeko zoroak ditut. Ezin liteke pentsa ere zenbat burutik egina
dabilen libre. Dirua, dirua, dirua! Nahikoa hitz hau batzuetan aipatzea, bere esan-
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nahia galdu dezan. (Kate-k irribarre isila.) Benetan esaten dizut; gustora ikusiko
nuke mundua leher egiten duen eguna.
AMA. ─ (Burua eraginez.) Mutjko bat zera, Jim. Batzuetan mutiko koxkor antzo
mintzatzen zara.
(Jim zenbait segundu hari so.)
JIM. ─ Kate… (Itxoialdia.) Zer gertatu ote da?
AMA. ─ Esan dizut. Zenbait hitz izan ditu Joe-kin. Gero hartu automobila eta joan egin
da.
JIM. ─ Zergatik izan da demanda hori?
AMA. ─ Eztabaida bat … Orain oso gutxi Joe-k ume batek bezala egiten zuen negar.
JIM. ─ Ana dela eta?
AMA. ─ (Zalantzaldi baten ondoren.) Ez, (Leiho argidunari begira.) Chris joanez gero
ez da gela hartatik mugitu. Barruan igaro du gau guzia.
(Jim-ek leihoari eta ostera Kate-ri begiratuta gero.)
JIM. ─ Joe-k egia agertu al dio bere semeari?
AMA. ─ (Bere kulunka etenaz.) Ze egia?
JIM. ─ Lasaitu zaitez, Kate. Banekien. Aspaldian igarrita neukan.
AMA. ─ (Isilunea.) Ondoan beti nengoen Chris-ek zekielakoan, Ez nuen uste, gero,
horrenbeste ukituko zionik.
JIM. ─ (Altxatuaz.) Zuk ez duzu semea ondo ezagutzen, Kate. Ez baitakite denek gezurrik
esaten … Hortarako ere yayoa behar da izan. Zu bazara; ni ere, Chris, ordea, ez.
AMA. ─ Zer esan nahi ote didazu, Jim. Ez dela etorriko?
JIM. ─ O, bai; etorriko da. Beti etortzen baita, Kate. Azkenean bihurrialdiak ere amaitu
ohi dira. Tratu bat egin ahal izaten da. Alde batetik arrazoia du Frank-ek, Gizon
bakoitzak bere izarra du; bere itzala, bere begirunea, bere buruarekiko leialtaauna

79

… Norberak gauza hauei eutsita igarotzen du bere bizitza. Baina halako batean,
bata edo besteagatik, etsi beharrean gaude eta izarra itzali, iraungi egiten da. Harrez
gero ez da piztutzen. Ez dut uste Chris oso urrun joango zenik. Apika bakarrik
egotea nahiago izango du nola itzaltzen den bere izarra ikusteko.
AMA. ─ Etortzen baldin ba-da … Jainkoak hala nahi beza …
JIM. ─ Garbi esateko, Kate. Nahiago nuke etorriko ez balitz. Nik ere behinola, dena lagata
New Orleans-era aldegin nuen. Bi hilabete pasa nituen han platanoak eta esne
besterik jaten ez nuela, eritasun bat estudiatzen. Hura bai ederra. Gero bera etorri
zitzaidan; negarrez arrenka … Etxeratu nintzen. (Tartea.) Orain itsu bizitza
daramat, bizi-modu txepela, jende gehienak bezalatsu. Ezin dut nere burua aurkitu.
Sarritan zail egiten zait gogoratzea ze gizon klase izatea nahi nuen. Senar on bat
naiz; Chris seme on bat da. Etorriko da. (Keller etxetik dator eta kaleruntz dijoa.)
Loretegian ibilliko da segur asko. Banoa bilatzera (Joe-ri) Sartu erazi ezazu, Joe.
Kanpoan jarrita egoteak ez dio onik egingo. (Kaletik doa.)
KELLER. ─ (Aurreratuz.) Zer nahi du horrek? Gure arazotan sudurra sartze hori ez zait
gogokoa.
AMA. ─ Beranduegi, Joe, jakin badaki.
KELLER. ─ (Beldur.) Nork esanda?
AMA. ─ Aspalditik zegoen susmotan.
KELLER. ─ Hori ez zait atsegin. (Amak barre ezin egona egiten du.) Ez ezazula barrerik
egin. Auzokoekin berriketan ez ibiltzeko esana dizut.
AMA. ─ Ez zara diruaren bitartez libratuko, Joe. Honetan aurpegia eman beharra dago.
Ixtori hau ez da bukatu.
KELLER. ─ (Leihoa seinalatuz.) Zertan dihardu Anak hor goian? Zirkinik ere ez zaio
aditzen.
AMA. ─ Auskalo! Eseri zaitez; Ez ibili hor bueltaka. Bizi hahi duzu, ez? Bila ezazu, ba,
bide bat.
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KELLER. ─ Zerbait daki Anak?
AMA. ─ Chris ikusi du zoro antzo ihes egiten. Ondorengoak aterako ditu.
KELLER. ─ Hitzegin behar nioke, behar bada … Zer derizkiozu, Kate?
AMA. ─ Zerorrek ikusi. Ez neri galdetu.
KELLER. ─ (Zapuztuta.) Zuri ez bada, nori galdetuko diot? (Ama isilik.) Ez dut uste
neska gure aurka saiatuko denik.
AMA. ─ Berriz hori galdetzen al didazu?
KELLER. ─ Galdetzen dizut; jakina; ba. Arrotzen bat naizela esan liteke (Une bat.
Zirrara uka ezinik.) Nik familia bat neukala uste nuen. Zer gertatu zaion jakin nahi
nuke,
AMA. ─ Baduzu familia bat. Nik, ordea, pentsatzen jarraitzeko, indarrak porrot egin
didatela, bakarrik esaten dizut.
KELLER. ─ Indarrak porrot egin! Gauzak okertzen direnean, atso izuti eta inozoa
bihurtzen zara.
AMA. ─ Berdin-berdin egin duzu zure bizitza guzian. Ixtripuren bat datorrenean neri
eraso zeozer konponduko duzulakoan.
KELLER. ─ Zer egin behar dut orduan? Esan, hitzegin, Zer iruditzen zaizu egin behar
dudala?
AMA. ─ Entzun … pentsatzen aritu naiz … eta bururatu zait, Chris etortzekotan …
KELLER. ─ Nola etortzekotan? Etorriko da, dudarik gabe! Jarraitu.
AMA. ─ Apur batean hitzegin…. Eta bihotzez mintzatuko bazintzaio … Jokaera
desegokia izan duzula aitortu, eta … ba … ordaintzeko gertu zaudela … espetxera joanda
… (Biziro, gizonaren harridura keinu suminaz oharturik.) Ez zinateke joango, noski.
Zure semeak ez lizuke horrenbeste eskatuko, baina zure asmo zuzena eta garbia agertzen
badiozu … baliteke barkatzea.
KELLER.─ (Erasokor.) Barkatu? Zer, gero, barkatu?
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AMA. ─ (Aldenduz.) Zuk ulertzen didazu, Joe.
KELLER. ─ Ez, ez dizut ulertzen. Dirua behar zenuten, eta irabazi dizuet. Zer daukat nik
barkatzekorik? Zuk dirua nahi zenuen, ez?
AMA. ─ Honela ez, ordea.
KELLER. ─ Neuk ere ez nuen honela irabazterik nahi,·alafede! Baina bigunegi hazi
zaituztet. Mutila hamar urte zituenean, lan bila bidaldu behar nukeen, neurekin egin
zuten bezala. Jakingo zuen, bai, honez gero mundu urde honetan nolako
azpikeriatan ibili behar den dolar bat irabazteko. Azketsi. Barkatu …! Nahikoa dut
nik sosa batzuekin, bizi ahal izateko. Baina familiako buru naiz eta …
AMA. ─ Joe … Joe … Gugatik egin bazenuen ere, ez da garbitzen, horratio, zure portaera.
Gogoan hartu ezazu badirela harentzako zenbait gauza familia baino baliotsuagoak.
KELLER. ─ Odol berdinekoen arteko batasuna baino gauza baliotsuagorik ez dago.
Chris-i edozein gauza eginda ere, barkatu egingo nioke, nere semea delako, bere
aita naizelako. Eta berak ez ote du nerekin beste horrenbeste egin behar? Entzun
zaidazu, Kate Sentipen hau baino gauza haundiagorik aurkituko banu, tiro bat
emango nioke neure buruari.
AMA. ─ Isildu zaitez!
KELLER. ─ Ez nabil txantxetan. Horrelaxe esan diezaiokezu Chris-i (Tartea. Urrats
batzuek urrutiratzen da, gelditzen gero.) Baina … espetxera bidaldu ….
Horrelakoren bat egiteko ez litzateke gauza izango, ezta? Ezta, Kate?
AMA. ─ Hainbeste maite zintuen, Joe … zer egingo duen ez dakit, Konturatzen hasia
naiz ez genuela gure semea ezagutzen.
KELLER. ─ Ameslari kaikua! Larry bizirik balego ez litzateke horren txatxu jokatuko.
Bazekien Larry-k bizitza zer den. Mutil burutsua zen; entzuten zituen nere esanak.
Hau, berriz, edozein gauzagatik asaldatzen da. Tratu bat egiten da, esate baterako.
Tarifak esandakoa baino bi txakur haundi gehiago kontatzen baldin baditu,
deabruek eramaten dute. Horrek ezin dirua ulertu … Jakina, dena egina aurkitu du,
izerdi atera begarrik ez du izan…..Larry, Larry, hura bai gizona.
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AMA. ─ Arren, Joe. Baretu zaitez. Dena konponduko da. Ez da ezertxo ere gertatuko.
Ikusiko duzu.
KELLER.─ (Etsita.) Zuregatik zen, Kate; zuengatik. Zuek zaituztet nere bizitzaren
arrazoi bakarra.
AMA. ─ Badakit, maite; badakit …
(Ana azaltzen da. Isiltzen dira bere hitzaren zai.)
ANA. ─ Zergatik ez zarete oheratzen? Abisatuko dizut Chris etortzen baldin bada.
KELLER.─ Onena izango da, bai, … (Emazteari.) Zeozer jateko eman behar zenioke
Anari.
AMA. ─ Bai, oraintxe.
ANA. ─ Ez zaitez arduratu, Kate. Ezeren beharrik ez daukat (Eseritzen dira, hitzegiteko
gauza ez direla.) Bai … noan gora … (Urrats batzuek emanda, gelditu egiten da.)
Jakin ezazue ez dudala ezer ere egingo hemen gertatutakoagatik …
KELLER.─ Oso neska ona zra, Ana (Emazteari.) Ikusten? Esana nizun, bai …
ANA. ─ Ez dut deus ere Joe-ren kontra egingo, halabaina mesede bat eskatzen dizuet
(Amari zuzen.) Chris-enganako nere harremanei buruz da. Mutil erabeti azaltzen da
nerekiko; erruduna bailitzan ni maite izateagatik. Eta horren kulpa zuk daukazu,
Kate. Bere askatasuna bihur diezaiozula eskatzen dizut. Esaiozu badakizula Larry
hil dela. Horren truk: joanak joan. Alde egingo dugu hemendik eta kito, horixe da
dena.
KELLER.─ Egingo du, bai. Lasai egon. Esango diozu, ez al da, Kate?
ANA. ─ Bi seme zenituen zuk, Kate. Bat bakarrik gelditzen zaizu. Baina bihotzez sinetsiz
esan behar diozu, berak sinetsi dezazun.
AMA. ─ Ana maitea, nere semea hilik balego, alferrik izango lirateke hitz guztiak nere
semeari sinestarazteko. Nerorren bihotzak esango lidake. Berak, ordea, badaki,
zeuk ere badakizu. Azken eguna arte itxoingo dio bere anaiari. Gauza batzuek
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ezinezkoak dira, maiteño. Goizean joango zara, eta bakarrik joango zara. Hauxe
baita zure bizitza. Urrin eta gu gabe. (Etxeruntz doa.)
ANA. ─ Larry hil da, Kate.
AMA. ─ Zer esanik ez dago.
ANA. ─ Txinako itsas-ertzean barna jausi zen. Azaroaren hogei ta bostean. Bere motorrak
ez zuen porrot egin, baina Larry hil zen. Badakit.
(Ama gelditzen da.)
AMA. ─ (Tente.) Nola dakizu, gero? (Ana isilik.) Nola hil zen Larry? Gezurretan ari
zatzait. Esaidazu, jakin badakizu.
ANA. ─ Bazenekien zuk Larry maite nuela, Kate. Bere heriotzaren berri izan ez banu,
uste al duzu beste gizon batengatik kezkatu nindekeenik? Aski behar zenuke
horrekin.
AMA. ─ (Bereganatuz.) Zerekin behar nuela aski izan? Zer esan nahi didazu zure hitz
hoiekin?
ANA. ─ Min ematen didazu, Kate.
AMA. ─ Mintza zaitez. Zer esan nahi duzu?
(Isilunea. Anak so dagio Keller-i; amak bere soari jarraitzen dio.)
ANA. ─ Joe, otoi, bakarrik utzi nazazu Kate-kin …
KELLER.─ Zer ba?
AMA. ─ Tira; zoaz, maite. (Hurbiltzen zaio, masailak laztantzen dizkio eta barandaraino
darama.) Formal izan zaitez, … Goazen. Zoaz ohera …
KELLER.─ (Anari begiratuz.) Ondo da. Baina Chris etortzen baldin bada, esan. (Etxean
sartzen da.)
ANA. ─ Eseri, Kate … (Ama astiro doa silaruntz, baina jarri gabe.) Nere arrazoiak zuk
ulertzea nahi nuke … Honerakoan susmo txikienik ere ez neukan Joe zela eta … Ez
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nuen batere erresuminik bere edo zure aurka. Ezkontzeko asmotan nentorren
besterik gabe. Zure baimena espero nuen … (Gutun bat ateratzen du sakeletik.) Ez
dizut ekarri eskutitz hau sufriarazteko. Ezin bestez erakustekotan nenkarren, zure
seta hori aienarazteko. Larry-k bidaldu zidan idazti hau. Artean …
AMA. ─ Larry! … Larry-ren eskutitza! (Papera kentzen dio.)
ANA. ─ (Galerazi gabe.) Ez nizun nahigahe hori ematerik nahi, Kate. Zerorrek behartu
nauzu; gogora ezazu. (Ama idazkia irakurtzen hasten da.) Hain bakarrik egon naiz
urte hauetan … Ezin dut Chris utzi. Ezin berriro hemendik bakarrik joan. (Irakurriala hasperen luze eta etengabea irtetzen da Kate-ren eztarritik.) Zergatik ez diozu
nere hitza sinetsi nahi izan? Otoi egin dizut, Kate. Zergatik ez didazu sinetsi?
AMA. ─ Jainko santua … Jainko errukior hori …
ANA. ─ (Kupida-ikaraz.) Kate, Kate maitea, ez dakizu zenbat sentitzen dudan … (Kaletik
Chris dator. Unaturik.) Chris! Non egon zara? Jantzia blai-blai dakarzu izerdiz …
(Ama higitu ere ez. Atzamarren artean eskutitza estutu du azkar.) Non zeunden?
CHRIS.─ Buelta bat egin dut oinez. Honez gero joana zinela uste nuen. (Anari.) Eta aita?
AMA. ─ Atseden hartzera joan da.
CHRIS.─ Jarri zaitezte. Hitz batzuek esan behar dizkizuet.
AMA. ─ Chris, seme …
CHRIS.─ Ama … Etxe honetatik ihes egitea erabaki dut, herritik alde egin. (Ahotsa
harrotu gabe, emeki.) Badakit zer ari zaren pentsatzen, Ana, eta egia da: Koldarra
naizela, kobardea. Hementxe egin naute koldar. Baneuzkan susmoak nere aitari
buruz, hala ere ez nuen ezer ere egiten. Gerratik etorritakoan orain dakidana jakin
izan banu, espetxean egongo zen honez gero. Neronek espetxeratuko nuen. Orain,
berriz, begiratzen diodanean negar egiteko izan ezik, ezertarako ez naiz gauza.
AMA. ─ Ez baitago beste biderik, seme … negar egin eta barkatu …
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CHRIS.─ Nere egitekoa espetxera bidaltzea da. Ez; ez zaidazu begi horiekin begira. Nik,
gizon osoa izango banintz, bere burua eskatuko nuke, baina orain praktikua naiz,
mundu guzia bezalakoa. Zuei zor dizuet!
AMA. ─ Beharrezkoa da hala izatea, seme.
CHRIS.─ Zakurrak kalean beste batek hezurra kendu nahi diela eta, zaunka hasten
direnean, praktikuak izaten dira. Gainontzekoak su-gorritan gudakatzen ari ginen
bitartean, izkutatu egiten ziren haiek, praktikuak ziren. Hilek bakarrik ez dute jakin
praktikuak izaten. Baina orain neroni ere bihurtu naiz bigunbera eta nardagarri zait
nere burua ere. Banoa ama. Oraintxe joango naiz.
ANA. ─ (Berari hitzeginez.) Lagunduko zaitut Chris.
CHRIS.─ Ezin daiteke, Ana.
ANA. ─ Ez dizut eskatzen aita salatzeko. Agintzen dizut ez dizudala inoiz ere arazo
honetaz hitzegingo.
CHRIS.─ Orain, ea. Baina geroago eskatuko zenidake, agian.
ANA. ─ Ez. Utzidazu zure bizikide izaten, eta hartu egokien derizkiozun erabakia.
CHRIS.─ Zein, baina? Bazeneki … Gau osoa igaro dut zigortzeko arrazoi bat bilatzen,
eta ezin …
ANA. ─ Ez da izango, ba, arrazoiren faltagatik.
CHRIS.─ Uste al duzu? Sala nezake, jakina. Baina zer lortu horrekin? Berpiztuko ote
ditut honela nere lagun hilak? Zertarako orduan? Gudaldian gizonen bat petral
portatzen zenean, fusilatu egiten zuten, Han, ordea, ohore hitzak beste esan-nahi
bat zeukan. Hemen, berriz, balore guztiak aldatu eta ustelduta daude. Araua ez da
lagun-hurkoa maitatzea, porrokatzea baizik. Hauxe da gure mundu aurreratu honen
eginkizuna. zorionez honetaz ordaintzaile gutxi izan da. Bata ez beste, hutsa
garrantzikoa. Mundua honela dago egina eta … Nolako eskubidez salatuko zenuke
zuk errudun?
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ANA. ─ Isilik al zaude, Kate? Isilik egon al zintezke? Gauza izango ote zara zure semea
betiko samintasunean, zalantzan murgilduta uzteko?
AMA. ─ (Zemaikor eskutitza gogorrago estutuz.) Uztazu joaten Ana!
ANA. ─ Ondo da. Zuk esaten ez badiozu, neronek esango diot.
(Keller agertzen da. Chris igo eta, bere aurre.n pasatzen da gelditzeke.)
KELLER.─ (Lur jota.) Zer duk nere aurka? Zer gertatzen zaik, seme? (Chris isilik geratu
egiten da.) Hitzegin behar diagu.
CHRIS.─ Ez dago zertaz mintza.
KELLER.─ (Besotik eutsiz.) Hitzegin behar diagula esan diat.
CHRIS.─ Aska nazazu, aita. Galarazten badidazu jo egingo zaitut.
KELLER.─ (Isil, latz eta setatsu.) Jetxi.
CHRIS.─ (Zalantza ondoren.) Zer esanik ez dugu. Hitzik ere ez. (Chris jeisten da, Keller
ere bai eta semearen aurrean igarotzen da.)
KELLER.─ Keller,-argi ta garbi, zer gertatzen zaik? Barruko harra? Beldurrez ote hago?
Diru gehiegi daukak, agian? Hori al zaik mingarri?
CHRIS.─ (Isekari.) Bai; horixe zait mingarri..
KELLER.─ Ederki. Ez da hain zaila erantzuna bilatzea. Gauza bat mingarri zaigunean
edo ohitu edo kendu egiten diagu. Diru horrekin ezin ohitu bahaiz, bota ezak.
Aditzen al didak? Hartu dena, azken txanporaino, eta eralgi ezak karidade gauzetan,
erregalatu ezak, Eta akabo honela istilu honekin. (Chris isilik.) Ondo dago. Zer
erantzuten duk? Ez ezaala pentsa txantxetan nabilenik. Erantzun bat eman diat. Diru
hori txarki irabazia delakoan bahago, erre ezak, hirea duk. Ni hil bat naukak, agure
zahar bat; ezer ez zeukeat. Mintza. hadi; hik daukak hitza. zer nahi duk egitea?
CHRIS.─ (Dar-dar batean.) Ez naiz ni, aita, erabaki behar duena, zeu baizik.
KELLER.─ Ondo dago. Eta zein uste duk izan behar duela nere erantzuna ? Nere burua
salatzea ... espetxera joatea? (Chris-en begiak malkoz betetzen dira. Hitzik ez hala
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ere.) Zergatik egiten duk negar? Nere tokia espetxean dagoela uste baduk, esan ezak
argi. (Geldiunea.) Nork galerazten dik esatea? (Sutsu.) Noraino etorri garen, irain
bat gora-behera. Ez zaiguk axolarik. (Geldiunea.) Neronek esango diat zergatik ezin
duan hik. Nere tokia han ez dagoela dakialako. Ondo dakik hik. (Keinu larritaz
jarraitzen du, anker, zer-galdurik ez bailukeen.) Nere dirua zikina bada, Amerika
guzian ez zegoek dólar zentimo bat ere garbirik. Zenbatek egin ziaten lana
gerraldian hutsagatik? [Besteak horrela jardunez gero beste hainbeste egingo diat
nik ere. Erakuts hakidak bere arma edo kamioia ematerakoan hiru bider gehiago
kobratzen ez zian fabrikante bat.]11 Ni espetxera joaten banauk, ondikoz herri hau
oso-osorik espetxeratu behar ditek. Horra hor zergatik ezin didaan hori esan.
CHRIS.─ Hala da, bai.
KELLER.─ Ikusten baduk zergatik erabiltzen nauk horren gogor? Zertan nauk
gainontzeko gizonak baino okerrago?
CHRIS.─ Nik ez dut esan okerragoa zarenik. Badakit ez zarela, baina neretzako zu ez
zinen gizon bat, zu nere aita zinen. Nahi zintudan hobea. (Erotzear.) Horregatik
ezin zaitut ikusi zaren bezala, eta horrexegatik ere ezingo dut hemendik aurrera
neure burua sofritu.
(Bere aitari bizkarra emanez eskaileraruntz doa. Momentu hartan Ana
amarengana doa eta eskutitza kenduta Chris-engana doa laisterka Kate-k bidea
itxi nahi dio.)
AMA. ─ Ekarri eskutitz hori, Ana!
ANA.─ Alferrik zabiltza, Kate. Irakurri behar du. (Chris-enganaino iritsi eta gutuna
ematen dio, .Ama kentzen ahalegintzen da.)
AMA. ─ Ekarri, Chris! Ekarri!
(Chris-ek aldizka bi emakumei behatzen die, baina eskutitza uzteke.)

11

Kortxete artekoa ezabatua.
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ANA.─ Larry-ren eskutitza. Bere heriotza egunean idatzi zidan …
AMA. ─ Ez da zuretzako, Chris, Emaidazu, arren! (Chris-ek amaren atzamarrak kentzen
ditu eskutik eta irakurtzen hasten da. Ama izuturik, atzeka.) Joe, zoaz, joan
hemendik.
KELLER.─ (Susmo-ikaraz.) Zer esan du Larry-taz? Zer?
AMA. ─ Chris, otoi … (Gogo guztiaz.) Ez esan, Chris!
[CHRIS.─ (Bere aitari ahopetik, baina gogorki.) Hiru urte t´erdi hitzegin eta hitzegin…
Hauxe da une edo bestela inoiz ez, hitzegitekoa, esaidazun zein den zure egitekoa.
Horrelaxe, bai, hil zen Larry. Orain esadidazu non dagoen zure egitekoa.
KELLER.─ (Atzeraka.) Ezin zaio gizon bati eskatu mundu honetan santua izatea.
CHRIS.─ Ez dezagun hitzegin munduaz. Zaharra ezagutzen dut. Eta orain entzun nazazu
isil eta arduraz, eta gero esango didazu zer eska dakiokeen gizon bati. (Gutuna
irakurriz.) Ene Ana maitea, … Entzuten al nauzu? Hitzok idatzi zituen bere heriotza
egunean. Alferrik da orain negar egitea! Entzun!
Ene Ana maitea: ez daukat hitzik une honetan sentitzen dudana zuri
adierazteko. Postak atzo kazeta multzo bat ekarri zuen eta hauen bitartez jakin nuen
zure aita eta nerea kartzelaratu zituztela. Ez daukat kemenik nire kamaraden artean
egotearren, bizitzeko grina falta zait. Bart hegan egin dut gure basearen gainetik
hogei minutuz, lurreratzeko erabakia hartu baino lehen. Nola egin ahal izan du
horrelakorik? Egunero eskuadrilan pilotuen zerrendatik hiruzpalau izen ezabatzen
dituzte, eta bera bere bulegoan eserita, negozioak egiten. Jada gaurtik aurrera
inoiz ez dut inor begietara begiratu ahal izango. Ez dakit nola adierazi nire baitan
gertatzen ari dena. Minutu batzuk barru misio berezi batera nihoakizu. Etz
suguruenik bertan desagertu egingo naiz. Albistea iristen zaizunean anahi dut
jakin dezazun alferrikakoa izango dela ni itxoitea. Adio, Ana… Ikaragarria da
hau… Nere aita hemen banu oraintxe bertan hilko nuke neronek…
(Keller-ek Chris-i kendu egiten dio gutuna eta perpaus hauxe irakurtzen du. Etsipen
mugagabea aurpegiratzen zaio. Chris, geldiune luze baten ondoren.) Eta orain
botaiozu errua munduari. Konprenitzen duzu gutun hau?
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46 Keller .- Ez, ez •••
KELLER.─ (Ahots ia aditu ezin daitekeen batez, begiak galduak.) Autoa atera ezak. Xaka
jaztera noa.
(Zalantzati itzultzen da. Amak besoak luzatzen dizkio eror ez dadin.)
AMA. ─ (Desesperatuki, erreguka.) Joe…
KELLER.─ (Bere buruaz erabat nazkatuta.) Ez, utz nazazu joaten, joan egin nahi dut.
Erabat txundituta nago.
AMA. ─ Badakit, maitea, badakit. Zu ez zoaz orain inora. Itxaron pixkat. Atseden har
ezazu.]12
KELLER.─ Ez, ez…( Eskailerak igotzen hasten da.)
AMA. ─ Ez zaitezela burugogor izan, arraioa! Ezegitekoren bai egin nahi al duzu? Larry
ere zure seme zenuen. Hitz horiek zoraldi batean idatzi zituen. Hala ere berak ez
zizun inoiz ere eskatuko espetxera joateko, ziur naiz.
KELLER.─ Ziur zaude? Ez al duzu entzun? Bere eskutitza agindu bat da. Nola egingo
zuen hori bestela? Bai; Larry nere semea zen. Baina pentsatzen hasia naiz denak
zirela nere semeak, Kate. Larry, Chris eta gainontzekoak. Bai, denak nere semeak.
Denak!, (Geldiune baten ondoren bere emaztea besarkatzen du. Chris-i) Oraintxe
natorrek.
(Etxean sartzen da.)
AMA. ─ (Chris-i) Geldi erazi ezazu. Zuri entzungo dizu, Ez iezaiozu utzi holako
astakeriarik egiten.
CHRIS.─ Espetxera joan behar du, ama.
AMA. ─ Baina burutik egin al zaizue bioi, ala? Ohean sartzeko esaiozu.

12

“Bere aitari ahopetik…har ezazu” arterainoko zatia falta da makinaz jotako testuan.
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CHRIS.─ Ez.
AMA. ─ Jainkoarren, baina zer bilatzen ote duzu holako zigor batekin? Zer irabaziko
duzu horrekin?
CHRIS.─ (Eskutitza erakutsiz.) Eskutitza leitu duzula uste nuen.
AMA. ─ Gerra aspaldian bukatu zen, baina. Ez al zara konturatu? Gudarik ez dago.
CHRIS.─ Zer zen, orduan, Larry zuretzako? Uretara jaurtitzen den harri bat? Ez da
nahiko damuturik egotea. Larry-k ez zuen bere burua hil zuek nahigabetzeagatik,
zerbait askoz ere haundiagoa erakusteko baizik. Hobeak izaten erakusteko! Bai.
Behin eta betiko ikasi behar duzue ez dela mundua bukatzen zuen zerekoikeria
xuhurrak ezarritako mugetan. Munduan gizasemeak bizi direla eta denok zer-ikusia
dugula elkarren artean. Honela ulertzen ez baduzue, zure semea hutsagatik hil
zenutela esan liteke, Ideia horregatik hil zen Larry. Aitak espetxera joan behar du,
eta neronek ere. (Etxe barruan tiro bat aditzen da. Izuak eta ustekabeak higitzeke
uzten ditu une batean, Chris eskailetara doa korrika. Anaruntz itzultzen da.) zoaz
Jim-en bila!
(Laisterka etxean sartzen da. Ana ere korrika doa sendagilearengana.
Ama higitu ere ez.)
AMA. ─ (Etxeruntz bueltatzen da. Kexuz, errenkuraz.) Joe,… zer egin duzu, Joe?
CHRIS.─ (Chris etxetik ateratzen da, jota.) Ama, ni…
AMA. ─ Ezer ez esan … Hau gertatzekoa zen … Aspalditik nabaritzen nuen …
(Chris Amari alderatzen zaio, kontsola nahiean, besarkatu egiten du
berak. Chris-ek hasperen bat.)
CHRIS.─ Ama, nik uste nuen, ez nintzen gauza izango … ezin nezakeela..
AMA. ─ Chris … Iso … Hitzik ere ez … Ahaztu … Eta bizi. Seme bizi izan zaitez ..,
Bizi!
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(Besarkada urratuaz etxeruntz doa, nahigabeak apurtuta. Eskailerak
igotzen hasten da, bitartean negar menderagaitzak astin tzen du bere soina
gero eta gehiago dardaraz.)
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ILUSTRAZIO ALBUMA
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ALL MY SONS, 1947

All May Sons. Filme bezala 1948an estreinatu zen Irvin Reisek zuzendurik.
Fotografian Louisa Horton, Edward G. Robinson, eta Burt Lancaster aktoreak Chester
Erskine produktorearekin.
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Le Figaroren marrazkia (Paris, 1949-X-5)

Bigarren edizioaren portada gaztelaniaz 1962
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Mikel Forkada (Izpazter 1936) ´Denak nere semeak´-ren zuzendaria (1965)

Juan Antonio Letamendia (Donostia 1940)
All my sons ´Denak nere semeak´-ren itzultzailea
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Arthur Miller, Denak nere semeak `1965-XII-5
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Arantxa Gurmendi (Ana Deever) eta Karmele Esnal (Susana Bayliss)

Ramon Saizarbitoria (Chris Keller)
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Ramon Saizarbitoria (Chris Keller) eta Arantxa Gurmendi (Ana Deever)

Arantxa Gurmendi (Ana Deever), Ramon Saizarbitoria (Chris Keller) eta Juan
Mari Aristi (Joe Keller).
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