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 John Bayton Priestley Bradford hiriko Heaton auzo errespetagarrian jaio zen 

1894ean. Aita maisu zuen eta ama jaio eta laster hil zitzaion. Belle Vue izeneko Institutoan 

ikasi zuen batxileratoa, zeina utzi zuen 16 urterekin Helm & Co. enpresan hasi zenean 

lanean. Baina era berean Cambridge-ko Unibertsitatean Literatura Ingelesa ikasten hasi 

zen eta bere lehen idazkiak kritiko eta saiogile bezala zenbait aldizkari eta errebistetan 

plazaratzen. 

Hiriz aldatu zenean Ingalaterrako hego aldera bizitzera, bere Bradford-eko 

oroitzapenez elikatu ziren obra asko idatzi zituen, hala nola Bright Day eta When we Are 

Married (1938). Zahartzaroan urbanistek buruturiko etxe victoriano anitzen suntsiketa 

deitoratu zuen.  

Lehen Mundu Gerran Wellington Dukea deitu errejimentuko 10. batailoian 

enrolatu zen. Frantziako frentean zegoen 1915ean eta 16an mortero batek zauritu zuen. 

Eta sei hhilabete geroago frente alemanean gas erasoa pairatu behar izan zuen, ondorioz 

Ingalaterrara itzuli beharra izan zuelarik. Hemen jada gerrako funtzio administratiboetan 

jardun zuen. 

 Gudalostea 1919an utzi eta ofizial ohi izateagatik beka bat jaso zuen Cambridgeko 

Trinity Hall-en ikasteko. Historia garaikidea eta Zientzia Politikoak ikasi zituen, eta beka 

osatzearren klaseak ematen zituen eta eten gabe idazten. 1922an Lobndresera bizitzera 

joan zen eta hemen freelance gisara lan egin zuen. Bodley Head Publishers argitaletxean 

irakurle gisara lan egin zuen Graham Green-en eta Cecil Scott Forester-en lanak 

gomendatuz. 

 Hogeita hamar urte bete zituenerako jada ospetsu zen idazle satiriko eta umoretsu 

gisara hala nola literatur kritikari bezala. Benighted (1927), kontakizun fantastikoa 

zinemara eraman zuen James Whale zuzendariak The Old Dark House (1932) tituluarekin 

The Good Companions (1929) idatzitako hirugarren eleberriak ospe handia eman zion 

teatrorako eta zinemarako moldatu baitzen ere.  Ondoren iritsi zen Angel Pavement (1930) 

arrakastatsua.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cecil_Scott_Forester
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Teatrora iraganez Dangerous Corner estrenatu zuen 1932an, zinean Phil Rosen-k 

moldatuko zuelarik, eta Londresko ikuslegoa xarmatuko zituen antzerki sail baten hasiera 

izan zen: The Time and the Conways (1937), I have been here before (1937), When we 

are married (1938), Music at Night (1938), Johnson Over Jordan (1939), The Long 

Mirror (1940), An Inspector calls (1940)… Azken hau agian famatuena izan zen eta 

1954ean Alastair Sim-ek zinemaratu zuen. 

Bigarren mundu gerran BBC-ko programak animatu zituen, ingeles tropen animoa 

eta morala sustengatzearren. Postscripts deitzen zen 1940ko ekainaren 5ean hasitako 

programa, igandetan gauean ematen zena, zeina 16 miloi entzule izatera iritsi zen. 

Badirudi Partidu Kontserbadorekoak kexatu egin zirela programak ausartegiak eta 

ezkerrekoak zirelako, jaidura sozialistegidunak, eta programa 1940ko urriaren 20an 

amaitu zen. Urte bukaeran Priestleyk testu hautatu batzuek argitaratu zituelarik Britain 

Speaks titulupean.  

 1942an Common Wealth Party beste zenbait ezkerreko idazle eta gizonekin 

partidu sozialista, zeinak defenditzen zuen komunak kontsidera zitezkeen ondareak, eta 

batik bat gerra garaian, hala nola burdinbideak, latifundioak, heziketa, politika 

ekonomiko sozialago bat, etabar, kontsideratu izan delarik lagundu egin zuela 1945eko 

hauteskunde orokorretan Partidu Laboristak irabaz zezan. 

 1950etik aurrera gero eta desilusio haundiagoarekin jarraitzen zuen Partidu 

Laboristaren politika. Halere jarraiki zion bere militantziari eta idatzi zuen Britain and 

the Nuclear Bomb artikulu arrakastatsuaren ondoren, 1958an Bertrand Rusell-ek zuzendu 

zuen Desarme Nuklearreko Batzordearen (CDN) sortzaileetarikoa izan zen.  

 Bradford-eko Unibertsitateak bertako Letretako Ohorezko Doktore izendatu zuen  

1970ean eta hiriak giltzak eman zizkion 1973an. 1975ean Priestley Library inauguratu 

zuen. Bere obra handi eta interesgarriagatik, saiogile, antzerkigile, opera libretista, eta 

eleberrigile bezala hainbat eta hainbat ohore eskaini zizkioten. Laurogeita hamar urtekin 

1984ean hil zen, baina bere obra oparoak irauten du eta ikertzen da batik bat literatur 

ingelesa ezagutzearren eta gizarte britaniarraren bilakaeraren ezaugarriak aztertzearren. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dangerous_Corner
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Ertzaina etxean, polizi - komedia 

Laburbilduz hauxe da antzerkiaren gaia. Polizia inspektore bat, Goole ertzaina, 

Birling senar-emazteen etxe aberatsera iristen da jakin nahiz hauen fabrikatik soldata 

hobeagoa eskatzeagatik bidalitako neska batek bere buruaz beste zergatik egin duen. 

Familia guztia gertatuko da errudun, zeren eta Gerard etxeko alaba Sheilarekin 

konprometitu berri denaren amorantea izan baita, eta abandonatu egin baitu honek, 

Sheilak almazen handi batzuetatik bidalarazi egin baitu ere inbidiaz eta Eva Smith 

delakoa Eric, etxeko seme mozkorraren haurra zeraman sabelean eta Sybil Birling 

andreak hiriko Karitate elkarteko buru denak ukatu egin baitio ere laguntza.  

Ertzainaren galdeketei erantzunez poliki-poliki gauzak argitzen doaz eta denak 

direla errudun agertzen. Gerard-ek ez du nahi errudun agertu eta polizia ez dela 

benetazkoa azaldu nahi du eta komentzitu Birling gurasoak. Eta hauek ezer gertatu izan 

ez balitz bezala, lehengo bizimodura itzuli nahi dute. Baina seme-alabak errudun 

aurkitzen dituzte beren buruak eta ezin dute onartu proposamena. Azkenean dena ametsa 

bat bezala kontsideratu nahi dute, baina telefono dei batek misterioa berekartzen du 

agertokira. 

 Nabari da polizia-komedia dirudien honek gizarteko klase borroka gerian uzten 

duela eta hauen arteko ezberdintasunak, Eva Smith langilearen tragedian oinarrituz. 

Lantegietatik bidalia soldata hobea eskatzeagatik, aberats kumearen haurra sabelean 

daramala eta miseria gorrian dagoelarik errainarengana laguntza eske joan eta honek 

ukatzen duelarik, hainbeste desgraziaren ondoren bere buruaz beste egitea erabakitzen 

du. Neska eder eta pobre hau ageri zaigu sibolo bezala, eta ertzainarekin batera pertsonaia 

bakarrak aurkitzen dutenak dranagilearen begietan duintasun apur bat, beste denak, 

aberatsak moralki arbuiagarriak ageri direlarik. Dirua eta gizarte aurrean itxurak soilik 

onartzen dituztenak. 
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Ertzaina etxean antzerkiaren harrera Euskal Herrian 

 

John Boynton Prietsley-k idatzitako An Inspector calls (1940), lehen aldiz URSS-

en eman zen 1945ean, eta hurrengo urtean Britania handian. New York-en Booth Theatre-

n 1947ko urriaren 21ean. Felix Ros-ek Llama un inspector bezala moldatu zuen 

gaztelaniaz eta hemendik Julian Lekuonak Ertzaña etxean. Teatro Español-en estrenatu 

zen 1951ko maiatzaren 25ean Madriden gaztelaniaz Cayetano Luca de Tenaren 

zuzendaritzapean, dekoratuak eta figurinak Emilio Burgosek egin zituelarik. Eta 

Donostian 1962ko abenduaren 23ean Iñaki Beobideren eskutik Jarrai taldeak aurkeztu 

zuen Antzoki Zaharrean. 

 Denetara Jarrai taldeak hemeretzi emanaldi egin zituen, Idoia Gereñuk bere tesi 

aipatuan kontatzen duenez, hauetarik batzuek ondoko data eta leku ezberdinetan izan 

zirelarik.  

Donostia, Antzoki Zaharra, 1962-XII-23 

Tolosa, Iparragirre antzokia, 1962-XII-26 

Hondarribia, 1963-I-2 

Eibar, Amaya antzokia, 1963-I-3 

Bilbao, Ayala, 1964-III-8 

Deba, Parroki antzokia, 1964-IV-4 

Andoain, Iparragirre antzokia, 1964-IV-10 

Añorga, 1964-IV-11 

Antiguoko elizpea (Donostia), 1964-V-8 

Hernani, Aitor antzokia, 1964-V-15 

Bergara, Dominikoen aretoa, 1964-V-19 
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Lekeitio, Parrokiko zinema, 1964-V-23 

Arrasate, Gurea Zinema, 1964-VI-27 

Azpeitia, Soreasu antzokia, 1964-VII-24 

Etxarri Aranaz, Aralar antzokia, 1964-XI-15 

… 

 Donostiako estrainaldian parte hartu zuten antzezlarien eta zuzendari-agertoki- 

apaintzaileen banaketa esku programaren arabera hauxe izan zen:  

BANAKETA 

Gerard    Xabier Goenaga 

Ikuslari   Jon Andoni Arozamena 

Birling  (Jauna)  Joxe Mari Aristi 

Birling (Emaztea)  Karmele Esnal 

Sheila Birling   Miren Mujika 

Eric Birling   Eustakio Sukunza 

Edna    Arantza Gurmendi 

Agertoki-apaintzaile  Mikel Forkada 

Zuzentza-Antolaketak  Iñaki Beobide eta Mikel Azpiazu 

Antiguoko emanaldian eta Etxarri Aranazkoan Eric-en rola antzezteko Eustakio 

Sukunza ordez Ramon Saizarbitoria irten zen agertokira. Honek gerora parte hartuko zuen 

Jarrairen beste zenbait antzerkitan hala nola Salbador Garmendiaren Historia Triste bat-

ean, zeina aurkeztu zen 1965eko uztailaren 1ean estrainaldiz (en cuanto a la 

interpretación, fue magnífica por parte de Erramun Saizarbitoria, Diario Vasco) eta 

Arthur Millerren Denak nere semeak Juan Antonio Letamendiak itzulitakoan.  

Ugarte deitu Tolosako korrespontsalak iragartzen du (Unidad, 1962-XII-24) nola 

bi funtxo izango diren. Bata arrtsaldeko zortzial laurden gutxitan eta bestea hamar 
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t´erditan, eta nola patioko butakak 15 peseta balio duen eta printzipalekoak 10, eta 

arratsaldeko bostetan Mitxelena, Iztueta eta Garmendiak bertsolariak egingo duten saialdi 

bat. 

Gabriel Arestik, bere aldetik, Bilboko Ayala Teatroan ikusi eta Zeruko Argia-n 

(1963-III-29) honako kometarioa idatzi zuen 

“ERTZAÑA ETXEAN” Auxe da noski J.B. Prietsley´ren 

antzerkirik onena, azken aldietako egin diran garrantzitsuena ere bai, gaur 

eguneko sendiaren eredu bezela Birling-sendia artu –ta, gizartearen 

auzinausia egiten bait-du Prietsley´k bere antzerkian. 

Guztiok eta bakoitzak badegu ingurukoekin zer-ikusia, ez du balio 

Txanton Piperri´renak sakela betea daukat eta, besteak or-konpon, guk 

egiten degunak besteen bizibidean duan eragiña aintzat artu-ta, lozorroan 

geundenei astiñaldi gogorra ematen digu antzerkiak eta gure bizitzako 

jokabide asko eta asko lotsagarri direla agertzen argi ta garbi. 

Jauntxo aizepuntzak saiatu ere egiten ditu antzerki onek, 

ingurukoen ajolarik gabe beren onari bakarrik begira panparroi lasai bizi 

diranak, alegia. Baño antzerkiko jauntxo aundi-maundiak ez dira 

dirudunak bakarrik. Prietsley´rentzat jauntxo dira, nor bere baitan sartu, ta 

beren onaren bila bakarrik dabiltzen guztiak ere. 

Ara ! ERTZAÑA ETXEAN ikusterakoan auxe egin bear genuke. 

Ezagutu ta aitortu bakoitzak gure gerekoikeria, or bait-dago alkarrekin 

pake ederrean bizitzea galerazten digun koxka birurria. Eta gero ortatik 

aterako degun apaltasun aundia lagun aundia lagun, antzerkia ikusi. 

 

 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 du, (El Diario Vasco, 1962-XII-26), nola Priestley 

dramaturgo ingeles ospetsuak asmatu zuen gizarte kritikan, eta honen egoismoa salatzen, 

eta nola Jarrai taldeak arrunta ez den azkartasunaz ea balentiaz jokatzen duen gaien 

hautaketan eta borondate ona izan arren arriskuak hartzen eta aurkitzen dituela aurrera 
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eramaten bere egitasmoak. Batez ere dialektikako eztabaidak modu sinplean 

ematerakoan. Naturalidade handiz jokatu zutela Xabier Goenaga eta Jon Andoni 

Arozenak, bi halaber Karmele Esnal eta Mirari Mujikak. Eta aski solte jokatu zutela ere 

Eustakio Sukunzak eta Arantza Gurmendik. Halaber txalo ongi merezia jaso zutela Iñaki 

Beobide eta Mikel Aspiazu zuzendariak, eginiko lanagatik. Eta afizionatu hutsak izanik 

laudorioak merezi dituztela egiten dituzten ahaleginengatik beren pertsonaiekin 

identifikatzen, onuragarri delarik noiz behinka txokokerietatik ihes eginez teatro 

unibertsalaren gaiak tratatzea eta maila handiko teatro gizonen lanak plazaratzea. 
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LEHEN EKITALDIA 

 

 Birlingtarren etxeko jan-gela. Udaberriko gaua. Hiritik at dagoen aberats-etxe 

haundi xamarra; ola-nagusi batena. Gela kuadrokoa, oraingo gela tresnekin. Ate bat 

bakarra, ezkerreko mailan. Ondoan apal astun bat, leihar eta zilarrezko botila eta argi-

mutilak, txanpaina izozteko ontzi bat (zilarrezkoa hau ere) eta beste holako aparitarako 

behar diren gauza batzuk. Aitatu ez dugun aldean, tximiniaa. Ate ondoan, idaz-mahaia 

bere aulkiarekin, eta beste aldean telefonoa. Mahai bat; haundia ez baina sendoa, 

arraultza bezain borobila hobea, oso erdian jarri gabea eta inguruan aulkiarekin. Afaria 

bukaeran, larruz estalitako eserleku haundiak. Ormetan margo ozenak, baina kaxkarrak, 

grabaduak hobek. Ormetako argi mutilak bi-biko; tximinia bazterrean daudenak piztuak. 

Lasai eta berria ez, eta ez gzo eta ez etxekoi denaren itxura. 

 Zapia altxatzean, Edna, etxeko neskamea, garbia eta ondo apaindua, mahai-

azkeneko platera eta baehatz garbitzekoak mahai ginetik hartzen ari da apalera 

eramanez. Arthur Birling da mahai burutako bat. Andre Birling bestea. Sheila Birling eta 

Gerard Croft jendeari begira eta Eric Birling, atzea emanez dira mahaikideak. Denak, 

gizalegeak eskatzen duen bezala jantziak. Arthur Birling, sendoa, arroa, berrogeita 

hamarretan sartua, keinu errazekoa, baina hizketan ez da irrikoia. Bere emaztea urteetan 

gazteagoa, seta hotzekoa eta gizartean bere senarra baino nagusiagoa. Sheila, hogei bat 

urteko neskatxa, bere bizitzarekin pozez; eta oso minbera. Gerard Croft hogeita 

hamargarrenean hortxe nonbait, atsegina da zirtzil izateko gizonegia; hala ere munduko 

gizonen egokitasunek lotsarazten duena. Eric, hogeitik alderago hogeita hamarretik 

baino, ez dago inoiz ere bere buruarekin bakean; erdi zalantz, erdi anker… Afaltzen 

bukatuta, guztiak pozten dituen jai berezi bat hasi dute. 
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BIRLING. ─ Ea, Oporto-ardo hori, Edna. (Honek ekarri eta ontzian botatzen du.) Ajaja. 

(Sheilari ematen dio.) Zure gogokoa izango da Oporto hau, Gerard, Finchley-k 

esan zidanez zure aitak edaten duena bera izan behar du. (Sheila-k bere edontzia 

betetzen du eta Gerard-i ematen dio.) 

GERARD.─ Orduan ona izango da. Gure zaharrari honetan asko dakiela iruditzen zaio. 

Nik, egia esan honetan ez dakit ezertxo ere. (Berak edontzia bete ondoren botila, 

Birling Andreari ematen dio.) 

SHEILA.─ Hori ondo da. Ez nintzateke gogoz ezkonduko ardo-kontuan asko dakien 

batekin; ardoak gorritutako sudurra duen agure zahar batekin… 

BIRLING. ─ Kontuz! Nik ez dut oraindik ardo koloreko sudurrik. 

SHEILA.─ Ez, oraindik ez, baina… Oporto ardoaren berri ere ez dakizu askorik. 

BIRLING. ─ (Andre Birling-ek edontzia ardorik bot ez duela ohartuaz.) Sybil, gur ez zara 

geldituko edan gabe…jai gogoangarria dugu gaurkoa. (Gerard-ek Sybil-en edontzia 

betetzen du.) 

SHEILA.─ Bai, bai, amatxo. Gure izenean edan behar duzu. (Ednak bandeja hartzen du 

eta ateratzen da.) 

BIRLING ANDREA.─ Baina pixka bat bakarrik. Eskerrik asko. (Eric-i ematen dio 

botila.) Ondo dago, Edna. Kafea hartzeko, gela txikitik hotsegingo dizugu. 

Hogeibat minutu barru. 

EDNA. ─ Bai, andrea. (Joanez. Ateratzen da. Denak edontziak beterik dauzkate. Birling 

irribarrez gozatsu.)  

BIRLING. ─ Bai, bai… Haun ondo dijoa. Benetan afari ederra, Sybil. Jan-jartzaileari 

zorionak eman. 

GERARD.─ (Losintxaz.) Dena oso ederki. 

BIRLING ANDREA.─ Arthur, horrelako gauzarik ez da esaten. 
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BIRLING. ─ Oh! Oh! Oh! Etxekoa bezala dut Gerard. Ez dut uste gaizki hartuko 

duenik. 

SHEILA.─ Gerard, ea gaizki hartzen duzun… 

GERARD.─ (Barremurriz.) Bai zer, sendi hau on zait… betirako. Kosta zait ederdi, ez 

al da hala? (Sheila isilik dagoela ohartuz.) Ez al zara gogoratzen? 

BIRLING ANDREA.─ Gooratuko ez da, ba! 

SHEILA.─ (Erdi benetan, erdi barrez.) Bai, baina ez lehengo udaran, behin bakarrik 

ere ez zinen etorri, i, ia, zoratu nintzen zerbait gertatu ote zitzaizun pentsatuz. 

GERARD.─ Mila bider esn dizut: lantegiko lanak…, lantegiko lanak… 

SHEILA.─ Ez zaude zu, lantegi txarra… 

BIRLING ANDREA.─ Utzi zaiozu, Sheila. Ezkontzen zarenean ikusiko duzu, gizon 

langileak beren denbora eta indarrak lanerako behar dituztela. Ni ohitu nintzen. 

Zuk ere ohitutzen hasi egin behar duzu. 

SHEILA.─ Ez zait iduritzen ni ohituko naizenik. (Gerard-i lehen bezala.) Kontuz ibili, 

ba! 

GERARD.─Bai, maite, bai. 

(Eric barreari ezin konturik hasten da. Denek begiratzen diote.) 

SHEILA.─ Zer da? Zer txorakeria gogoratzen zaizu orain? 

ERIC.─ Ez dakit…hara! Bat-batean barre egiteko gogoa etorri zait… 

SHEILA.─ Erdi mozkortuta zaude. 

ERIC.─ Ni? 

BIRLING ANDREA.─ Sheila! Ez da horrelakorik esaten! Oraingo neskatxen hizkera 

da hori… 

ERIC.─ Okerragorik esaten badaki horrek. Zer uste duzu? 

SHEILA.─ Hara bestea! Txoro alena! 
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BIRLING ANDREA.─ Iso! Isildu zaitezte biok! Ta zure hitzaldia, Arthur? 

BIRLING. ─ Ah, bai! Egia! (Eztarria garbitzen du, eztulka.) Ederki, Gerard. Zuk nahi 

bezala jai hau ahide rtean ospatzen ari gara. Tamalgarria zure gurasoak hemen ez 

aurkitzea; baina Europan badaude… zer egingo diogu. Esan dizut, oso telegrama 

maitetsua bidali digute. Behar zen bezalakoa. Neri egia esan gutxi axola… hemen 

ahaide artea ospatzea… 

BIRLING ANDREA.─ Askotaz hobe. 

BIRLING. ─ Bai, baina hitzaldia egitea zaialgo da horrela. 

ERIC.─ (Murrizkeriarik gabe.) Ez, ba, hitzaldirik egin, edan dezagun bere osasunerako 

eta kito! 

BIRLING. ─ Ez, hori ez. Gaurkoa da nere bizitzako gaurik zoriontsuenetako bat. Eta, 

Eric, gaur edo bihar alabarik izaten baduzu jakingo dudu zergatik. Benetan esaten 

dizut, Gerard, zure Sheillaren esku eskatzeak neretzat asko esan nahi du. Zoriontsu 

egingo zaitu. Eta zuk ere zoriontsu egingo duzu bera, ziur nago. Zu neretzat beti 

beti nere ametsetako suia izango zara. Denbora asko da, zure aita eta ni, sal-erosketa 

kontuan beti elkarren aurka gabiltzala, Croft Limita da, Birling eta Lagundia bino 

lehenagokoa eta haundiago izan arren. Orain, zuk elkrtzen gaituzu eta, agian, 

egunen batean Croft et Birling elkarren aurkakoak izatea utzi eta elkarrekin lan 

egingo dutela uste izatekoa da… erosi behar dena merkatzeko eta saldu behar dena 

garestitzeko 

GERARD.─ Bai, horixe! Nere aita asmo horrek txundituta utziko du! 

BIRLING ANDREA.─ Arthur, gaur bezalako egun batean ez zenuke sal-erosketaz 

hitzegin behar. 

SHEILA.─ Ongi esana iruditzen zait. Ez dago ondo. 

BIRLING. ─ Bai hala da. Hitza ta pitza ustegabean atera zait. Esan nahi nuena hauxe 

zen: Sheilak zori ederra izan duela eta, nik esan behar banu, zuk ere bai, Gerard. 

GERARD.─ Bai, eta haundia gainera…. Oraingoan behintzat.  
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(Birling-ek edontzia altxatzen du, bera ere altxatuz. Birling Andreak ere 

horixe bera egiten du.) 

BIRLING. ─ Maiteok!... munduak eman lezakeen zorionik haundiena op dizuet. 

BIRLING ANDREA.─ (Irribarrez edontzia jasoz.) Gerard, Sheila, nere alaba maitea! 

Gure zorionik beroenak eta gure nahirik onenak! 

GERARD.─Eskerrik asko.  

(Bere garaian altxatzen da. Birling Andreak Eric-i altxatzeko esaten dio.) 

ERIC.─ (Altxatzerakoan soinua atereaz.) Zorionik onenetan, onena! Piperrik bada 

piperra da, baina ez du brren txarra. Sheila…. Zure onez! (Denak esertzen dira.) 

SHEILA.─ Kaiku alena! Horrelako brindis batekin ezi dut nik edan. 

GERARD.─ Egidazu zuk politagoa. 

SHEILA.─ (Zutik, axolarik gabe bezala azaldu nahian.) Bai, Gerard, tori nere bihotza. 

GERARD.─ (Patxadan.) Eskerrik asko! Gaitz guztietatik gordeko dut. 

SHEILA.─ (Bihotza ukiturik.) Gerard…! Bilatu al duzu nahi zenuena…? 

GERARD.─ (Kajatxoa ematen dio.) Berbera. 

SHEILA.─ Oh!, bai ederra! (Atera eta Gerard-en atzetik Birling Andrearengana dijoa.) 

Begira, amatxo…Zein ederra, e? (Gerard dagoen aldera begiratzen du.) Nere 

laztana. (Eraztuna jartzen du eta Gerard-i muin ematen dio, gero Birling gana 

joaten delarik.) 

ERIC. ─ Ez dezagun bururik galdu! 

SHEILA.─ (Eraztunari begira.) Zoragarria da! Orain bai andregai aurkitzen dudala nere 

burua. 

BIRLING ANDREA.─ Arrazoiarekin, maite. Oso pitxi ederra da. Kontuz erabil ezazu. 

SHEILA.─ Kontuz! (Eseritzen da.) Une bat ere ez naiz egongo begiratu gabe.  
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BIRLING ANDREA.─ Hain garaiz etorri da… Gerard, oso trebe jokatu duzu. Arthur, 

ezer gehiago ez baduzu esan behar, Sheila eta ni gela txikira goaz…(Altxatzeko 

keinua egiten du.) 

BIRLING. ─ (Ospatsu.) Hauxe gelditzen zait esateko… (Sheila eraztunari begira 

dagoela ikusiz.) Entzuten al duzu, Sheila? Zuri ere dagokizun da. Gainera ez dizuet 

hitzaldirik onen maiz egiten. 

SHEILA.─ Barkatu, aita. Benetan entzuten nizula. 

(Entzuten dagoen bezala jartzen da, besteak bezalaxe. Birling-ek jarraitu 

baino lehenago une batzuetan horrela egonarazten ditu.) 

BIRLING. ─ Orain hartu duzuen ezkontzeko bide honekin guztiz pozturik eta egun asko 

baino lehen ezkonduko zaretelakoan, hauxe esan nahi nuke: egun hauetan asko 

hitzeiten da eta txorakeria asko esaten dira, baina….Nik orain esku artean zer 

dakarren dakit eta arrisku haundietan ibiltzen ohitua dagoen gizon bat bezala 

hitzegiten ari naiz. Berriz ere esan behar dut: ahaztu ditzakezue gauza txar horiek. 

Une onean ezkonduko zarete eta laster beste bat, hobea etorriko da. 

GERARD.─ Egia da. 

ERIC. ─ Bai… eta gerra? 

BIRLING. ─ Zuk aitatzeak poztutzen nau, Eric. Horretara nindoan. Kaiser-ek hitzaldi 

sutsu bat botatzea edo lau aleman gudari-nagusik ondo edan eta gero txorakeria 

batzuk esatea nahikoa da, batzuek gerra bertan dugula uste izateko. Eta nik esaten 

diet: txorakeriak. Alemanak ez dute gerrarik nahi. Inork ere ez du nahi. Balkanetako 

herri erdi-basati batzuek ez bada. Zergatik? Dena urrearen gora-behera delako. Eta 

gerrarekin asko galdu, eta irabazirik ez. 

ERIC. ─ Bai… baina… 

BIRLING. ─ Iso bukatu arte, Eric. Asko baino asko dakien ola-nagusia bezala ari naiz 

hitzegiten. Eta hau esaten dut, ez dela gerra hasiko den tankerarik. Hain lasterka 

dabilen mundu onak bazterreratuko du. Gure aurrerapenetaz oroi zaitez. Hemendik 

urte batera edo bira bi hegadun hegazkinak edozein lekutara eramango gaituzte. 

Eta… beribilgintza? Gero eta aurrerago dijoa. Eta itsasontziak? Nere lagun batek 
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lehengo astean ikusi zuen orain egin duten berri hori… Titanic izeneko hori… Zorti 

egun barru itsasoratuko da… Berrogeita sei mila ta zortzirehun tonelada… 

Berrogeita sei mila ta zortzirehun! New York-era bost egunez. Erreztasun guztiak 

bertan eta inolaz ere…luxo guztiz egin dena. Horiei begiratu, guza horiei, 

aurrerapen horiei, eta ez gudari-nagusitxo edo nonnahi arriskua ikusten duten 

horietakoek esaten dituzten hitzei. Zuek hirurek, gazteak, entzun ondo eta ondo 

gogoan hartu gaur esaten ari natzaizuena: hemendik hogeita hamar edo berrogi 

urtera, jarri dezagun, mila bederatzirehun eta berrogeita hamargarren urtean, agian 

berriz elkartuko zarete… Zuen semea edo zuen alaba ezkontzeko hitz ematea 

izango da… Ba ziur egon zaitezte dirua den guztiaren aurkako txorakeriak, gerra 

eta abar ahaztuta izango dituen mundu batean biziko zaretela. Bake eta aberastasun 

gehiagorik ezin… Errusia, beti bezala atzeratua egongo baita baztertua. (Birling 

Andreak mozteko keinua egiten dio.) Bai, kutuna, ulertzen dizut. Gehiegi hitzegiten 

ari naiz. Baina zuek gazteak nere hitzak jarraitu. Bernard Shaw-ek eta H.H.Wells 

eta horiek nahi dutena esan dezatela. Guri, harremanetako gizonei ere entzun behar 

zaigu… Bizitza zer den badakigu eta… (Begiakin keinu egiten du.) Saltsan sartuak 

gabiltza… 

BIRLING ANDREA.─ (Altxatuz.) Bai, maite, bai. (Altxatzen dira denak.) Gerard-ekin 

ez zaitez gehiegi luzatu. (Ateruntz dijoa.) Eric, zatoz. Zure beharrean naiz. 

(Gerard-ek Birling Andrearen atzetik igaroz atea irekitzen du. Birling 

andrea ateratzen da. Bere atzetik Sheila eta Eric. Gerard-ek atea ixten du.) 

BIRLING. ─ (Idaztokira joaten delarik.) Buru bat? (Ateratzen ditu.)  

GERARD.─ (Bere esertokira joanez.) Ez, eskerrik asko. Ez zait pururik gustatzen. 

(Zigarro bat bizten du.) 

BIRLING. ─ Ez dakizu ona zer den! (Gerard-ek bere edontzia betetzen du eta botila 

Birling-i ematen dio.) Eskerrik asko. (Berriz mahainean eseritzen da. Oso lagun 

artean bezala.) Horiek denak horrela gauza bat esan nahi nizuke… orain bakarrik 

gauden bitartean. Ez dakit, baina, zure amak nere alabari aitzakiarik jartzen ez badio 

ere uste du neska hobeago bat emaztetzat hartu zenezakeela. 

GERARD.─ Nik ez dut… 
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BIRLING. ─ Ez, Gerard, ez, arrazoi du; ez iezaiozula gaizki hartu. Sendi zahar batetik 

dator. Lur askoren jabe eta gainerakoak… Bai, ba. Baina esan nahi nizuna hau da; 

hurrengo tituludun berrien artean nere izena ere aterako den hotsak sendoak dira. 

Jakina, ohorezko titulu soil izango da. 

GERARD.─ Hori bai dela berri ona! Zorionak! 

BIRLING. ─ Eskerrik asko. Oraindik lehenegi da; ez ezazu hitzik esan. Zerbait esan 

didate… Ez dakizu gure erregeak hiri honetara etorri zirenean, ni alkate nagusi 

nintzen… Konfiantza eta onura haundiko gizona bezala aurkitu nute beti gure 

alderdikoak. Horregatik ba… Zerbait izango dudalakoak nago… mutil on, hiri-

zaintzailearekin solasik gabe, ez zorrik eta ez gaitz biderik gabe jarraitzen badugu 

behintzat… (Barre egiten du alai.) 

GERARD.─ (Hau ere barrez.) Gaitzik gabeko sendia ematen duzue. 

BIRLING. ─ Ondo kostata… Eta orain iso hitzik ere ez. (Edan Biling-ek.) 

GERARD.─ Nere amari ere ez? Berri onek gaztetu egingo luke. 

BIRLING. ─ Ondo dago… Etortzen direnean, esaiozu zerbait… baina gure bizikera garbi 

agertu dadila, e… (Edan Gerard-ek. Biek barre egiten dute. Eric sartzen da ate 

ondoan geldituz.) 

ERIC.─ Kontu-kontari ari al zarete? 

BIRLING. ─ Ez. Beste Oporto bat nahi al duzu? 

ERIC.─ (Atea itxiz mahaiera hurreratzen da.) Bai, eskerrik asko. (Edontzian botatzen 

du.) Amak esan du luzaroan ez egoteko. Baina ez dut uste axola haundirik zaienik. 

Berriz ere jantziez hitzegiten utzi ditut. Neska bat ezkontzen denean, ez dirudi 

behinere gonarik jantzi duenik. (Eseritzen da.) 

BIRLING. ─ Gogoan hartu emakumearentzat jantziek halako zerbait berezia badutela. 

Jantzi bat ez da jazteko zerbait bakarrik edo politagoak egiten dituen zerbait hori… 

Zera. Nola esango nuke? …Berak duten nortasunaren agerbide bt bezala da. 

ERIC.─ Bai… gogoan dut… 

BIRLING. ─ Zer duzu gogoan? 
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ERIC.─ Ezer ez. 

BIRLING. ─ Ezer ez? 

GERARD.─ Ez dago oso garbi hori. 

BIRLING. ─ (Irritsu hartuz.) Edozeinek daki gaurko egunean biek zer egiten duten. 

Berak dituen urteetan nik izan nuen baino diru gehiago eta denbora gehiago 

galtzeko dituela. Orduan bai, izerdia ateratzen genuela eta beti diru-eskas… Halere 

inoizka jolasten ginen… Bai horixe jolasten ginela. 

GERARD.─ Ez zenuen gizki igaroko… 

BIRLING. ─ Ez dizuet berriz sermoirik bota nahi; baina ez duzue ulertzen, orain bizitza 

errazago dagoelako, gizonak aski duela bere buru eta bere sendiari, izaten duenean, 

begiratzea. Hau da, besteren sailetan sartzen ez den arte ez zaiola gauza txarrik 

gertatuko. Egia esan, orain idatzi eta hitz egiten duten lau txoro horiena kontuan 

hartuz gero batzuek besteei begira egon beharko genuke erletoki bereko erleak 

bezala…Zer elkarte, eta zer elkarte ondo! Nik ematen dizuet, mutilak, bizitzak hala 

erakutsi baititu gizon batek aski duela bere arazo eta gora-beherak zuzen erabiltzea, 

eta hori egiten badu…(Tinbrea. Sarrerako ate hotsa entzuten da. Birling isiltzen 

da, entzuteko.) 

ERIC.─ Atea jo dute. 

BIRLING. ─ Nor ote da? Ea, Gerard, beste kopatxo bat eta emakumeengana joango gara. 

Horrela ez zarete aspertuko. (Edan Gerard-ek.) 

ERIC.─ Bai, zaharra. Gaur gauean bazenuen etorria. 

BIRLING. ─ Egun berezia da gaurkoa… eta oso pozik nengoen eta nere bizitzaren 

erakutsiarekin… (Barremurriz.)…. Ikasbidea eman nahi izan dizuet. (Edan Birling-

ek. Edna sartzen da.) Ah! Edna, Nor zen? 

EDNA.─ Poliziako bat. 

BIRLING. ─ Poliziakoa? Zer poliziakoa, gero? 

EDNA.─ Bai ertzainburua, Coole jauna. 
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BIRLING. ─ Ez dut ezagutzen. Ikusi egin nahi al nau? 

EDNA.─ Bai, jauna. Behar-beharrezkoa dela esaten du. 

BIRLING. ─ Datorrela. (Edna ateratzen da.) Oraindik bake epailea naiz (Idazmahainera 

dijoa eta alboko argiak bizten ditu.) Aginduren baten bila etorriko da, noski. (Mahai 

txikiaren telefono ondoan purua itzali.) 

GERARD.─ (Irri eragin nahiean.) Agian Eric ixtiluren baten sartu zaigulako. Orain ez 

litzateke ona izango, ez al da hala? 

BIRLING.─ Bai, hala da. 

ERIC.─ (Kezkatuta biziro.) Zer esan nahi duzue? 

GERARD.─ Zu emen ez zinela, hitzeginak dira… Adarra jo nahia! 

ERIC.─ Neri ez dit barregurarik ematen. 

BIRLING.─ Zer gertatzen zaizu? 

ERIC.─ (Gogor.) Ezer, ez. (Beste Oporto bat hartzen du. Edna berriz etortzen da.) 

EDNA.─ Coole, ertzaina! 

 (Ikuslaria sartzen da. Neurriz ez berezikoa, baina halere bere 

erabaki sendo eta sotiltasunez hatz egiten duena. Berrogeita hamar urte 

inguru. Jantzi grisa. Kontuz, poliki eta hitzak neurtuz mintzoa. Hitzegiten 

dienei pixka bat nahastutzen die, bere hitzegin baino lehenagoko begirada 

tinkoarekin.) 

ERTZAINA. ─ Birling jauna? 

BIRLING.─ Bai, eseri zaitez. 

ERTZAINA. ─ Eskerrik asko.  

(Edna kapelua eta berokia hartu eta joaten da.) 

BIRLING.─ Oporto pixka bat? 
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ERTZAINA. ─ Ez, eskerrik asko. Lanera nator. (Idatz mahaietik aulkia alderatu eta 

eseritzen da.) 

BIRLING. ─ Alderdi honetan berria da, ez da? 

ERTZAINA. ─ Bai, jauna. Oraintsu etorria naiz. 

BIRLING. ─ Antzeman dizut. Urte batzuek igaro nituen hiri batzarrean, gero bi urtetan 

alkate eta oraindik bake-epaile naiz… hortik atera Brunley-ko ertzaintza ondo 

ezagutzen dudan ala ez… eta egia esan, ez naiz gogoratzen inon ikusirik. (Eseritzen 

da.)  

ERTZAINA. ─ Behinere ez, jauna. 

BIRLING. ─ Eta zer nahi zenuke? Aginduren bat? 

ERTZAINA. ─ Ez, jauna. 

BIRLING. ─ (Pixka bat egon ondoren, ahotsaren hasarre kutsuarekin.) Orduan, zer? 

ERTZAINA. ─ Gaizki ez baderitzaizu berri batzuek jakin nahi nituzke. Oraintxe bi ordu 

gaxotegian neska gazte bat hil da. Gaur arratsaldean ekarria zen. Kaustikoa ok egin 

arte edana zen. Barren guztia kixkali zaiola esan beharrik ez dut. 

ERIC.─ (Nahigabeko dardaraz.) Jesus!  

ERTZAINA. ─ Bai, nahikoa oinaze izan du. Ahal zen guztia egin zaio bizia salbatzeko… 

Bere burua hil du. 

BIRLING. ─ Bai, bai, ikaragarria. Baina egia esan, ez dakit zer esan nahi duzun. 

ERTZAINA. ─ (Moztuz.) Bere gauzak nik jaso ditut… Egunkari antzeko bat eta eskutitz 

bat utzi ditu… Arazo eta gorabehera ibiltzen diren neska gehienak bezala izen bat 

baino gehiago aldatzen zituen. Bere izen jatorra Eva Smith zen. 

BIRLING. ─ Eva Smith? 

ERTZAINA. ─ Ezagutzen al zuen, Birling Jauna? 

BIRLING. ─ Ez, baina zerbait gogoratzen ote zaidan… Eva Smith… Norbait …. Egia 

esan, ez dakit zer izan litekeen… 
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ERTZAINA. ─ Zure fabrikan lana egina zen, urte asko ez dela. 

BIRLING. ─ Ah! Horregatik al zen? Langile asko ditugu eta, badakizu, asko aldatzen 

dira… 

ERTZAINA. ─  (Altxatzen delarik.) Eva Smith hau, ez zen besteak bezalakoa. Bizi zen 

tokian bere argazki bat aurkitu dut. Agian hura ikusitakoan hobeto gogoratuko 

duzu.  

(Argazki bat ateratzen du, eta Birling-arengana dijoa. Gerard altxatu eta 

mahainan atzetik joanez Birling-en atzetik ikusi nahi du. Eric-ek berdin, 

bain beste aldetik. Baina ertzaina Birling-en atzean jarriaz ez die ikusten 

uzten. Harrituak eta hasarretuak gelditzen dira. Birling-ek argazkia 

ikusiaz ezagutzen duela aditzera ematen du. Ertzainak eskutik kentzen 

dio.) 

GERARD.─ (Ertzainaren atzetik dijoa hasarre xamar.) Arrazoi bereziren bat al duzu 

neri neskaren argazkia ez erakusteko? 

ERTZAINA. ─ Agian bai. 

ERIC.─ Neri ez erakusteko ere bai? 

ERTZAINA. ─ Bai. 

GERARD.─ Ez dakit zergatik. 

ERIC.─ Ezta nik ere. (Mahaiera eseritzen da. Gerard atzeko aldera dijoa.)  

ERTZAINA. ─ Nere lan egiteko era horrelaxe da. (Birling-i begiratzen dio.) Gizon bat 

bide bat, bestearen ondoren. Horrela ez bada, dena ilun ateratzen da. (Birling 

ohartzen da ertzainak begiratzen diola.) Orain gogoratuko zara nor zen Eva Smith, 

ez da hala, Birling jauna? 

BIRLING. ─ Bai, nere langile bat. Bota egin nuen. 

ERIC.─ Horregatik hil al zuen bere burua? Noiz, aita? 



 

26 

BIRLING. ─ Ez zaitez hrritu! Neskak fabrika utzi zuela ia bi urte badira. Ikusi 

dezagun… Gutxi gora behera mila bederatzirehun eta hamargarren urtearen 

udazkenean. 

ERTZAINA. ─ Mila bederatzirehun ta hamargarren urtearen irailaren azken egunetan. 

BIRLING. ─ Banekien… 

GERARD.─ (Hurreratuz.) Birling jauna, alde egitea nahiago al du? 

BIRLING. ─ Berdin zait geldizen bazara ere, ez zait axolarik. Eta nere ustean ertzainari 

ere ez dio izango, ez da hala ? Agian lehenago elkar ezagutu arazi behar nizuen. 

Mutil hau Gerard Croft da, Georges Croft jaunaren semea… Croft fabrikakoa. 

ERTZAINA. ─ Gerard Croft jauna… 

BIRLING. ─ Oraintxe gure artean nere alabaren esku eskatzea ospatzen ari ginen. 

ERTZAINA. ─ (Birling-en atzetik Gerard-engana dijoa.) Croft jauna, Sheila Birling 

andereñoarekin ezkontzen da… 

GERARD.─ (Barremurriz.) Hala uste dut. 

ERTZAINA. ─ Orduan, nahiago dut gelditzea. 

GERARD.─ (Harritua.) Ederki. (Eseritzen da.) 

BIRLING. ─ (Erresamar.) Dagokidanez ez da gertakari honetan ezer isilekorik eta 

txarrik. Gauza argi dago eta orain dela hemeretzi hhilabete, ia bi urte gertatu baldin 

bazen, garbi dago ez dudala zerikusirik neska horren heriotzarekin… Ez al da 

horrela, Ertzain ? 

ERTZAINA. ─ Barkatu, baina ez nago oso zurekin. 

BIRLING. ─ Zergatik? 

ERTZAINA. ─ orduan gertatu zena, gero gertatu zenaren iturburu izatea baliteke, eta 

agian gero gertatu zenak heriotzera eraman zezakeen. Katea bat… 
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BIRLING. ─ Horrela hartzen baduzu… Baina, halere, noizbait harremanen bat gurekin 

izn duen bakoitzari, gertatukoaren jabe egingo bagina… oso … neketsua izango 

litzateke, ez al zaizu iruditzen? 

ERTZAINA. ─ Bai, oso neketsua. 

BIRLING. ─ Azkengabeko… kontu eman beharra. 

ERIC.─ Eta zuk lehen ederki esaten zenuen bezala bakoitzak bereari begiratu behar dio… 

BIRLING. ─ (Altxatuz.) Utz dezagun orain hori. 

ERTZAINA. ─ Zer esan nahi zenuen? (Eseri.) 

BIRLING. ─ Ezer ez. Zu etorri baino lehenago, ertzin, mutilei aholku batzuk eman 

dizkiet, jarrai dezagun… Neska honetaz, Eva Smith-taz orain ondo gogoratzen naiz. 

Oso bizkorra zen, oso polita… Baserrian hazia uste dudanez. Gure fabrikan egin 

zuen urte bat… gehiago…. Langile ona…(Idaz-mahainaren aurrean eseritzen da.) 

Eta gainera langile buruak neska talde baten buru jartzeko zegoela esan zidalakoan 

nago. Baina, irail hartan oso nahastuak eta harrotuak etorri ziren beren oporretatik. 

Besterik gabe soldata hobea eskatzea erabaki zuten. Beren irabazia: hogeita bi 

txelin eta sei penike astean; gure lantegietan irabazi ohi dena. Eta hogeita bost txelin 

eskatzen zituzten. Eta jakina, ezetz esan nien. 

ERTZAINA. ─ Zergatik? 

BIRLING. ─ Zergatik, esan al duzu? 

ERTZAINA. ─ Bai, zergatik esan zenien ezetz ? 

BIRLING. ─ (Jaikiz.) Begira, jauna, nere lantegia nola eramaten dudan jakitea ez zuri 

dagokizun lana. 

ERTZAINA. ─ Agian ez. 

BIRLING. ─ Zure hitz horiek sutu egiten naute. 

ERTZAINA. ─ Zuk galder bat egin didazu eta… 

BIRLING. ─ Baina zuk lehenago egin behar ez zenuen beste bat egin didazu. 
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ERTZAINA. ─ Nere lanetako bat galderak egitea da. 

BIRLING. ─ Bai, eta nerea lana merke ezin erostea; eta lan-saria gehitu banien lehengo 

salneurria ehunetik hamabian nonbait igoko zen. Atsegin al zaizu hori? 

Horrelakorik ezta pentsatu ere, eta, ezezkoa eman nien. Beste lntegietan bezalako 

soldatak ematen genituen, eta kontentu ez zegoena beste leku batera joan zedila 

lanera. Lurralde aske batean gaude, esan nien. 

ERIC.─ Ez gaude, batek beste leku batean lanik ezin egin badu. 

ERTZAINA. ─ Egia. 

BIRLING. ─ Zaude isilik. Orduan lantegira etorri ere ez zinen egiten. Lanik egin nahi 

ezik gelditu zinen. Ez ziren denbora askoan egon, ez. 

GERARD.─ Opor ondoren izan zen hori eta, oso oker ez banago, txanponik gabe egongo 

ziren denak. 

BIRLING. ─ Bai, hal zeuden, Gerard. Horregatik hamabost egun barru bukatu zen guztia. 

Gauza garratza. Hiru buru egiten zutenak kendu, eta gainerako guztiak hartu 

genituen berriz, lehengo eran berean. Neroni joan nintzen hiru horiei alde egin 

zezatela esatera. Eta Eva Smith hori hitu horietako bat zen. Gehiegi hitz egin zuen… 

Besteak bezala, berak ere atera egin behar izan zuen. 

GERARD.─ Besterik zer gehiago egin zenezakeen? 

ERIC.─ Berriz hartu. Nere iritzian, zoritxar bat izan zen. 

BIRLING. ─ Txorakeriak! Noizean behin lepoa estutzen ez badiezu ilargia eskatuko 

dizute atzenean. 

GERARD.─ Egia, horixe! 

ERTZAINA. ─ Baina beti ere (Jaikiz.) hobeago da ilargia eskatzea, ilargia hartu behar 

izatea baino. 

BIRLING. ─ Izena nola duzu? 

ERTZAINA. ─ Goole. (Ke-zulo aurrean, denei bizkarra emanez.) 

BIRLING. ─ Ondo al zabiltza Robert ertzainen buru egiten duenarekin? 
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ERTZAINA. ─ Gutxitan ikusten dut. 

BIRLING. ─ Agian jakitea ondo etorriko zaizu (Eseri.) Lagun zaharra dut. Golfean 

askotan jokatzen dugu elkarrekin.  

ERTZAINA. ─ (Lehor.) Ni ez naiz golfean ibiltzen. 

BIRLING. ─ Ez nuen esan nahi ibiltzen zinenik. 

ERIC.─ Eva Smith dela eta… Zerorrek esaten duzu langile ona zela, nik berriz ere hartu 

egingo nuen. 

BIRLING. ─ Zure iritziak aldatzen ez badituzu, ez zara inoiz ere inor hartzeko edo 

bidaltzeko gauza izango. Ikastoletan erakutsi ez badizute ere, zeure buruaren jabe 

izateko ordua duzu! 

ERIC.─ (Murritz.) Ez dut uste poliziakoari hori guztia esan behar zeniokeenik. 

BIRLING. ─ Poliziako jaunari gehiago esan beharrik ez daukagu. Neska hori bidali egin 

nuen eta joan zen. Gero gertatu zitzaionaren berririk al duzu? Agian, txirristaren 

bat? Neska galdu bihurtu al zen? 

ERTZAINA. ─ Ez, egia esateko ez zen hala bihurtu. (Sheila sartzen da, azkeneko hitzak 

entzunez.) 

SHEILA. ─ (Alai.) Zer galdu da? (Ertzaina han dagoela ohartzen da.) Ui! Barkatu. Ez 

nekien… Amak esan dit, ea zer egiten duzuen gelara joan gabe. 

BIRLING. ─ Minutu bat barru han gaituzu. Bukatzen ari gara. 

ERTZAINA. ─  Ez dut uste. 

BIRLING. ─ Dena esan dizut. 

SHEILA. ─ Baina, zertaz ari zarete? 

BIRLING. ─ (Altxatuz hurreratzen zaio.) Zuretzat ez du garrantziarik. Zoaz amarengana. 

ERTZAINA. ─  Ez, zaude, Birling andereñoa. 
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BIRLING.─ (Hasarre.) Aizu, polizia jauna! Ez zait hau ondo iruditzen eta horrela 

jarraitzen baduzu zure agientariengana joango naiz. Nere alaba istilu honetan zer 

sarturik ez daukazu. 

SHEILA. ─ Zer istilu? Zer gertatzen da? 

ERTZAINA. ─ Poliziakoa naiz. Gaur arratsaldean neska batek bere burua pozoindu du, 

eta gaisotegian hil da, hiru ordu ezin hilik egon ondoren. 

SHEILA. ─ Gaxoa! Zer dela eta? 

ERTZAINA. ─ Azkena aurreratu nahi izan du. Ezin zuen gehiago. 

BIRLING.─ (Idatz-mahaiaren aurrean eseritzen da.) Bai, baina ez esan berriz, nik 

lntegitik bidali nuelako izan denik. 

ERIC.─ Hori izan zen noski hasiera. 

SHEILA. ─ Bidali egin al zenuen, aita? 

BIRLING. ─ Orain dela bi urte! (Sheila mahaiera eseritzen da.) Lantegi guztia erdi 

nahastua utzi zidan! Ea nork esaten duen arrazoirik ez dudala? 

GERARD.─ Egia! (Mahai aldera dijoa.) Guk horixe bera egingo genuen. Ez ezazula 

horrelako aurpegirik jarri, Sheila. 

SHEILA. ─ Bihotza ukitu dit neska horri gertatuak… Gaur gauean hain zoriontsu nintzen 

eta… (Ertzainari.) Hobe esan ez bazenit. Gaztea al zen?  

ERTZAINA. ─ Bai. (Ezkerraldera dijoa poliki.) Hogeita lau urte.  

SHEILA. ─ Polita? 

ERTZAINA. ─ (Beregana alderatuz.) Gaur arratsaldean ikusi dudanean ez, baina lehen 

bai… eta oso polita gainera. 

BIRLING. ─ Nahikoa da, jauna. 

GERARD.─ Ez dut ikusten nora garamatzazun. Behar dena da fabrikatik atera ondoren 

zer egin zuen jakitea. 

BIRLING. ─ Hori da, nik ere esan nahi nuena. 
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GERARD.─ Eta guk ezin horretan lagundu, ez dakigu ezer eta. 

ERTZAINA. ─Benetan? (Gerard-i begiratzen dio, gero Eric-i, atzenean Sheila-ri, gero 

mahai ondora dijoa.) 

BIRLING. ─Horietako batek neska honetaz zerbait badakiela esan nahi al duzu? 

ERTZAINA. ─ Bai. 

BIRLING. ─ Orduan nerekin bakarrik hitz egitera etxera etorri! 

ERTZAINA. ─ Ez! (Beste laurek begirada izu eta zalantzazkoak botatzen dizkiote 

elkarri. Birling altxatzen da.)  

BIRLING. ─ (Hizketako era zerbait aldatuz.) Ondo da. Hau jakin izan banu ez nizkizun 

lehen esandakoak esango, eta zure buruzagiari aditzera ematekorik ere ez. Zure egin 

beharra dela eta nik gai honetan irabaziren bat atera nahi zenuela uste izan dut. 

Orain entzun dudanak aldatzen du dena. Ziur al zaude gertatutako gauzak zuk 

diozun bezala direla? 

ERTZAINA. ─ Batzuek bai. 

BIRLING. ─ Ez dut uste garrantzia haundikoak izango direnik. 

ERTZAINA. ─ Neska hil da. 

SHEILA. ─ Zer esan nahi duzu hil da horrekin? Errua, gurea balitz bezala ari zara. 

BIRLING. ─ Barkatu, Sheila. Zer iruditzen zaizu? Zuk eta nik bakarrik jardungo dugu 

honetaz. 

SHEILA. ─ Zergatik? Zuk ez duzu zer ikusirik. Gutako bat da ez? 

BIRLING. ─ Eta zentzunez eta zuzenez nahi dizuet! 

GERARD.─ Nere aldetik, ez dago erabaki beharrik. Eva Smith ez dut ezagutu! 

ERIC. ─ Ezta nik ere. 

SHEILA. ─ Nola esan duzue? Eva Smith? (Gerard-ek baietz esaten dio.) Lehen aldiz 

entzuten dudala izen hori. 
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GERARD.─ Zer derizkiozu, ertzain jauna? 

ERTZAINA. ─ Lehengo bera. Esan dut lehenago ere, beste askok bezal, neska honek ere 

izena behin baino gehiagotan aldatu zuela. Birling jaunak fabrikatik bidali zuenean, 

hogei ta bi txekin ta erdi baino hogeita bost nahiago zituelako, Eva Smith zen. Gero 

izena aldatu egin zuen. Aspertu egin zuen nonbait. 

ERIC. ─ Ez zuen gaizki egin. 

SHEILA. ─ Agian hori eginda hondatu zenuen. 

BIRLING. ─ (Bizkarra jasotzen du. Gero ertzainari.) Gero zere egin zuen ba al dakizu? 

ERTZAINA. ─ Bi hilabete egon zen lanik gabe. Gurasorik ez zuen. Birling-en fabrikak 

ematen zion soldatarekin aurreratzerik ez zeukan. Bi hilabete horien ondoren 

dirurik gabe zegoen ostatu txarretik noiz-nahi botako seniderik gabe, lagunik gabe, 

goseak erdi hila… edozertarako prest zegoen. 

SHEILA. ─ Eta nor ez? Bai lotsagarria! 

ERTZAINA. ─ Neska asko dude horrelako bizitza daramatenak gure lurralde honetako 

hirietan, Birling andereñoa. Horiek ez balira fabrikek ez lukete jakingo langile bila 

nora jo. Galdetu beztela zure aitari. 

SHEILA. ─ Baina, neska horiek ez dira langile hutsak! Pertsonak ere badira. 

ERTZAINA. ─ (Birling-engana joana latz.) Neroni ere. Askotan pentsatu izan dut hori 

bera, haien lekuan jartzea ere ongarri litzaigukeela… Han, xentimoka dirua 

kontatzen, haizerik ia sartzen ez den gela haietan. 

SHEILA. ─ Zer gertatu zitzaion Eva Smith-i? 

ERTZAINA. ─Itxuraz egun on bat izan zuen eta “Milwards” dendan hartu zuten. 

SHEILA. ─ “Milwards”, hango erostunak gara… Hain zuzen, gaur arratsaldean izandu 

naiz han (Gerard-i barremurriz.) nere jaunaren omenez… 

GERARD.─ (Beste barremurritz batekin.) Hori da! 

ERTZAINA. ─ Gripe txar bat sortu zen eta Milwards-en langilerik gabe gelditu ziren. 

Horregatik hartu zuten, eta ikusi dudanez lana gustatzen zitzaion. Fabrikako lanaren 
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aldean ona zen. Hainbeste jantzi ederren artean bere burua ikusita bere bizitza 

aldatu zela uste zuen. 

BIRLING. ─ Ezbeharra sortu zen arte… ezta? 

ERTZAINA. ─ Handik bi hilabetera, denekin ondo zegoela uste zuenean bidali egin 

zuten. 

BIRLING. ─ Ez al zuen lana ondo egiten? 

ERTZAINA. ─ Oso ondo! Hala esan zioten. 

BIRLING. ─ Zerbait gertatuko zen… 

ERTZAINA. ─ Hauxe. Jakin zuen… erostunen batek… bidali egin behar zutela esan 

zuela. 

SHEILA. ─ (Larri.) Noiz izan zen hori?  

ERTZAINA. ─ Iazko urtarrilaren azkenean. 

SHEILA. ─ Nola? … Nolakoa zen neska? 

ERTZAINA. ─ Zatoz. (Ateruntz dijoa.) Bere argazkia erakutsiko dizut.  

(Sheila hurreratzen da. Gerard erdira. Ertzainak argazkia Sheilari 

erakusten dio. Honek ikustean ezagutzen du eta karraxi egiten du. 

Zinkurika atea ireki eta joaten da. Ertzainak argazkia gorde eta Sheila 

joan den aldera begira gelditzen da. Besteak elkarri begira txundituak.) 

BIRLING. ─ Zer gertatzen zaio? (Gerard eta Eric ertzainarengana joaten dira.) 

ERIC. ─ Ezagutu egin du, noski. (Ertzainak baietz esaten du.)  

BIRLING. ─ Zergatik eman diozu horrelako izua? 

ERTZAINA. ─ Bera bakarrik izutu da. 

BIRLING. ─ Baina… zergatik? Zergatik? 

ERTZAINA. ─ Hori jakin nahi nuke. 

BIRLING. ─ (Oraindik hasarre.) Ondo iruditzen bazaizu… nik lehenago jakin behar dut. 
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GERARD.─ Lguntzea nahi al duzu? 

BIRLING. ─ Ez. (Ateruntz  joanez.) Utz zaidazu. Emazteari ere esan behar diot zer 

gertatzen den. Besta txiki bat ospatzen ari ginen, etorri zarenean… eta dena hondatu 

diguzu. 

ERTZAINA. ─ Horixe pentsatu nuen gaixotegian Eva Smith-en gorpuari begiratuaz. 

Hainbeste amets ederrez betetako bizitza eta norbaitek honela hondatu… 

(Birling-ek erantzun nahiean begiratzen dio, baina hitzik esan gabe 

ateratzen da, atea azkar itxiz. Gerard eta Eric begirada kezkatiak 

darabilzkite elkarren artean. Eric lehengo mailan eseritzen da.) 

GERARD.─ Argazki hori ikustea gustatuko litzaidake, jauna! 

ERTZAINA. ─ Behar denean ikusiko duzu. 

GERARD.─ Baina… 

ERTZAINA. ─ (Moztuz.) Lehen ere esan dut, Croft jauna, bide baten ondoren bestea. 

Bestela denok hitzegingo dugu eta inork ez du ulertuko zer ari garen… 

ERIC. ─ (Bat batean lehertuz.) Oraintxe nazkatu naiz istilu honetaz! 

ERTZAINA. ─ A, bai? 

ERIC. ─ (Kezkati.) Barkatu, baina … gehiegi edan dut…txanpaina ere bai… Buruko mina 

daukat… Hemen ez dut ezer egiten eta … agian hobe izango dut oheratzea. 

(Ateruntz dijoa.) 

ERTZAINA. ─ Baliteke laster jaiki beharra izatea. 

GERARD.─ Korapiloa askatzeko? 

ERTZAINA. ─ Nire lana erazten baduzue ni zuena erraztuko dut. 

GERARD.─ Baina gu gizon jatorrak gara, ez gaizkileak. 

ERTZAINA. ─ Askotan aldea ez da uste bezain haundia. Nik erabaki behar banu askotan 

ez nuke jakingo non jarri biak bereizteko lerroa. 

GERARD.─ Baina zorionez ez dago zure esku. 
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ERTZAINA. ─ Ez, egia; baina beste gauza batzuek bai. Gauzak garbitzeko orain ari 

dugun lan hau bai. (Sheila sartzen da. Negar egin duela ezagun du.) Zerbait 

esatekorik ba al duzu, Birling andereño? 

SHEILA. ─ (Itxiaz.) Hasiera hsieratik bazenekien ni nintzela, ez? 

ERTZAINA. ─ Zerbaiten susmoa banuen, berak idatzitakotik… 

SHEILA. ─ Aitari esan diot… ez dio garrantziarik ematen… baina aspalditik barruak ez 

dit bakean uzten; eta orain zer esanik ez… gertaera honek zer ikusi haundia izan al 

zuen? 

ERTZAINA. ─ (Baietz esaten du.) Hura izan zen bere atzeneko lantegi segurua. Zergatik 

jakin gabe galdu duenean beste bizimodu bat hartzea hobe izango zela erabaki zuen. 

SHEILA. ─ Orduan nerea da errua? 

ERTZAINA. ─ Dena ez. Beste gauza batzuek ere izan ziren. Baina zu ere errudun zara, 

zure aita bezalaxe. 

ERIC. ─ Zer egin zuen Sheilak? 

SHEILA. ─ (Atsekabetua.) Milwards-eko ordezkariarekin hitz egin nuen. Hauxe esan 

nion: Bere langile hura bidaltzeko bestela ez nintzela hara gehiago joango… eta 

amari ere esango niola etxe hartako kontuak bukatzeko. 

ERTZAINA. ─ Eta zergatik hori? 

SHEILA. ─ Umore txarrean nengoen. 

ERTZAINA. ─ Berak eragin al zizun? 

SHEILA. ─ Ispilu aurrean jantzi hura ondo nuen ala ez ikusten ari nintzela, barrez ikusi 

nuen buru egiten zuenarekin. Nere onetik atera ninduen… baina ordurako urduri 

nengoen. 

ERTZAINA. ─ Orduan ez zizun berak eragin? 

SHEILA. ─ Ez, nerea zen errua. (Bat batean.) Gerard horrela begiratu beharrik ez duzu. 

Egia esan nahi nuke. Zuk ere inoiz egingo zenuen gero lotsaraziko zizun gauzaren 

bat. 
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GERARD.─ (Ustegabetua.) Ez dizut ezetzik behinere esan. Baina ez dakit… 

ERTZAINA. ─ Gero hitzegingo duzue. Zer gertatu zen? 

SHEILA. ─ Jantzi bat erostera joan nintzen. Nere gogoz egin nahi nuen… gure amari ez 

zitzaion ondo iruditzen, lantegiko buru egiten zuenari ere ez. Baina nerea egin nahi 

nuen. Jantzi nuenean ikusi nuen ez zitzaidala ondo etortzen. Tuntun bat ematen 

nuen. Neska horrek ekarri zuen jostundegitik soinekoa eta han buru egiten zuenak, 

Harris andreak, zerbait galdetu zionean, soinekoa aurrean jarri besterik ez zuen 

egin, jantzita baleuka bezala. Oso ondo gelditzen zitzaion. Gainera, oso polita zen, 

ile leguna eta begi urdin zoragarriak… Horrek okertu zituen gauzak. Soinekoa 

gaizki heldu zitzaidala kontuan erori nintzenean, ikusi nituen barrez zeudela. A zer 

nolako zomorroa esaten ari zirela ematen zuen. Hasarretu egin nintzen eta… 

(Negarrez hasterakoan negarrari eusten dio.) Nolatan jakin gero gertatuko zena? 

Itsusi bt izan bazen. Ez nuen holakorik egingo… baina oso polita zen… Inoren 

beldurrik gabe zegoen. Ezin nion errukirik opa. 

ERTZAINA. ─ Hitz batean esateko, espa hartu zenion, inbidia. 

SHEILA. ─ Bai. 

ERTZAINA. ─ Erostun haundi baten eta gizon ezagun baten alaba izateak ematen zizun 

indarrarekin zigortu zenuen, bere errurik gabe umore txarrean jarri zintuen neskatxa 

hark. 

SHEILA. ─ Baina orduan ez zirudien horrelako garrantzia izango zuenik. Orain zerbait 

egin ahal baneza. 

ERTZAINA. ─ Beranduegi. 

ERIC. ─ Hil dela pentsatzeak ere… 

SHEILA. ─ Zaude isilik, Eric! Badakit… Behin bakarrik egin dut horrelako gauza bat eta 

ez dut berriz egingo… Ikusi dut Milwards-en ez didatela ondo begiratzen. Gaur 

arratsaldean bertan ikusi dut…Oraindik gogoratuko dira, eta… Ez daukat hara 

gehiago joaterik! Zergatik gertatu ote da gauza hau? 

ERTZAINA. ─ Nik ere horixe galdetzen nuen goputz hilaren aurrean. Eta hauxe esan 

nuen: Zergatik gertatu den jakiten saiatuko gara. Horregatik etorri naiz zuen 
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lantokia Birling-en lantegian soldata hobea iristeko lanik egin nahi ez zuelako, 

horrelakorik gehiago gerta ez zedin bidali egin zuten. Beste lantegi batean hartu 

zuten, ez dakit ze izenarekin eta alde egin beharra izan zuen. Lehenago izena aldatu 

zuen orain ziur dakit: Daisy Renton… 

GERARD.─ (Harritua.) Nola? 

ERTZAINA. ─ Daisy Renton (Gerard altxa eta wisky abt hartzera doa.) Non da zure 

aita, Sheila andereño? 

SHEILA. ─ Gela txikira joan da zer gertatu den amari esatera. Eric, lagundu egiozu. (Eric 

altxa eta atea irekitzen du. Ertzaina haruntza dijoa. Sheila-k eta Gerard-ek 

begiratzen diote eta Eric-ekin ateratzen da. Gerard haruntz honunzka, berebaitua.) 

Zer esan behar didazu? 

GERARD.─ Zer esan. 

SHEILA. ─ Nolatan ezagutu zenuenneska hori… Eva Smith hori? 

GERARD.─ Nik? 

SHEILA. ─ Nahi baduzu Daisy Renton. Berdin da. 

GERARD.─ Zergatik ezagutu behar nuen nik? 

SHEILA. ─ Ez zaitez kazkagorra izan. Denbora gutxi daukagu. Beste izen hori esan 

duenerako zure burua salduta utzi duzu. 

GERARD.─ Bai ezagutu nuen. Ez dezagun gehiago hitzegin. 

SHEILA. ─ Horixe hitzegingo dugula. 

GERARD.─ Begira… 

SHEILA. ─ Ez orain ez. Ezagutu, oso ondo ezagutzen zenuen neska hori. Bestela ez zuen 

aurpegi hori jarriko. Noiz ezagutu zenuen? (Gerard isilik eseritzen da.) Milwards-

etik aterata gero poliziakoak esan duenez izena aldatu eta beste lanbide berri hori 

hartu zuenean. Ikusten al zenuen lehengo udaberrian eta udaran lan asko zenuela 

eta neregana etortzeko astirik bilatzen ez zenuen garai hartan? (Gerard-ek ez du 
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erantzuten, begiratu bakarrik egiten dio.) Bai, bai! Orduan izan zen… (Altxatuz 

geldiro ezker aldera dijoa.)  

GERARD.─ Tamalgarria, Sheila. Baina garai hartarako bukatu nuen. Ia sei hilabete bai, 

bere aztarrena galdu nuela. Bere buru hiltzearekin ez dut ezer ikusirik. 

SHEILA. ─ Nik ere horixe uste nuen orain dela ordu erdi bat. 

GERARD.─ Eta hala da. Gu biok ez dugu errurik. Horregatik esaten dizut. Poliziakoari 

ez ezer esan. 

SHEILA. ─ Zurerik eta neskarenik. 

GERARD.─ Bai, gorde egin behar diogu. (Sheila-k barre egiten du ero 

antzean.Mahainaren aurreko aldetik igaro eta sillaren gainean belaunikatzen da 

aurreko aldean.) 

SHEILA. ─ Itsuturik zaude! Berak badaki dena… Badaki! Eta hotzikara ematen dit berak 

dakien guztia guk ez dakigula pentsatzeak… Ikusiko duzu! (Ia garaile bezala 

begiratzen dio. Gerard hondoratua bezala dago. Poliki, poliki atea irekitzen da eta 

ertzaina heldu da bati eta besteari begiratuz. Gerard altxatzen da.) 

 

OIHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

BIGARREN EKITALDIA 

 

 

   Antzezlekua lehengoa bera. Lehen ekitaldia bukatzen den une 

beretik hasten da. Atea zabalik utziz, ertzaina pixka bat aurreratzen da.  

 

ERTZAINA. ─ (Gerard-i.) Eta? 

SHEILA. ─ (Barre urduria egiten duela, tximinia aldera dijoa.) ikusten al duzu? Oraintxe 

bertan esan dizut. 

ERTZAINA. ─ Zer esan diozu. (Itxiaz.) 

GERARD.─ (Indarrez.) Birling andereñoari galdera berririk ez zenioke egin behar. Oso 

egun txarra igaro du; gure eskaintza eguna ospatzen ari ginen eta gehiago ezin duela 

agirian dago. 

SHEILA. ─ Zorotzat naukazu! 

ERTZAINA. ─ Zoroa al zara? 

SHEILA. ─ Bai, noski! 

ERTZAINA. ─ Ondo dago. Ez zaitut geldiarazi nahi. (Eskuinera dijoa.) 

SHEILA. ─Baina ez da bukatu… Ez da hala? 

ERTZAINA. ─ Ez. 

SHEILA. ─ (Gerard-i.) Ikusten al duzu? Orduan gelditu egingo naiz. 

GERARD.─ Zergatik? Nahigabetsu izango da, noski. 
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ERTZAINA. ─ Neska gazteei nahigabeak kendu egin behar zaizkiela uste al duzu? 

GERARD.─ Ahal dela bai. 

ERTZAINA. ─ Inork ere zaindu ez zuen bat ezagutzen dut nik. 

GERARD.─ Hara! Banekien aitatuko zela. 

SHEILA. ─ Hutsa… Okerragorik azaltzen ez bazaizu. 

GERARD.─ Zergatik entzun nahi duzu minduko zaituela dakizun gauza hori? 

SHEILA. ─ Mindu nauen baino gehiago? Gainera behar bada, hobeto izango da… 

GERARD.─ Ulertzen dut. 

SHEILA. ─ Ulertu zer? 

GERARD.─ Zu zeurea jaso duzu, eta orain besteek berea nola jasotzen duten ikusi nahi 

duzu. 

SHEILA. ─ Horrelakoa naizela uste al duzu? Eskerrak denboraz ohartu naizela! 

GERARD.─ Ez nuen esan nahi hori… 

SHEILA. ─ Bai! Eta ez zenuke holakorik esango nere ardurarik baldin bazenu. Nere 

bizitza ezagutzen duzu. Neska hura Milwards-etik bidaltzea lortu nuen. Eta ziur 

egongo zara nerekoia naizela. 

GERARD.─ Ez dut esan eta aitatu ere, horrelakorik. 

SHEILA. ─ Orduan zer esan nahi zenuen “besteak nola jasotzen duten ikusi nahi duzu” 

hitz horiekin? (Eseritzen da.) Ez dut horrelakorik pentsatu.  

GERARD.─ Barkatu. 

SHEILA. ─ Ez didazu sinisten. Ez da hau sineskaitza agertzeko denborarik egokiena. 

ERTZAINA. ─ Barkatu, Birling andereñoa. (Gerard-i.) Esango nizuke zergatik gelditu 

nahi zuen. Zure emaztegaiak orain ulertzen du norainoko txarlkeria egin zion neska 

horrii…. Oinaze artean hil den horri. (Sheila-ren hasperena.) Errudun aurkitzen du 
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bere burua. Hemendik aldegin eta gurerik entzungo ez balu, errudun bera bakarrik 

dela usteko luke… Beregan ikusiko lituzke erru guztiak, gaur gauean, bihar… eta… 

SHEILA. ─ Badakit hitz minenak merezi ditudala eta inork uste baino min gehiago 

ematen didate… Baina ezin sinistu dut, ez dut sinistu nahi erruduna ni bakarrik 

naizela. Gehiegi da! 

ERTZAINA. ─ Gu ere sar gaitetzen parteko. Besterik ezean, gu ere ager gaitezen errudun. 

SHEILA. ─ (Zutituz.) Bai, zuk ondo dakizu. Nik ezin ulertu badizut ere… 

ERTZAINA. ─ Ez da harritzekoa. 

SHEILA. ─ Poliziakoen berririk ez dakit… Baina orain arte ezagutu ditudanak ez zuten 

zure antzarik. 

ERTZAINA. ─ Tamalgarria. Ez da hala? 

SHEILA. ─ Bai, tamalgarria eta harrigarria. (Jakin nahiarekin begiratzen dio, eta bere 

buruarekin bezala hitzeginez.) Besteak ez ziren zu bezalakoak 

[Itzulpen mekanografiatuaren 14., 15., eta 16. orrialdeak ezin dira irakurri eta beraz 

neronek itzuli ditut Félix Ros-en moldaketatik] 

Agian izan behar zuten arren. Derrepentean benetazko bat aurkeztuko bailitzan. 

Konpreniezina da, ezta? 

ERTZAINA. ─ Hala uste duzu? 

(Sheila begiratzen gelditzen zaio, kezkati eta dudkor. Birling Andrea 

agertzen da, tinko eta tente, egoeraren jabe ez bailitzan. Sheila berehala 

ohartzen da.) 

BIRLING ANDREA.─ (Atea ixten du, xit adeitsu.) Gabon, inspektore jauna. 

ERTZAINA. ─ Gabon, andrea. 

BIRLING ANDREA.─ (Tonu erraz berean.) Birling andrea naiz. (Erdialdera igarotzen 

da.) Nire senarrak agertu dit zure bisitaren zioa, eta jakin nahi duen guztiari 

erantzungo diogun arren, uste dut laguntza txikiko izango garela… 
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SHEILA. ─ Ez, ama…, faborez! 

BIRLING ANDREA.─ (Harriturik bailitzan.) Zer gertatzen da, Sheila? 

SHEILA. ─ Gaizki hasi zara, eta seguru nago bukatuko duzula egiten edo esten zerbait 

gero damutuko zaizuna. 

BIRLING ANDREA.─ Sheila, ez dakit zertaz mintzatzen ari zaren ere. 

SHEILA. ─ Denak horrelaxe hasten gara: fidakor, gure buruaz harro. Galderak hasten 

diren arte. 

BIRLING ANDREA.─ Inspektore jauna, badirudi inpresio handia sortu duzula nire 

alabarengan. 

ERTZAINA. ─ Gazteak oso hunkikorrak dira. 

(Birling andrea eta bera elkarri begira egoten dira une batez. Gero Birling 

Andrea Sheilari zuzentzen zaio.)  

BIRLING ANDREA.─ Maite, nekatu itxura daukazu. Ohera joan beharko zenuke…, eta 

ixtori zentzugabe hau ahaztu. Bihar hobeto sentituko zara. 

SHEILA. ─ Ezina litzaidake. Gelditu egingo naiz jkin arte zergatik Eva Smith-ek bere 

buruaz beste egin zuen. 

BIRLING ANDREA.─ Benetan jakinmin morbosoa. 

SHEILA. ─ Ez! 

BIRLING ANDREA.─ Ez esan kontrakorik. Dena dela seguru nago sekulan ez dugula 

jakingo zeintzu izan diren Smithen arrazoiak. Emakume mota batzuek… 

SHEILA. ─ Ama! Ez! Ez esan… Zuregatik, guregatik, arren…ez duzu… 

BIRLING ANDREA.─ (Minduta.) Ez dut behar… zer…Sheila? 

SHEILA. ─ Ez duzu murru bat jaso behar gu eta haren artean. Hori egiten baduzu 

ertzainak behera botako dizu, eta orduan okerrago izango da… 

BIRLING ANDREA.─ Ez zaitut konprenitzen. Eta berorrek? 
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ERTZAINA. ─ Bai, nik bai, eta arrazoia du. 

BIRLING ANDREA.─ (Harro.) Nola dio? 

ERTZAINA. ─ Horixe esan dut: Baietz. Nik ulertzen dudala eta arrazoi duela. 

BIRLING ANDREA.─ Zure erantzuna desegokia iruditzen zait. (Neskaren barre 

histerikoa.) Sheila! Zer gertatzen zaizu, orain? 

SHEILA. ─ Zer nahi duzu bada, agian desegokia hitza da iruditzen zaidana lekuz 

kanpokoa. Baina, ama, utz ezazu beranduegi izan baino lehen. 

BIRLING ANDREA.─ Gaizki ezartzen zaituena inspektore jauna iraindu ahal 

dezakedala… 

ERTZAINA. ─ Ez, ez, ni ez naiz inoiz sentitzen erasotua. 

BIRLING ANDREA.─ Hala hobe. Eranstera nindoan guri ez zaizkigula arrazoirik falta. 

ERTZAINA. ─ Ahaztuko dugu eraso hitza? 

GERARD.─ Hobe izango da. 

BIRLING ANDREA.─ Uzten banauzu, ni nintzen mintzatzen ari zena inspektorearekin. 

(Andre haundi baten moduekin.) Ohartzen naiz eskatu zizutela enkesta modukoren 

bat. Baina, baita ere orain arte oso modu bitxi eta erasokorrean aritu zarela… 

Berorrek badaki nire senarra duela bi urte alkate izan zela eta oraindik epaile dela. 

GERARD.─ (Urduri.) Birling andrea, inspektoreak hori badaki. Iruditzen zait ez dela oso 

zuzena hori gogoratzea… 

SHEILA. ─ Isil zaitez, ama. 

ERTZAINA. ─ Kontua da arrazoi daukazuela… 

BIRLING ANDREA.─ (Isekari.) Ah, bai? 

ERTZAINA. ─ (Zirkinik egin gabe.) Bai. Eta Birling jauna? 

BIRLING ANDREA.─ Berehala itzuliko da. Eric-ekin utzi nuen, oso egoera bitxi eta 

urduritsuan baitago. 
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ERTZAINA. ─ Zergatik? 

BIRLING ANDREA.─ Gehiegi edango zuen gaur gauean. 

ERTZAINA. ─ Ez du ohiturarik, edo? 

BIRLING ANDREA.─ Noski ezetz. Ia haur bat da! 

ERTZAINA. ─ Ez, ez da haurra. Eta anitzek bere adinean asko edaten dute. 

SHEILA. ─ Eric-ek bezala. 

BIRLING ANDREA.─ Sheila! 

SHEILA. ─ (Tximiniara gerturatzen da. Aski gogor.) Ez diot Eric gaisoari bizitza nahastu 

nahi. Jadanik aski nahasia edukiko du beraxek. Baina garaia da gezurrak alde batera 

uzteko. Bada bi urte Eric-ek behar baino gehiago edaten duela. 

BIRLING ANDREA.─ (Txundituta.) Ez da egia! Gerard, zuk ezagutzen duzu. Badakizu 

hori ez dela egia. 

 (Gerard dudakor.) 

ERTZAINA. ─ Zer esaten duzu zuk, Croft jauna? 

GERARD.─ (Birling Andreari.) Barkatu, baina egia esan ez dut askotan ikusi. Etxe 

honetatik kanpo oso gutxitan ikusi dut, baina ohartu naiz edan beharko lukeen baino 

gehiago edaten duela. 

BIRLING ANDREA.─ (Zutituz eta Sheila-rengana garratz zuzenduz.) Eta une hau 

aukeratzen duzu neri esateko? 

SHEILA. ─ Hori esan nahi nizun, aitatu dizudanean murru bat suntsituko 

zizutela…Gauzak gero eta zailago jartzen ari dira. 

BIRLING ANDREA.─ Baina zure erruz, ez poliziakoaren erruz. 

SHEILA. ─ Ez al zara ohartu oraindik ez dela zurekin hasi? 

BIRLING ANDREA.─ (Pixka bat itxoin.) Edozein galderari erantzungo diot, baina hasi 

behar dut esaten ez dakidala deusez Smith izeneko horri buruz… 
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ERTZAINA. ─Ikusiko dugu hori, Birling andrea. 

BIRLING.─ Eginahalak egin dizkiot Eric-i ohera dadin, baina alferrik. Zuk geratzeko 

esan omen diozu. Egia al da? 

ERTZAINA. ─ Bai. 

BIRLING.─ Zergatik? 

ERTZAINA. ─ Ze galdera batzuek egin behar dizkiot. 

BIRLING.─ Ez dut ulertzen. Baina beharrezkoa baldin bada eskertuko nizuke orain 

bertan egitea. Ekarri, galdetu behar diozuna galdetu eta ohera doa. 

ERTZAINA. ─ Itxoin egin beharko du. 

BIRLING.─ Entzun, jaun… 

ERTZAINA. ─ (Bortizki moztuz.) Bere txandaren zai egon beharko du. 

SHEILA. ─ (Eseriz. Birling andreari.) Ikusten duzu? 

BIRLING ANDREA.─ Ez, ez dut ikusten. Eta mesedez egon zaitez geldirik, Sheila. 

BIRLING.─ Lehen ere esan dizut, jauna, zure hitzegiteko modua, tonua ez eta gauzak 

nola daramatzazun. Eta ez dizut hizketan askorik lagunduko. 

ERTZAINA. ─ Ez dut inoren laguntza beharrik. 

SHEILA. ─ (Pixka bat bere onetik aterata ahots zorrotzarekin.) Ez, bera izango dugu 

laguntzaile, ez izan beldurrik. 

BIRLING.─ (Birling andreari esanez.) Zer gertatzen zaio Sheilari? 

BIRLING ANDREA.─ Oso nekatua dago. Eta ez du joan nahi. (Ertzainari begirada 

zorrotzez.) Ea, buka ezazu lehenbailehen… Zer nahi duzu? 

ERTZAINA. ─ (Ezker aldera dijoa oso lasai.) Iaz urtarrilaren bukaeraldean Birling 

andereñoak Milwards lantegikoak Eva Smith bidaltzera behartu zituen. Eta 

ordurarte langile ona izandako Eva Smith-ek izena aldatu eta Daisy Renton bilakatu 

zen. Beste asmo batzuk hartu zituen. (Bat batean Gerard-i.) Croft jauna, noiz 

ezagutu zenuen Eva?  
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(Birling senar-emazteak harrituta gelditzen dira.) 

GERARD.─ Nondik atera duzu ezagutzen nuela? 

SHEILA. ─ Alferrik ari zara, Gerard. 

ERTZAINA. ─ Daysi Renton izena aitatu dudanean zerorrek salatu duzu zure burua. 

SHEILA. ─ (Mahai aldera joanez saminki.) Horixe, ezagutzen zuela. 

ERTZAINA. ─ Banekien. Noiz eta non ezagutu zenuen? 

GERARD.─ (Eseritzen da.) Iaz martxoan edo inguruan ikusi nuen Palace-ko tabernan. 

Brunley-ko Music Palace-n, alegia. 

SHEILA. ─ Jakina ez zela Buckingham-eko Palace-n izango. 

GERARD.─ Eskerrik asko. Ikusten dut ederki lagunduko didazula. Zuk esan duzunez 

esan behar zenuena, orain beste guztiena ez zaizu atsegin izango…Zergatik ez duzu 

uzten gauzak bakarrik garbitzen?  

SHEILA. ─ Ez horixe! Gauza bat jakin nahi dut: Zer gertatzen zaion gizon bati dioenean 

hainbeste arazo dituela fabrikan, eta ez daukanean maitea ikusteko astirik ere. Ez 

naiz hori jakin gabe geldituko ezta… 

ERTZAINA. ─ Iso! (Gerard-en alboan eserita.) Jarrai, Croft jauna. Palace Music Hall-

eko tabernan ginen… 

GERARD.─ Oso nektua nengoen gau batean haraxe jo nuen. Ez zen ikusgarri haundirik 

eta wisky bat edatera tabernara joan nintzen. Hiriko emakumeentzat leku kutuna 

da… 

BIRLING ANDREA.─ Hiriko emakumeak? 

ERTZAINA. ─ Neska galduak… 

BIRLING ANDREA.─ Ulertzen dut, bai…Baina Brumley-ko hirian… 

ERTZAINA. ─ Ez dago horrenbesteerrepikatu beharrik, gainera… (Sheila seinalatuz.) 

BIRLING ANDREA.─ Sheilak gauza hauek ez entzutea izango litzateke hoberena. 
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SHEILA. ─ Gauza horietan ibili zenaren andregaia naizela ahaztuta daukazue zuek, jarrai 

ezazu, gerard. (Honen eserlekuaren atzean jarriko da.) Hiriko emakumeentzat hain 

kutuna zen leku horretara joan zinen. 

GERARD.─ Gustatu egiten zaizu hori jakitea, hobe, hobe! 

ERTZAINA. ─ Jarrai Croft jauna. Zer gertatu zen gero? 

GERARD.─ Gelditzeko asmorik gabe sartu nintzen. Begi zorrotz eta begirada gogor 

horiek, irineztaturiko aurpegi horiek gorrotatzen ditut. Baina besteak ez bezalako 

bat ikusi nuen… Oso polita, ile beltza… begi urdin-urdinak. (Mozten da.) Nere 

jaungoikoa! 

ERTZAINA. ─ Zer gertatzen zaizu? 

GERARD.─ Barkatu… Izan ere… oraintxe ohartu naiz… oraintxe hil dela. 

ERTZAINA. ─ (Gogor.) Bai, hil da. 

SHEILA. ─ Eta guztien artean hil dugu. 

BIRLING ANDREA.─ (Biziro.) Txorakeriarik ez ezazu esan, Sheila. 

ERTZAINA. ─ Jarrai ezazu. 

GERARD.─ Gaztea zen, ederra, eta leku hartan onik ez zeukala ezagunzuen. Inork ere 

ezin esan alai zegoenik. Joe Meggarty agertu zen erdi mozkortuta, begiak 

haunditurik bere sabel nardagarriakin, eta ez zion joaten utzi nahi. 

BIRLING ANDREA.─ Hobe izango duzu horrelako lerdekeriarik ez esatea. Baina Baina 

Meggarty izeneko hori ez da kontsejala izango, noski? 

GERARD.─ Bai, Meggarty kontsejala bera! Emakume zalea. Brumley hirian den gizonik 

bihurrienetarikoa eta zatarrenetakoa. 

BIRLING ANDREA.─ (Harrituta.) Ederra, Meggarty… Gaur gauean gauza asko ari gara 

ikasten. 

SHEILA. ─ Jakina! Nahiz eta lotsagabe horren berri mundu guztiak jakin… Nere lagun 

batek beregana joan beharra izan zuen behin batean, eta soinekoa urratua ldegin 

zuen. 



 

48 

BIRLING.─ Sheila! 

ERTZAINA. ─ (Gerard-i.) Aurrera. 

GERARD.─ Laguntza eske bezala begiratu zidan neskak. Ni hurreratu nintzenean, 

jerenteak deitu ziola edo horrelako beste zerbait esan zion Meggarty-ri. Ez naiz 

gogoratzen zer. Gero, laguntzeko baimena eskatu nion neskatxari, zakarkeria 

gehiago egin ez ziezaioten. Baimena eman zidan. (Zutituz ezker aldera dijoa.)  

ERTZAINA. ─ Nora joan zineten? 

GERARD.─ County Hotelera! Banekien ordu haietan oso baketsua egoten zela, han 

kontu kontari kopatxu batzuk edateko. 

ERTZAINA. ─ Bere buruaren berririk esan al zizun? 

GERARD.─ Galdera bat egin nion. Esan zidan Daisy Renton zuela izena. Gurasoak hilak 

zituela eta urrutikoa zela. Hemengo fabrika batean lan egin zuela huelga bategatik 

bidali zutelarik. Eta gero beste etxe batean lan egin zuela, eta ez zidan esan besterik. 

Gehiago ez. Ustekabean esan zuen ez zeukala dirurik eta goseak zegoela. Janari 

pixka bat aterarazi nion. 

ERTZAINA. ─ Eta orduan, erabaki al zenuen maitaletzat hartzea? 

BIRLING ANDREA.─ Zer ari zara esaten? 

SHEILA. ─ Noski, ama; hasieratik ikusten zen zetorrena. Segi, Gerard, ez egin kasurik. 

(Birling-ek azken esalkia itzuli egiten du tximiarantz, bertan eseriz.)  

GERARD.─ Jakin izan nuen, ez gau hartan, bi gau beranduago baizik elkar ikusi 

genuenean berriro, eta okasio honetan ez kasualitatez, ez zuela benetan batere sosik, 

eta geltxo miserbale batetik botatzekotan zeudela. Nere lagun bat halabeharrez 

Kanadara joana zen sei hhilabeterako, bere apartamenduko giltza utzi zidalarik. 

Arren eskatu nion Daysiri okup zezan, eta libera batzuek har zitzan iraun ahal 

izateko. (Eseri egiten da.) Kobentzituarazi nahi nuen ez nuela apartamenduan ezarri 

amodioa egiteko asmoz. Hori beranduago iritsi zen. Pena ematen zidan, eta 

amorrazio ere bai pentsatzeak aurrera egitearren Music Hall-eko tabernara itzuli 

beharra zuela. Ez nion deusere eskatzen ordainez. 
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ERTZAINA. ─ Ulertzen dut. (Jaiki eta paseatzen hasten da.) 

SHEILA. ─ (Gerard-i.) Bai, baina zergatik esaten dizkiozu berari? Neri esan behar 

zenizkidake. 

GERARD.─ Hala da, bai, Sheila. Baina ez dakit zergatik orain… 

SHEILA. ─ Nik badakit. Berak agintzen dizu. 

ERTZAINA. ─ Maitalea izaten amaitu zuen? 

GERARD.─ Egia esan, ezinbestean. Hain gazte, hain ezti eta hain polit.. Gainera bere 

esker onak agintzen zion. Bere bizitzako pertsona inportanteena bilakatu nintzen. 

Konprenitzen duzu? 

ERTZAINA. ─ Bakarrik zegoen. Zuk adiskidetasun eskaini zenion, zaintzen zenuen. 

Emakumeek norbait maitatu beharra sentitzen dute. Euren akatsa da. 

SHEILA. ─ Hori bai beste egia samingarria. 

ERTZAINA. ─ Maitemindu egin zinen? 

SHEILA. ─ Horixe galdetu behar nion. 

BIRLING. ─ (Hasarre, zutituz.) Hori ez da galdetzen! 

ERTZAINA. ─ Zergatik ez? Zu izan zinen neska hori lehenengo lantegitik bota zenuena. 

BIRLING. ─ (Zer esan jakin gabe.) Beste edozeinek egingo zuena egin nuen… Eta 

zergatik, nere alaba gazte eta ezkongaia gauza horietan sartu? 

ERTZAINA. ─ (Gogor.) Zure alaba ez ilargian bizi! Brunley-ko hirian baizik. 

SHEILA. ─ Bai eta Milward Brunley-n dago. Eta gainera Gerard-en emaztegaia naiz, ez 

ume bat. Jakiteko eskubidea daukat! Maite al zenuen? 

GERARD.─ (Urduri.) Ez nik hura hark ni adina. 

SHEILA. ─ Jakina (Irkaitzez eta aldenduz.) Zu zoragarrizko mutil bikaina zinen. Eta zuri 

oso atsegin zitzaizun horrela agertzea. 

GERARD.─ Hasieran beste edozeinentzako bezain atsegingarri zen neretzat. 
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SHEILA. ─ Halere hasi zara egi esaten. Gauero joaten al zinen ikustera? 

GERARD.─ Ez. Lan asko neukalakoa… ez zen aitzakia. Lanpetua nenbilen aldi hartan. 

Baina egia esan, askotan ikusi nuen… 

BIRLING ANDREA.─ (Zutituz.) Lotsagarrikeria horrentzat hainbeste hitz. 

GERARD.─ Besterik, jauna? 

ERTZAINA. ─ Bai. Harreman horiek noiz bukatu zenituzten? 

GERARD.─ Abuztuaren hasieran. Kanpora joan behar izan nuen. Eginkizunak. Daisy 

ohartu zen bukatu behar genuela, eta joan baino lehenago utzi nuen. 

ERTZAINA. ─ Berak nola hartu zuen? 

GERARD.─ Nik uste baino hobeto. Kementsu egon zen… 

SHEILA. ─ Oso atsegingarri zuretzat!  

GERARD.─ Ez. (Itxoinez.) Irungo ez zuela jakinagatik inoiz baino zoriontsuago izan zela 

esan zidan. Ez zen hasarretu. Ez zidan hitzik esan. Hobe esan balizkit. Gaur 

eskerrak emango nizkion… 

ERTZAINA. ─ Esan al zizun zer egiteko asmoak zituen? 

GERARD.─ Diru pixka bat hartzea besterik ez nuen lortu. Brumley uzteko asmotan 

zebilen; egin zuen ala ez zuen egin, ez dakit. Egin al zuen? 

ERTZAINA. ─ Bi hilabete egon zen kanpoan… Hondartza batean. 

GERARD.─ Bakarrik? 

ERTZAINA. ─ Asmo horrekin joan zen. Bakarrik lasai egotearren: bien artean gertatua 

ausnartzeko. 

GERARD.─ Nola dakizu hori? 

ERTZAINA. ─ Egunkari bat idatzi zuen. Eta bertan hitz hauek irakurtzen dira: Ihes 

egin… ausnartu …. Gehiago iraun dezan. Konturatu zen ez zuela honelako beste 

unerik izango, eta luzatu egin nahi zuen. 
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GERARD.─ (Itxoinez.) Gehiago ez nuen ikusi. Hauxe da esan dezakedan guztia. 

ERTZAINA. ─ Eta nik jakin nahi nuen guztia ere bai. 

GERARD.─ Horrela bada… eta honek mintzen nauenarekin… Inork uste baino gehiago 

noski, joan egin nahi nuke. 

ERTZAINA. ─ Nora, zure etxera? 

GERARD.─ Ez, kanpora… Ibiltzera … etorriko naiz, nere beharik izaten baduzue. 

ERTZAINA. ─ Nahi duzun bezala, Croft jauna. 

SHEILA. ─ Ez etortzea erabakitzen baduzu edo etortzea hazten bazaizu eraztuna 

eramatea hobe izango duzu, Gerard. (Ematen dio.)  

GERARD.─ Ondo dago. 

SHEILA. ─ Orin dela ordu erdi bat baino nahigabe gutxiago ematen didazu. Gezurra 

dirudi, baina neretzat lehen baino hobea zara. Orain artean banekien gezurretan ari 

zinela, gaur behinik behin egi esan duzu. Eta sinisten dut esan diguzuna: hasieran 

errukiz lagundu zeniola. Benetan nik egin nuen errukarri, baina orain zu eta ni ez 

gara lehen mahai honen inguruan ginen haiek. Berriren berri hasi beharko. 

BIRLING. ─ Sheila, ez da berari laguntzeagatik, baina gogora ezazu… 

SHEILA. ─ Ez zaitez gure artean sartu, aita. Nahiz zuk jakin ez, Gerard-ek ulertzen du 

zer esan nahi dudan. 

GERARD.─ Bai, badakit zer esan nahi duzun, baina gauza bat: berriz etortzeko eginahalk 

egingo ditudala. 

SHEILA. ─ Egin, Gerard… 

GERARD.─ Barkatu.  

(Badijoa. Birling-ek jarraitzeko asmotan antzokia zeharkatzen du, baina 

gaztea irten den atearen zartako hotsa entzuten da. Birling andrea 

eseritzen da.) 

SHEILA. ─ Oraintxe ohartzen naiz berari ez diozula argazkirik erakutsi. 
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ERTZAINA. ─ Ez zen beharrezkoa. 

BIRLING ANDREA.─ Neskatxaren argazkia al daukazu? 

ERTZAINA. ─ Bai. Eta zuk ikustea beharrezkoa deritzait. (Mahaia inguratzen du Birling 

andreagana aurreratzeko.) 

BIRLING ANDREA.─ Ez da arrazoi bereziren bat izango… 

ERTZAINA. ─ Baliteke, baina… nahiago dut zuk ere ikustea. (Birling-ek eztiro 

begiratzen du. Kenduaz.) Ezagutzen al duzu? 

BIRLING ANDREA.─ Ez. Zergatik ezagutu behar nuen? 

ERTZAINA. ─ Azken aldian, agian aldatuko zen, baina hala eta guztiz ez dut uste 

aldaketa hori horrenbestekoa izan denik… 

BIRLING ANDREA.─ Ez dut ezertxo ere ulertzen, jauna. 

ERTZAINA. ─ Ez al litzateke hobe ulertu nahi ez duzula esatea, Birling andrea? 

BIRLING ANDREA.─ Ez dudala ulertzen esan dut. 

ERTZAINA. ─ Ez da ba … egia. 

BIRLING ANDREA.─ (Zutituz.) Zer esan nahi duzu? 

BIRLING. ─ (Bere onetik aterata.) Gauza guztiek dute bere neurria eta nerea oraingoa 

bete da. Barkapena eskatu beharko diozu Birling andreari. 

ERTZAINA. ─ Barkapena? Zergatik? Nere eginbeharra betetzeagatik? 

BIRLING. ─ Ez. Era txarrean egin duzulako. Herri gizona naiz… 

ERTZAINA. ─ Herri gizonek eskubideak ez ezik eginbeharrak ere badituzte. 

BIRLING. ─ Baliteke, baina e dut uste nere eginbeharraren berri jakitera bidali 

zaituztenik. 

SHEILA. ─ Hala dirudi, baina nere buruari galdetzen hacia naiz… 

BIRLING ANDREA.─ Zer esan nahi duzu horrekin? 
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SHEILA. ─ Ezer esan nahi ez duena, egiten dugun jantzi-urratze rlote hau da. Buru pixka 

bat izango bagenu ez genuke horrelakorik egingo. Soldata on bat eskatzeagatik 

aitak bidali zuen. Nik berriro hondoratu nuen umore txarreko eta pollita aurkitu 

nuelako. Gerard-ekin ibili zen eta nahi izan zuenean utzi. Eta orain zuk argazkia 

ikusita esaten duzu ez duzula ezagutzen. Ez dakit zergatik ezagutu behar zenuen, 

baina aurpegira begiratu dizut eta berehala ohartu naiz ezagutu duzula. Eta egia 

esaten ez baduzu, zergatik eskatu behar du barkapena poliziakoak? Dena okertzen 

ari zaretela ez al zarete ohartu? 

(Ate hotsa kanpoan.) 

BIRLING. ─ Atea berriro. 

BIRLING ANDREA.─ Gerard etorriko zen. 

ERTZAINA. ─ Zure semea atera ez bada? 

BIRLING. ─Ikustera noa.  

(Badijoa. Ertzainak Birling andreari.) 

ERTZAINA. ─ Birling andrea, zu zara  Brunley-ko Behartsuei laguntzeko emakumeen 

Lagunarteko nagusi honetakoa, ez al da hala? 

(Ez dio erantzunik ematen.) 

SHEILA. ─ Ama, hobe duzu aitortu… Hala da, zergatik? 

ERTZAINA. ─ (Antzokia astiro zeharkatuz.) Diruaren beharrean aurkitzen diren 

emakumeei laguntzeko elkartuak. Oker al nago? 

BIRLING ANDREA.─ (Era egokiz.) Ez, horrela egin dugu, eta laguntza hori merezi izan 

dutenei oso ondo etorri zaie. 

ERTZAINA. ─ Orain bi aste Batzar Nagusia egin zen. 

BIRLING ANDREA.─ Zuk hala diozu… 

ERTZAINA. ─ Batzar buru zu izan zinen eta ondo dakizu. 

BIRLING ANDREA.─ Hala izanda ere zuri zer? 
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ERTZAINA. ─ Gauza, den bezala esatea nahi al duzu? (Birling dardaraz sartu eta ixten 

du atea.) 

BIRLING. ─ Eric. 

BIRLING ANDREA.─ Hori mutila! Orain nora ote dijoa? 

BIRLING. ─ Ez dakit… Hain bereak dituen bizialdi horietako batean zegoen, eta hemen 

bere beharrik ez izan arren… 

ERTZAINA. ─ Bere beharrean gaude eta agudo bihurtzen ez bada bere bila joan beharko 

dugu. (Birling senar-emazteak elkarri begira jartzen dira zalantzaz.) 

SHEILA. ─ Haize pixka bat harztera joango zen. Laster etorriko da. 

ERTZAINA. ─ Hala uste dut. 

BIRLING ANDREA.─ Eta zergatik uste duzu? 

ERTZAINA. ─ Nere galderari erantzuten diozunean esango dizut, Birling andrea.  

BIRLING. ─ Nere emaztea ere zure galderari erantzun beharrean aurkitzen al da? 

ERTZAINA. ─ Bai, eta arrazoi sakon bategatik. Gogora ezazu Croft jaunak esan duena. 

Irailaz geroztik ez zuela ikusi Eva Smith. Birling andreak orain bi aste ikusi zuen, 

eta hitza ere gin zion. 

SHEILA. ─ Ama! 

BIRLING. ─ Egia al da? 

BIRLING ANDREA.─ (Itxoin ondoren.) Bai, egia da. (Sheila aulkian erortzen da.)  

ERTZAINA. ─ Laguntza bila Batzar Nagusira joan al zen? 

BIRLING ANDREA.─ Bai. 

ERTZAINA. ─ Eva Smith izenarekin? 

BIRLING ANDREA.─ Ez, ezta Daisy Renton izenarekin ere. 

ERTZAINA. ─ Orduan, zer izenekin agertu zen? 
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BIRLING ANDREA.─ Andre Birling izenarekin. 

BIRLING. ─ Andre Birling? 

BIRLING ANDREA.─ Hitz gutxitan, lotsagabekeria bat izan zen. Eta ordutik berotu 

ninduen bere aurka egiteko. 

BIRLING. ─ (Atzealderuntz joanez.) Hori ausardia! (Whisky gehiago ateratzen du 

beretzat.)  

ERTZAINA. ─ Bere aurka egiteko orduan berotu zintuela aitortzen al duzu? 

BIRLING ANDREA.─ Ez al da bidezkoa? 

SHEILA. ─ Ama, hil da… Heriotza ikaragarria… 

BIRLING ANDREA.─ Sentitzen dut, baina orduan bera izan zen errudun. 

ERTZAINA. ─ Batzar Nagusian zu zinelako ukatu al zitzaion laguntza? 

BIRLING ANDREA.─ Baliteke. 

ERTZAINA. ─ Bai, ala ez? 

BIRLING ANDREA.─ (Zutituz ezker aldera joaten da.) Bai! Bere jokaerak hasrretu egin 

ninduen. (Saminki.) Gure abizena aukeratu zuen, gero lehenengo bururatu zitzaiona 

izan zela esan zuen. Hark galderari erantzunez aitortu zuen, bere senarrak utzi 

zuelako kontua, gezurra zela. Lan askorik gabe jakin genuen egia… edo egiaren 

zatia. 

ERTZAINA. ─ Zergatik eskatzen zuen laguntza? 

BIRLING ANDREA.─ (Eskuinera joanez.) Nik esan gabe ere, zerorrek ondo dakizu hori. 

ERTZAINA. ─ Eta isilpean ez da geldituko Birling andrea. 

BIRLING ANDREA.─ Ez ezazula uste menderatuko nauzunik. Neri gertatu zaidana ez 

da besteena bezalakoa, egindakoaren lotsarik ez daukat, eta ez dago aspertu 

beharrik. Neskatxak laguntza eskatu zuen, ondo dago. Baina eskariak ondo 

aztertzera behartuak gaude. Berak esandako arrazoiak ez zitzaizkigun onk iruditu. 

Gauzak ez zeuden garbi… Orduan nik hala nahita, eskaria ukatu egin zitzaion, eta 
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gero gertatua gora behara nere gin beharra bete nuelakoan nago. (Birling-engana 

joanez.) Horregatik ez dut nik gehiago hitzik egingo, eta zuk ez duzu nere iritzirik 

aldatuko.  

ERTZAINA. ─ Bai, aldatuko dut. 

BIRLING ANDREA.─ Ez horixe! Zuk badakizu nik ez dudala okerrik egin. 

ERTZAINA. ─ Badakit zuk egin oso gaizki zegoela, eta horregatik bizitza osoa kezkatan 

igaroko duzula. Gaur gauean hospitalean egon bazina ikusiko zenukeen…! 

SHEILA. ─ (Zoraturik.) Ez, ez berriz esan, ikusten dut! Etorri zarenetik sumintzen nau. 

ERTZAINA. ─ Orduan, hurrengoan beste gauza berri bat gogora ezazu: Eva Smith 

haurdun zegoen. 

SHEILA. ─ (Ikaraturik.) Baina… orduan… Nolatan hil zuen bere burua?  

ERTZAINA. ─ Txakur bat bezala, toki guztietatik bidli egin zuten. Heriotza azken azkena 

zen, baina halere azkena. 

SHEILA. ─ Ama, zuk jakingo zenuen, bada… 

ERTZAINA. ─ Bestela zergatik etorriko zen ba erruki eske? 

BIRLING. ─ Entzun… Gerard Croft jauna izan al zen? 

ERTZAINA. ─ (Erabakiz.) Ez. Gerard Crotf-ek ez zuen zer ikusirik izan. Besterik esan 

behar al didazu? 

BIRLING ANDREA.─ Orduan esan nuena haurraren aita bilatzeko, gertatutakoaren erru 

guztia berak du. 

ERTZAINA. ─ Guztia ez. Emakume batek gehiena behar duen orduan hasi zen laguntza 

eske, eta zuk ukatu, eta zure lagunei ukarazi egin zenien. Txakur txikirik gabe 

zebilen etsita. Eta ez dirurik gabe bakarrik… dirurik gabe, lagunik gabe, maitasun 

gabe eta hitz onik gabe ere, bai seme-alabak izan dituzu zuk, konturatu beharko 

zenuke… Baina … eskariari ezentzuna egin zenion. 

SHEILA. ─ Ama! Anker! Oso anker jokatu zenuen. 
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BIRLING. ─ Egin diren garbitasunak hau agertzen dutenean, Sibyll, lurperatuta geldituko 

gara egunkariek pixka bat haizatzen badute… 

BIRLING ANDREA.─ Nahikoa da! Eta horrenbeste erruren jabe ni egin baino lehen 

gogora ezazue nik ez nuela bidali…Orduan hasi zen dena (Ertzainari begiraturik, 

mahai aldera joanez, esritzen da. Berling-ek berbera egiten du.) Nere alderako ere 

zerbait bazen. Neskatxa gezurretan ari zen. Gero egia azaltzean jakin nuen 

bazekiela aita nor zen. Berarekin ezkondu nahi ez bazuen, behartuta zegoen bezala, 

gutxienez mantendu egin behar zuen. 

ERTZAINA. ─ Berak zer esan zuen? 

BIRLING ANDREA.─ Ba, ergelkeriak… 

ERTZAINA. ─  Zer ergelkeria? 

BIRLING ANDREA.─ Nolanahikoak izanda ere nere onetik aterarazi ninduten. Bere 

burua era hartan ikusten zuen emakume batentzat ez ziren egokiak haren hitz 

bideak. 

ERTZAINA. ─ Bere egoera orain marmolezko hotzaren gainean usteltzea da. (Birling-

ek zer edo zer esan nahi du.) Ez zaitez berriro hasi hitz totelka eta aitzakiak jartzen. 

Berak zer erantzun zuen? 

BIRLING ANDREA.─ (Beldurturik.) Axolakabe… edarii zela… eta mitil arduragabea 

zela aita. Bientzako kaltegarri izango zela eta ezkontza konturik ezin zela aitatu ere. 

Dirua eman ziola, baina gehiagorik ez zuela nahi izan. 

ERTZAINA. ─ Eskaintzen eta zergatik hartu ez? 

BIRLING ANDREA.─ Txaldankeria bat. Hitzik ere ez nion sinistu. 

ERTZAINA. ─ Ez dizut galdtzen sinistu zenion ala ez. Bere erantzuna jakin nahi dut nik 

hitzez-hitz. 

BIRLING ANDREA.─ Mozkortuta zegoen gau batean mutiolak esan zuenagatik 

antzeman zion dirua berea ez zela. Hala esan zuen. 

ERTZAINA. ─ Eta… nondik ateratzen zuen dirua? 
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BIRLING ANDREA.─ Lapurtu egin zuen. 

ERTZAINA. ─ Orduan gaizki lortutako dirutik ordaindu nahian joan zen zuregana? 

BIRLING ANDREA.─ Hau azkenean aitortu zuen: senarrak utzi zuelako kontua sinisten 

ez niola esan nionean… Bietatik egia zer zen jakiteko biderik ba al zegoen? 

ERTZAINA.─ Baina egia esan bazuen? Mutilak berea ez zuen dirua eman bazion, orduan 

zuregana joatea ez al zen mutil hura neste nahaspiletatik atera nahia? 

BIRLING ANDREA.─ Baliteke; neri lotsagarria iruditu zitzaidan. Eta laguntza ukatu 

niolako pozik nago. 

ERTZAINA.─ Gero gertatutakoa gogoratuta ere bai? 

BIRLING ANDREA.─ Neskatxa hori… errukarri zait, baina nik ez dut errurik. 

ERTZAINA.─ Zure ustez nork du errua? 

BIRLING ANDREA.─ lehenik berak. 

SHEILA. ─ Aitak eta nik bere lanetik bidali genuelako? 

BIRLING ANDREA.─ Gero … etorri zenaren aita da arrudun. Eta neskatxak esan zuen 

bezala mozkor eta axolakabea baldin bada, orduan eta gehiago. Eskarmentu bat egin 

beharko litzateke! Nork erantzun behar du neskatxa horren azken beltzaz aita horrek 

ez bada? 

ERTZAINA.─ Baina beste hori jakinda dirua lapurtu zuela jakinda… 

BIRLING ANDREA.─ Horrela bada, bera jartzen dut errudun bakar. Orduan neskatxak 

ez gintuen gu nahaspila honetan sartuko. Eskatzera ez baitzitzaigun etorriko. Guk 

ukatu beharrik ez orduan… 

ERTZAINA.─ Orduan errudun bakarra… 

BIRLING ANDREA.─ Hala da. Eta zigor gogorra merezi duena. 

SHEILA. ─ (Birling andrearengana joanez beldurturik.) Ama, isildu zaitez, isildu! 

BIRLING.─ Sheila! 
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SHEILA. ─ Baina ez al duzue ikusten? 

BIRLING ANDREA.─ (Zorrozki.) Gur gauean ez zabiltza ondo! (Ertzainari.) Zure egin 

beharra mutil hori bilatzea eta hemen guztien aurrean aitortu araztea da; eta ez 

hemen galdera zoro batzuekin denbor galtzea! 

ERTZAINA.─ Ez beldurtu Birling andrea, hori egiteko asmotan naiz. 

BIRLING ANDREA.─ (Garaile bezala.) Poza hartzen dut. Eta orain joan egin nahiko 

duzu… 

ERTZAINA.─ Oraindik ez. Nere egin beharra bete behar dut. 

SHEILA. ─ Baina… ama… Ez al duzu ulertzen oraindik? 

(Birling-engana bihurtzen da, bere besagainean aurpegia izkutatuaz, 

negarrez. Gurasoak beldurtu eta elkarri begira jartzen dira.)  

BIRLING.─ (Ahots dardartiaz.) Baina, jauna, ez duzu esan nahiko, zera… nere semea 

gauza honetan nahastuta dagoenik… 

ERTZAINA.─ Hla balitz badakigu zer egin behar den! Birling andreak oraintxe esan du. 

BIRLING.─ (Erabat erreta.) Jaungoiko maitea! Baina… entzun ezazu… 

BIRLING ANDREA.─ Ez dut sinisten. Ezin dut sinistu… (Aulkira erortzen da.) 

SHEILA. ─ (Belaunikatuz.) Ama…! Horregatik isilarazi nahi zintudan. 

(Ertzainak keinu bat egiten du eta kanpoko atea ixten dute. Bera berriz ere 

zutik barrengo ateari begira dago. Eric sartzen da, kolore zuri eta larri, 

besteen begi azterlariei gogor egin nahiz. Bere amaren deihadar handi 

bat.) 
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HIRUGARREN EKITALDIA 

 

 Lehengoan bezalaxe jarrai egiten du. Eric sartu berria da. 

 

ERIC.─ Badakizue ez da hala? 

ERTZAINA.─ Bai, badakigu. 

BIRLING ANDREA.─ (Larri.) Ezin dut sinistu, Eric. Okerren bat izango da. Ez dakizu 

zertaz aritu garen. 

SHEILA. ─ Zorionean… berak ez daki. Neskatxa nahastu zuenaren aurka mintzatu da 

ama. Eta esan du merezi duen zigorra eman behar zaiola, pixka bat zentzutu dadin. 

BIRLING.─ Nahikoa duzu, Sheila! 

ERIC.─ Ez didazu erraztasun haundirik ematen, noski, ama? 

BIRLING ANDREA.─ Nik ez nekien zu zinenik! Ezin dut sinistu! Zu ez zara 

horrelakoa… ez zara mozkortzen… 

SHEILA. ─ Horixe mozkortzen dela! Lehen ere esan dizuet. 

ERIC.─ Jainkoak ordainduko al dizu  egiten didazun mesedea. 

SHEILA. ─ Aspalditik isilean daukat. Gaur hitz egin dut dena aterako zela konturatu 

naizelako… Nere ezpainetatik jakitea hobea zela iruditu zait. Nik ere nereak pasatu 

ditut. 

BIRLING ANDREA.─ Sheila, ez dut ulertzen zergatik ari zaren horrela. 

BIRLING.─ Ezta nik ere. Leialtasun pixka bat izango bazenu… 
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ERTZAINA.─ Barkatu, Birling jauna,, Ni joaten naizenean zuen sendiko gorabeherak 

arazoetan hitzegiteko denbora izango duzue. Orain zure semeak zer esaten duen 

jakin nahi dut. (Gogor.) Eta nahiago nuke beste gauzarik ez aitatzea, eskertuko 

dizuet. Hitz egin ezazu. 

ERIC.─ Kopatxo bat hartu l nezake hasi baino lehen? 

BIRLING.─ Ez. 

ERTZAINA.─ Bai. (Birling zerbait ematera dijoala antzemanez.) Badakit… zure semea 

da eta zure etxean gaude. Baina begiraiozu! Zerbaiten beharrean aurkitzen da eta 

hitzegiten hasteko. 

BIRLING.─ Egin ezazu nahi duzuna. (Eric-ek whisky bat hartzen du. Botila erabiltzean 

eta edanean igertzen zaio ohitua dagoela horiek egitea. Besteek begiratzen diote.) 

Orain ulertzen ditut lehen ulertzen ez nituen gauza batzuek. 

ERTZAINA.─ Mesedez… Utzi iezaidazue bukatzen. Noiz ezagutu zenuen? 

ERIC.─ Lehengo azaroan, gau batean. 

ERTZAINA.─ Non? 

ERIC.─ Music Hall-eko tabernan. Pare bat ordu ziren, han bi edo hiru lagunekin 

nengoela. Zerbait ukitua nengoen. (Eseritzen da.)  

ERTZAINA.─ Aurrera! 

ERIC.─ Hizketaratu ginen, zerbait hartzeko esan nion. Irteerakoan zeharo burua galduta 

nengoen. 

ERTZAINA.─ Bera ere bai? 

ERIC.─ Gero esan zidan zerbait txorabiatuta zegoela. Batez ere hogeita lau ordu haietan 

ezer jan gabe zegoelako. 

ERTZAINA.─ Bera lagun bila joan al zen hara? 

ERIC.─ Ez, ez zen horietakoa… Baina beste neska batek laguntzeko esan ote zion. Ez 

nuen behinere garbi jakin. 
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ERTZAINA.─ Gero bere lo gelara lagundu al zenion? 

ERIC.─ (Baiezkoa.) Nere ustez biziki eskatu nion. Ez naiz ondo oroitzen. Gero berak 

esan zidan ez zidala sartzen utzi nahi, baina… oso mozkorturik nengoela eta 

ixkanbilaren bat sortuko nuela eta… 

ERTZAINA.─ Utzi egin zizun sartzen. 

ERIC.─ Bai. Eta gertatutakoa gertatu zen. Ni ez nintzen gogoratzen ere. Hori da 

samingarriena… Bai tamalgarria! 

BIRLING ANDREA.─ Baina nolatan…? 

BIRLING.─ Sheila, lagundu egiozu zure amari gela txikira. 

SHEILA. ─ Baina … nik … 

BIRLING.─ (Aginduz.) Entzun duzu nik esana (Beherago.) Tira, Sybill. (Birling andreari 

ateraino laguntzen dio. Sheila altxatzen da eta elkarrekin ateratzen dira. Birling-

ek berriro ixten du atea.) 

ERTZAINA.─ Noiz ikusi zenuen berriro? 

ERIC.─ Handik hamabost egunera. 

ERTZAINA.─ Aurretik hitz emanda? 

ERIC.─ Ez neukan gogoan ez bere izenik ez bere etxea non zegoenik. Lanbroz betea 

bezala zegoen dena. Elkar bilatu genuen, ez bat, ez bi, bainan lehenagoko lekuan. 

ERTZAINA.─ Berriz ere edan eta edan? 

ERIC.─ Bai. Baina oraingoan ez nengoen hainbeste. 

ERTZAINA.─ Berriz ere lagundu al zenion etxera? 

ERIC.─ (Baiezkoa tximiniara hurreratuz.) Asko hitz egin genuen. Bere gora behera 

zenbait esan zizkidan. Nik ere bai berari nor nintzen eta zertan lan egiten nuen esan 

nion. 

ERTZAINA.─ Maitasun konturikan esan al zenion? 



 

63 

ERIC.─ Ez nengoen maitemindua, baina gustatzen zitzaidan. Oso polita zen… maitalea. 

BIRLING.─ Horregatik jarraitzen al zenion? 

ERIC.─ Ezkontzako adina badaukat eta egin gabe nago. Hiri honetako txori haundiki 

horiek nazka ematen didate… zure lagun agurgarriekin dabiltzan horiek… 

BIRLING.─ Kontu gero zer esaten duzun! 

ERTZAINA.─ Kontu zuk ere… Geroago hitz egingo duzue. (Birling eseritzen da.) 

Berriro elkar ikustekotan gelditu al zineten? 

ERIC.─ Bai. Eta ez dakit orduan ala hurrengoan esan zidan haurdun zegoela. 

ERTZAINA.─ Jakina, horrek kezkatzen zuen bera, ez da hala? 

ERIC.─ Bai… Eta ni ere bai. Jota gelditu nintzen. 

ERTZAINA.─ Ezkontzeko konturik aipatu al zizun? 

ERIC.─ Ez. (Isilunea.) Ez nuela maite… eta horrelakoak esan zizkidan. Elkarren 

kidekoak izan arren, batzuetan umetzat hartzen ninduen. 

ERTZAINA.─ Zuk zer asmo zenituen? 

ERIC.─ Ba… berak lantegirik ez zuen… Bilatzeko ere ez zen gauza… Penike bat gabe 

zegoen, zerbait ematen nion… nik emandako dirurik gehiago ez zuela nahi esan 

zidan arte. 

ERTZAINA.─ Denera zenbat eman zenion? 

ERIC.─ Batez beste berrogeita hamarren bat. 

BIRLING.─ (Altxatuz.) Berrogeita hamar libera! Edari eta gainera zurrutean gastatzen 

zenituztenak. Nondik atera zenituen berrogeita hamar libra horiek? (Eric-ek ez du 

erantzuten.)  

ERTZAINA.─ Hori gldetzen dut nik ere. 

ERIC.─ Zure … lan gelatik… 

BIRLING.─ Nere langelatik? 
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ERIC.─ (Beste isilune baten ondoren.) Bai. 

ERTZAINA.─ Lapurtu egin zenuela esan nahi al duzu? 

ERIC.─ Bai eta ez. 

BIRLING.─ (Hasarretua.) Zer esan nahi duzu bai eta ez horrekin? 

(Birling andrea eta Sheila sartzen dira. Eric-ek ez du erantzuten.) 

SHEILA. ─ Ez da neregatik. 

BIRLING ANDREA.─ Barkatu, Arthur, ezin nintzen kanpoan egon. Barruan zer 

gertatzen zen jakitea beharrezkoa zitzaidan. 

BIRLING.─ Oraintxe esango dizut gertatzen dena. Neska horri gertatu zaion eran errudun 

bera dela eta nere idatz mahainetik lapurtutako dirua ematen ziola. 

BIRLING ANDREA.─ Eric, lapurretan egin al duzu? 

ERIC.─ Lapurretan…! Ez zen lapurtzea. Ordaintzeko asmoa banuen. 

BIRLING.─ Ez ezazula txorakeriarik esan! Nola ordainduko zenuen? 

ERIC.─ Moldatuko nintzen. Dirua behar nuen eta… 

BIRLING.─ Ez dakit nola hartu zenidan diru hori inor ohartu gabe. 

ERIC.─ Dirua jasotzeko zeuden sei edo zazpi agiri hartu nituen. Dirua berehala emateko 

eskatu nien… 

BIRLING.─ Hartutako agiria eman eta diruarekin gelditu, ez da hala? 

ERIC.─ Bai. 

BIRLING.─ Hartutakoen kontu eman behar didazu gauzak berehala garbitzeko. Txoro 

alena… Zergatik ez zenidan neri eskatu? 

ERIC.─ Estutasunean ezin joan daiteke zuregana diru eske. Ez gaituzu horrela ohitu. 

BIRLING.─ Lotsagabekeriarik ez esan neri! Zu beti nahi duzuna egiten ohitua zaudela… 

eta kito…! 
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ERTZAINA.─ Eta nik denbora gutxi daukadala! Joaten naizenean konponduko zarete. 

Beste galdera bat eta bukatuko dut. Neskak igerri zion zuk ematen zenion dirua 

lapurtua zela , ez da hala? 

ERIC.─ (Negargarri.) Bai. Ez zidan gehiago xentimo bat ere hartu nahi izan, ezta ikusi 

ere ez ninduen gehiago ikusi nahi ian. (Bat batean larri.) Baina zuk nola dakizu 

hori? Berak esan al zizun? 

ERTZAINA.─ Ez, ez zidan ezer esan. Ez genuen behinere elkarrekin hitzegin. 

SHEILA. ─ Amak esan dio. 

BIRLING ANDREA.─ Sheila! 

SHEILA. ─ Jakiteko eskubidea badaukazu. 

ERIC.─ (Birling andreagana pausu bat emanez.) Zuri esan al zizun? Etxera etorri al zen? 

Baina… ezin liteke. Ez zekien non bizi nintzen… Zer gertatu da? (Birling andreak 

samintasunez burua darabil, baina erantzun gabe.) Ama, kezka hau ken 

hakidazu… 

ERTZAINA.─ Entzun. Zurekin bukatu ondoren zure amaren Elkartasunera joan zen 

laguntza eske. Zure amak ez zion eman. 

ERIC.─ Orduan zuk hil zenuen! Neri laguntzearren joan zen zuregana, eta zuk bota egin 

zenuen… zuk hil zenituen bera eta bere erraietan zeraman haurra….! Nere semea… 

Nere semea, entzun al duzu? Biak zuk hil zenituen… Madarikatua zu! 

BIRLING ANDREA.─ (Altxatuz.) Ez, Eric, entzun… Nik ez nekien ezer…! Ez nuen 

ulertu…! 

ERIC.─ Ez zenuen ulertu…! Ez diozu inori ere ulertzen… Ez duzu ulertu nahi ere! Zu… 

SHEILA. ─ (Ikaratua.) Eric… Ez… Ez… (Birling-ek Eric-i besotik heltzen dio eta 

oldartzen du.)  

BIRLING.─ Kontu gero, txotxolo, petral … alde hemendik bestela… 

ERTZAINA.─ Nahikoa da! (Denak isiltzen dira, berari begiratuz.) Iso une batez eta 

entzun. Ez dut gehiago jakin beharrik. Zuk ere ez. Neska horrek bere burua hil zuen. 
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Baina denon artean erahil zenuten. Inoiz ez ahaztu hori! (Banaka begiratzen ditu.) 

Egiatan… ez dut uste ahanztuko duzuenik. Zuk, Birling andrea, laguntzarik gehiena 

behar zuenean bidali egin zenuen. Ematea zure eskuetan zegoena ez zenion eman 

nhi izan… (Birling andrea ikaratua aldentzen da Eric-i.). Zuk gogoratu zer egin 

zenuen… 

ERIC.─ (Eserlekuan apal.) Jaungoiko santua! Ahaztuko zaidala uste al duzu? 

ERTZAINA.─ Mozkorkerian psatako gu baten bukaera bezala hartu zenuen, abere bat 

izan balitz bezala, arimarik gabea, bihotzik gabea… Ez, ez dut uste ahaztuko 

zaizunik… (Sheila-ri.) Zu… 

SHEILA. ─ (Mindua.) Badakit. Geratutako guztiaren errua nik dut. 

ERTZAINA.─ Ez. Ez zara zu izan. (Birling-i gogor.) Zu izan zara. Berak hogeita bi 

txelinen ordez hogeita bost eskatzen zituen. Egin bzuen… egin! Ondo ordaindu 

zuen. Ez al da egia Birling jauna? Orain zuri eskatuko dizu ordaina berak! 

BIRLING.─ Entzun, jauna!... Miloiak emango nituzke… 

ERTZAINA.─ Beranduegi da, dirua eskaintzeko. (Bukatu duela ematen du. Bakoitzari 

begiratuz. Gero erdi aldera joaten da. Ez, ez dut uste inori ahaztuko zaizuenik. Ezta 

Croft gazteari ere, inoiz maitatu eta zoriontsu egin zuen horri ere. Ez dago zuen 

esku orain bera zoriontsu egitea. Ezta berari gaizki egitea ere. Eta ezin orain gaisoari 

esan ere. Zuri egindakoa sentitzen dut, Eva. (Ateruntz dijoa.) 

SHEILA. ─ (Negarrez.) Hori da okerrena. 

ERTZAINA.─ (Atrea baino lehenago jiratzen da.) Baina ondo gogoan hartu, Eva Smith 

bat hil da… Oraindik Eva Smith et John Smith asko eta asko gelditzen dira gure 

artean. Beren bizitza, itxaropen beldur zoritzar eta zoriontsu izateko ahalmenarekin; 

denak gure bizitzarekin elkartuak, guk pentsatu, esan eta egiten dugunarekin 

elkartuak. Ez da inor bakarrik bizi. Denak gizaldi batekoak gara eta bata bestearekin 

uztartuak. Eta Hara! Gizonk egia hau ondo ikasten ez badute egunen batean 

Jaungoikoak suarekin, odolarekin erakutsiko die. Gabon.  

(Irtetzen da. Besteak ate aldera begira, harrituak, zer egin ez dakitela 

gelditzen dira. Sheila oraindik isilka negarrez. Birling andrea eserlekuan 
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eroria. Eric bere baitakoekin burrukan. Birling bakarrik dago zerbait 

egiteko kemenarekin. Atea itxi dela entzun du, zutitzen da, atera dijoa 

zalantzaz, gelditzen da eta besteei begira jartzen da.) 

BIRLING.─ (Eric-i hasarre.) Zu zara errudunik haundiena! 

ERIC.─ Bai. 

BIRLING.─ Eta oraindik ez dakizu zebterainoko okerra egin duzun! Gertatutako guzti 

zabalduko da. Bai lotsagarria! 

ERIC.─ Ez zait axolarik. 

BIRLING.─ Zuk ez duzu ezeren axolarik. Baina nik bai. Hurrengo Ohorezko izenetan 

sartzea ziur nengoen…  

(Eric altxatu eta tximinia aldera dijoa, ero bat bezala barre eginez.) 

ERIC.─ Baina, Jaungoikoagatik! Orain zer axola du izen horietn srtzea al ez sartzea? 

BIRLING.─ (Oso hasarre.) Zuretzat ikusten dudanez dena berdin da… Baina hara izen 

lapurtutako atzeneko penikea ordaindu arte soldatarik gabe lan egin beharko duzula 

hori ez zaizu berdin izango. Eta bazter guztietan mozkortzea eta taberna zuloetatik 

emakumeak eramatea bukatu dela… (Atzeko alderuntz dijoa eta whisky bat hartzen 

du.) 

BIRLING ANDREA.─ (Kemen hartzen hasia.) Eric, lotsa ematen didazu… 

ERIC.─ Ez dago gaizki, baina ez ahaztu neri ere lotsa ematen didazuela. Bai… biak… 

BIRLING.─ (Bere emaztearen eserlekuaren ixkinean eseriz.) Iso! Zure amak eta nik egin 

ditugunak zerbaitegatik egin ditugu… Ondorenak zoritxarrez… uste ez bezalakorik 

izan arren. Hala da. 

SHEILA. ─ (Nardabera.) Bai hala da. 

BIRLING.─ Zuk zer esan behar duzu? 

SHEILA. ─ Ez dakit nondik hasi. 

BIRLING.─ Ez zaitez hasi ba. Zuri entzuteko gogorik ez daukagu. 
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SHEILA. ─ Nik ere gaizki egin nuen. Nere jokaerak min ematen dit. Baina badakit… 

berriz hasiko zarete… Ez dela ezer gertatutakoa… Txorakeria bat izan dela… 

Zuzendu beharrik ez dagoela… 

BIRLING.─ Ezetz? Gaizki ari zara. Gaur gauean asko ikasi dut. Zer ikasi dudan? Orain 

ordu batzuk… zer sumtzen nuen gogoratzean, bostak mahai honen inguruan 

eserita… 

ERIC.─ (Moztuz.) Bai, eta gogoratzen al duzu afalondorean hain alai zeundela Gerard eta 

bioi esan diguzuna? Gizon bakoitzak bere bidea bilatu behar duela, beretzat lan 

egin, bere onerako; eta ez jaramonik egin besteari ere begiratu behar diogula esaten 

duten txoro horiei. Gogoratzen al zara? Bai… eta horietako txoro bat azaldu da bat 

batean… Poliziakoa. Ez dut entzun horrelakorik esan diozunik. 

SHEILA. ─ (Bat batean.) Orduan etorri al da poliziakoa? Aita hori esandakoan? (Altxa 

eta Eric gana dijoa.) 

ERIC.─ Bi… Zer ba? 

BIRLING.─ Zer gertatzen zaizu orin Sheila? 

SHEILA. ─ (Astiro.) Harrigarria… Oso harrigarria… (Begiratzen die.)  

BIRLING ANDREA.─(Dardar pixka batekin.) Badakit zer esango duzun. Nere buruari 

galdetu dio eta… 

SHEILA. ─ Orain ez du garrantziarik… Baina egiatan poliziakoa ote zen? 

BIRLING.─ Hala ez bazen aldatzen da guk hemen esan dugun guztia. 

SHEILA. ─ Neretzat ez; eta zuentzat ere ez luke aldatu behar. 

BIRLING ANDREA.─ Ez zaitez ume izan, Sheila! 

SHEILA. ─ (Bat batean berotua.) Ez naiz umea! Eta haundiagoa esango dizuet. Umeak 

ez baino umeak bezain beldurgarriak zuek zarete hemen, gertatutakoa aintzat hartu 

nahi ezik… 

BIRLING.─ Ez neri horrela hitzegin! Zoaz zure gelara! 

ERIC.─ Zigor haundia izango da hori beretzat. 
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SHEILA. ─ Baina ez al zarete ohartzen gaur hemenesan direnak egiak baldin badira, nork 

atera dizkigun garrantzia gutxi duela? Gertatutakoek dute garrantzia; ez poliziakoa 

zenak edo ez zenak… 

ERIC.─ Guretzat benetan hala izan da. 

SHEILA. ─ Hori garbitu nahiean ari naiz, Eric. (Beren gurasoei.) Bazuen halako 

zerbait… ez zuen ertzaina ematen… 

BIRLING.─ Ni ere hortan nago! (Birling andreari.) Eta zu? 

BIRLING ANDREA.─ bere egiteak bereziak ziren… Hain nagusi… hain gogor…. 

BIRLING.─ Eta neri nola hitzegin didan… Isiltzeko esanez. Alkate izana naizela badaki, 

eta oraindik zuzenburu naizela… Gainera bere hitz egiterako era… Esan nahi dut 

horiek ez dutela horrela hitz egiten eta askokin hitzegin dut nik. 

SHEILA. ─ (Astiro.) Lehendik ez zekienik ez diogu ia ezer esan. Igerri al diozue? 

BIRLING.─ Horrenbeste hitz egin ez bagenu. (Onetik aterea begiratzen die.) Eta hala da, 

ez dakit zergatik horrenbeste hitzegin behar zenuten.  

SHEILA. ─ Orain mar-mar egitea erraza da… Nahi izan duen bezala aitortu arazi digu. 

BIRLING ANDREA.─ Neri dagokidanez ez dit aitortu arazi, zuek esaten duzuen bezala. 

Nik egindakoa esan diot; eta ondo egin nuelakoan nago. 

SHEILA. ─ Baina, ama… 

BIRLING.─ Dena dela, ziri ederra sartu dizue. Hori da Zoria! 

BIRLING ANDREA.─ Arthur! 

BIRLING.─ Zuri ez, maite. Baina horiei… biei…. Egiatan gure etsaien bat da. Gu 

guztion aurka zegoen etorri denetik eta lehendik ere bai! Eta zuek gogor egin 

beharrean zuen gauzetan sartzen utzi,…. Hariak moztu behar zenizkioten. 

ERIC.─ Zuk moztu diozunik inork ez du ikusi. 

BIRLING.─ Zure lapurretak aitortuak zenituelako…. Berarekin bakarka hitzegiten 

gehiago saiatu behar nuen. 
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ERIC.─ Ez zenuen ezer lortuko. 

SHEILA. ─ Egia…. (Atea. Isilunea. Elkarri begir beldurrez.) 

BIRLING.─ Nor ote da orain? Ikuster noa. 

BIRLING ANDREA.─ Ez. Edna joango da. Tea egin arte ez oheratzeko esango diot. 

SHEILA. ─ Gerard izango da, berriz datorrena… 

BIRLING.─ (Lasaituz.) Bai… Zearo ahaztuta neukan. (Gerard sartzen da.)  

GERARD. ─ Ez diot, noski, trabarik egingo. 

BIRLING ANDREA.─ Bai zera! 

GERARD. ─ Badut nere arrazoia. Poliziakoa noiz joan da? 

SHEILA. ─ Orain dela gutxi. Nahi zuen guztia egin du gurekin. 

BIRLING ANDREA.─ Sheila! 

SHEILA. ─ Zergatik ez du jakin behar? 

GERARD. ─ Nola…? Nola…egin ditu gauzak? 

BIRLING.─ Bere iritzian… oso bereziki, kezkak sortzeko bezala. 

BIRLING ANDREA.─ Nerekin eta Arthur-ekin oso bereziki. Zergatik, ba? (Denak 

Gerard-i begiratzen diote jakin minez.)  

BIRLING.─ Zuk badakizu zerbait. Zer gertatzen da? 

GERARD. ─ (Astiro.) Gizon hori ez da ertzainetakoa. 

BIRLING.─ Nola? 

BIRLING ANDREA.─ Ziur al dakizu? 

GERARD. ─ Ia bai. Zuei esatera itzuli naiz. 

BIRLING.─ (Berotua.) Ederki. Informeak eskatu al dituzu? 
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GERARD. ─ Bidean Flanaghan ertzainetako sarjentu bt aurkitu dut, urte askoz nere 

laguna eta Goole poliziakoa ezagutzen ote duen galdetu diot. Nolakoa den esan diot 

eta ez Goole eta bere antzekorik ere ez dela esan dit. 

BIRLING.─ Berrogei mila deabru! Gezur zulo bat!  

BIRLING ANDREA.─ Ez al dizuet esan? Ez al dut esan benetako poliziako batek hark 

bezala ezin lezakeela hitz egin? 

GERARD. ─ Egia. Poliziako hori gezurrezkoa izan da. 

BIRLING.─ Ziur jakin behar dut. 

BIRLING ANDREA.─ Nola? 

BIRLING.─ (Telefonoaren ondotik.) Ertzainaren buru egiten duenari deituz. 

BIRLING ANDREA.─ Kontuz zer esaten duzun. 

BIRLING.─ Bai, bai. (Telefonoan.) Brunley, zortzi, zazpi, bost, bi… (Besteei.) Nola nahi 

dela ere banuen hau egiteko asmoa. Hasieratik izan ditut nere susmo txarrak… 

Roberts agintaria… Arthur Birling-ek. Ondo Roberts?... Barkatu orren berandu 

deitzen dizudalako, baina… Oraintsu Goole poliziakorik hartu al duzu zure 

menpeko artean?... Bai, Goole. G-o-o-le. Berria, bai, berria. (Ertzaina nolatan den 

esaten dio txiki edo haundia, gizen edo argala) Ulertzen dut… ez dgo zalantzarik… 

Ez, elkarren arteko eztabaida genuen… Eskerrik asko. Agur Roberts. Ez da Goole 

poliziarik…. Ezta gaur hemen izan den horren antzekorik ere. Gizon hori ez zen 

ertzaina, Gerard-ek esan duen bezala…gezur-zulo bat. 

BIRLING ANDREA.─ Ez zuen besteak bezala hitzegiten… Eta beste itxura bat zuen. 

BIRLING.─  Honek dena aldatzen du. Orain ez dauka gauza honek gurekin zer ikusirik. 

SHEILA. ─ (Zital.) Orain berriro onak gara, denak onak! 

BIRLING.─  Esateko gauza egokirik ez baduzu, isil zintezke, Sheila. 

ERIC.─ Isiltzeak ez dio noski arrazoirik kenduko. 

BIRLING.─  (Hasrretua.) Zu ere zaude isilik. Ertzain bat izan bazen aitorketa entzun 

dizuna… 
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BIRLING ANDREA.─ Kontuz, Arthur!  

BIRLING.─ (Aguro.) Bai, bai. 

SHEILA. ─Ikusten duzu, Gerard. Gure beste txarkeriak ezagutzeko eskubiderik ez duzu. 

GERARD. ─ Ez, ez. Ez nituzke ezagutu nahi. (Birling-i.) Zuri zer derizkiozu. 

BIRLING.─ Norbaitek esan dio honera etorri eta gu txuliatzeko. Hasieratik igerri behar 

genion eta…. Beste egunen bat izan bazen igerriko nion baina…. Besta ondoren 

ginen… eta poz gehiegirekin geundelako, ederki harrapatu gaitu. 

BIRLING ANDREA.─ Gizon hori sarreran ikusi izan banu! Neri galderak egin baino 

lehenago nik egingo nizkion berari. 

SHEILA. ─ Orain bai, esan. 

BIRLING ANDREA.─ Nik bakarrik ez nuen amorrik emango! Eta orain dena bukatu 

denean astiro aztertu behar genuke gertatutakoa, eta zere egin dezakegun ikusi. 

BIRLING.─ Hori, maite, hori. Gauza bat badakigu. Gizon horrek nahastu egin gaituela… 

Eseri zaitez, Eric. 

ERIC.─ Ondo nago. 

BIRLING.─ Ondo? Orduan zeri esaten diozu gaizki egotea…. Ez duzu ibili behar… 

zera…. 

ERIC.─ Nola ez dut ibili behar? 

BIRLING.─ Gurekin zer ikusirik ez bazenu bezala. Gogoratu ezazu egin duzuna, alproja 

horrek. Gehiena huts egina zu zara. Hobez duzu ba, buru gehiagorekin jokatzea. 

ERIC.─ (Bere onetik aterea.) Orain zertarako aitatu buruz jokatzea? Ezer gertatu ez 

delakoan ari zarete orain. Nik ez dut horrela ikusten… Neska hil da… Ez du nork 

biztu, noski. Ez al da hala? 

SHEILA. ─ (Lehiatsu.) Bai, neri ere orrela iruditzen zait. Baina beraiek ez dute ulertzen. 

ERIC.─ Bera nor zen zelarik ere kontua da nik egin nuena egin nuela eta amak ere bai. 

Eta zuen errua ez da txikiagoa. Ertzainari esan edo beste edozeini esan, guk egin 
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ditugunak lotsagarriak dira. Zuen iritzian hobeto egon beharko nuke… Baina ez. 

Lan gelatik lapurretan egin nuen, Gerard; ez dakit zergatik ez duzun jakin behar… 

(Birling-ek isilarazi nahi du.) Ez zait axolarik jakinda ere. Diruarena barregarria da. 

Neskari gertatutakoak, guk egin genizkionak ematen dit min. Lehengoa bera 

sumatzen dut! Eta ez nago ni hemen eserita zentzu gehiagorekin hitz egitekotan… 

BIRLING.─ Jaungoiko bedeinkatua! 

BIRLING ANDREA.─ Arthur! 

BIRLING.─ Nere onetik ateratzen naute izan ere. Ez dute ikusi nahi gauza horiek hemen 

gure artean aitatzea edo jende artean zabaltzea alde haundiko gauza dela. 

ERIC.─ Berriz ere, nik esaten dudna da bera hil dela, eta denon artean erahil dugula… 

(Oihuka.) Horrek du hemen garrantzia. 

BIRLING.─ (Oihuka eta Eric-i eskua altxatuz.) Nik esaten dudana, isiltzeko edo etxe 

honetatik alde egiteko! (Une batean begiratzen dio, gero betiko ahotsaz.) Ez lizuke 

beste aita batek eramango nik gaur eraman dizudana. Badakizu, ba, hemen egon 

nahi baduzu iso! 

ERIC.─ (Idatz-mahainera joanez ahots erdiz.) Hemen egon edo ez egon, ez zait axolarik. 

BIRLING.─ Hemen egon beharko duzu lapurtutakoa ordaindu arte. 

SHEILA. ─ Horrek ez dio noski Eva Smith-i bizirik emango. 

ERIC.─ Ezta denen artean erahil dugulakoa aldatuko ere. 

GERARD. ─ Baina hil al da? 

ERIC.─ Ezagun da ez duzula gertatutako guztia ezagutzen. 

SHEILA. ─ Orain lehengo udaran Eva Smith-ekin ez zinela ibili esan bai al duzu? 

GERARD. ─ Bai, ibili nintzen. Barkatu, Sheila… begira ondo… polizia delako gizon bat 

azaltzen da. Eta zer egiten du? Hemen eta han aurkitutako egia pusketekin zoratuta 

utzi eta noizbait neska horrekin harremanak izan ditugula aitortu arazi, ere bai… 

ERIC.─ Eta horrela izan da. 
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GERARD. ─ (Eric-engana joanez.) Nola dakizu neska hura bera dela? 

BIRLING.─ (Argi egiteko gogoz.) Hala izan daitekeen ikus dezagun… ea… (Zalantzaz.) 

Ez,… ezin liteke. 

ERIC.─ Denok ezagutu genuen. 

GERARD. ─ Zuek “denak” esan zenuten neska batekin zer ikusia izan zenutela, baina, 

nork dki neska hura bera zen? (Denei garaile bezala begiratzen die denak harritut. 

Birling-engana dijoa.) Birling jauna… Zuk Eva Smith izeneko langile bat bidali 

zenuen. Ez zinen oroitzen gogoratzen baina, berak argazki bat erakutsi ondoren 

gogoratu zaizu. Horrela al da? 

BIRLING.─ Bai hala da, eta zer? 

GERARD. ─ Ederki. Berak badaki noizbait Sheilak Milwards-eko langile bat bidali arazi 

zuela. Hura bera dela esan, eta argazki bat atera ondoren Sheilak ezagutzen du. 

SHEILA. ─ Argazki hura bera zen. 

GERARD. ─ Nola dakizu argazki hura bera zela? Zure aitari erakutsitakoa ikusi al 

zenuen? 

SHEILA. ─ Ez. 

GERARD. ─ Eta zure aitak zuri erakutsitakoa? 

SHEILA. ─ Ezta ere. Badakit nora zoazen. 

GERARD. ─ Bera zela esateko argibiderik ez daukagu. Eta neska bera zenik esateko ere 

ez. Eta orain neri gertatua. Nik ez nuen argazkirik ikusi. Izena aldatu eta Daysi 

Renton izendatzen zela bat batean jakiteak salatu ninduen. Eta egiatan, Daysi 

Renton bat ezagutu nuelako galdu nintzen. 

BIRLING.─ Eta Renton hori, Eva Smith zelako argibiderik ez zuen atera. Berak 

esandakoa ontzat eman genuen. Poliziako zela esan zuenean bezala. Eta hau gezurra 

gertatu denean bestea ere gezurra izan liteke. 

GERARD. ─ Hori, hori. Ziurrena gezurra esan zuela. Nik aldegin nuenean zer gertatu 

zen? 
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BIRLING ANDREA.─ Galdetu dit ea orain bi aste nere batzarrera joan zen. Eta nik txoro 

bat bezala baietz esan diot. 

SHEILA. ─ Baina, ama, ez ezazula ahaztu argazki bat ikusi zenuela, neska ezagutu 

zenuela. 

GERARD. ─ Beste inork ikusi al zuen? (Ez dute erantzuten.) Orduan ez dago inolako 

argibiderik. (Eric-i.) Eric, argazkirik erakutsi al zizun? 

ERIC.─ Ez nere txanda etorri zenean, ez nuen beharrik ere; ama ikustera joan zenarena 

izango zen noski. 

GERARD. ─ Zergatik? 

ERIC.─ Lapurtutako dirua hartu nahi ez eta laguntza eskatzen ziolako. Nik… nik ezagutu 

nuenak ere horixe bera esan zidan. 

GERARD. ─ Axolarik gabeko… txatxukeriak! 

ERIC.─ Ez dut uste txatxukeria denik neska hiltzea! 

GERARD. ─ Zein neska? Lau edo bost baziren gutxienez eta… 

ERIC.─ Berdin zait, nerea hil da! 

BIRLING.─ Nola dakizu? 

GERARD. ─ (Sheila-ri.) Ondo dio, nork egiaztatuko digu gaur neska horrek bere burua 

hil duela? 

BIRLING.─ (Eric-i harro.) ea, erantzun horri! Etorri denaren aldetik begira diezaiogun 

gauzari. Sendiko jai bt ospatzen ari ginen zoriontsu… Berak hasieratik gauza 

harrigarri bat jarri digu begien aurrean eta gero oso erraz egin du gurekin nahi 

zuena. Eta jokoa hasi da. Neska bat hil da eta zorabiatuta uzten gaitu. Pozoina edan 

du… Oinaze izugarriekin hil da. 

ERIC.─ Zaude isilik! Ez ezazula lehenera jo berriro!. 

BIRLING.─ Ikusten al duzu? Horrela izanda entzun eta beste gabe dardarka jartzen zara. 

Horixe nahi zuen berak… zorabiatu… eta glderak egiten hasi… Zer esaten genuen 

ez genekiela, denok nahastu. 



 

76 

ERIC.─ Txorakeriarik ez ezazula esan! 

GERARD. ─(Gartsuki.) Egia jakin genezake! 

SHEILA. ─ Nola? 

GERARD. ─ (Telefonora joanez.) Neronek egiteko batere kezkarik ez daukat. (Izenen 

liburuan begiratzen du. Denok zai, txintik ere entzuten ez dela.) Brunley, zortzi, 

bederatzi, zortzi, sei… Gaisotegia? Hemen Croft lagundiko Gerard jauna… Bai 

gure langileetako neska bati zer gertatu ote zaion kezketan gaude. Gaur arratsaldean 

pozoina edanda bere burua hil duen neskarik eraman al dute horra? Ondo da; 

egongo naiz. (Besteak bere txintik gabeko jarduna gehiagotzen dute. Eric 

Sheilagana dijoa. Birling-ek bere kopetetik sudur zapia pasatzen du. Sheilak 

dardareko bat egiten du. Eric eskuak lotu eta askatu dabil.) Bai?... Ziur al zaude?... 

Bai, eskerrik asko. Gabon. (Mozten du.) Gaur ez da neskarik hil gaixotegian. Eta 

hilabete batzuek badira bere burua hil duenik han izan ez dutela… 

BIRLING.─ (Pozez.) Ikusten? Hori da egita eta beste guztia, dena gezurra. Adarra jotze 

lotsagarria! (Bere burua arintzeko antsi batekin.) Ez zaio inori atsegin bere bizkar 

horrela barre egitea, baina… baina… hala eta guztiz ere… (Irribarre bat eginez 

besteei atzealdera dijoa.) Tragotxo bat, Gerard? 

GERARD. ─ (Irribarre dagi honek ere.) Eskerrik asko. Ez zait gaizki etorriko. 

BIRLING.─ (Bi whisky atereaz.) Neronek ere hori esaten dut. 

BIRLING ANDREA.─ Argi ikusi dugu hau dena, Gerard. Eskerrik asko. (Eseri bedi.) 

GERARD. ─Bai, atera eta ibili naizen horretan lasaitu eta gauzak ikusteko nahiko 

denbora izan dut. 

BIRLING.─ (Edaria Gerard-i eramanez. Gerard eseritzen da. ) Bai zu ez zaitu gu bezala 

txingar gainean eduki. Aitortzen dut bat batean azaldu den hortan menderatu nauela. 

Izan ere ez litzaidake oso ondo etorriko horrelako istilu bat oraintxe. (Edalontzia 

jasotzen du.) Zure osasunerako! Sheila, ez zaitezen horrela egon. Pasatu da… 

SHEILA. ─ Okerrena amaitu da. Baina neri ahaztu ezin zaizkidan gauza batzuek ahaztu 

zaizkizue zuei. Hemen esan dena benetan gertatua da. Eta gaizki ez bukatzea zorion 

haundia izan da. Gaizki bukatu zitekeen. 
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BIRLING.─ (Jostaketan.) Baina halere ez da berdin, ez. Ez duzu ukatuko noski 

(Ertzainaren antzera.) zuek denok erahil duzue (Eric eta Sheila-ri algaraz 

begiratuz.) hori esan duenean jarri duzuen aurpegia ikusi izan bazute! (Sheila altxa 

eta alde batera dijoa.)  

SHEILA. ─ Banoa. Ikara ematen didate zure hitzek. 

BIRLING.─ Txorakeriak! Zuk ere atzenean txantxetan hartuko duzu. Hara, onena zenuke 

Gerard-i lehen eman diozun eraztuna berriz eskatzea. 

SHEILA. ─ Gauzak lehen bezala jarraitzea nahiko zenuteke, ezta? 

ERIC.─ Nik ez. 

SHEILA. ─ Zuk ez, baina gainerakoek bai. 

BIRLING.─ Eta ez al da hala? Gure bizkarretik barre egin dutela, besterik ez. 

SHEILA. ─ Lehen bezala dago orduan dena? Ez al dago ezertaz damutu beharrik? Ez al 

dago ezer ikasi beharrik? Lehen bezala bizi al gaitezke? 

BIRLING.─ Zergatik ez? 

SHEILA. ─ Nik esango dizut. Poliziakoa, zena zela, ez zen inoren bizkar barre egitera 

etorri. Lehenago ulertu duzue: zerbait ikasten hsiak zineten. Baina… bidean gelditu 

zarete. Zalantzarik gabe, lehenagoko bideari jarraitzeko asmoak dituzue… 

BIRLING.─ (Alai.) Eta zuk ez? 

SHEILA. ─ Ez, zer esan duen, nola esan duen, eta nere buruari zer zirrara eragin dion 

gogoan daukadlako. Haren sua, odola eta beldurra ezin zaizkit ahaztu! Eta zuen 

jardunak beldurra sartzen dit erraietaraino eta ezin dut onez hartu. 

ERIC.─ Zurekin nago. Neroni ere beldurra ematen dit. (Ate ondoan dagoen bere 

arrebaren ondoan jartzen da.)  

BIRLING.─ Zoazte ohera eta ez dezagun beste istilurik sortu. 

BIRLING ANDREA.─ Bere onetik atereak daude. Bihar guri bezain barregarri irudituko 

zaie hau guztia. 
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GERARD. ─ (Sheila-gana joanez.) Dena argi eta garbi dago, Sheila. (Eraztuna ateratzen 

du.) Eraztun honekin zer egin behar dugu? 

SHEILA. ─ Ez, oraindik ez… Azkarregi da. Pentsatu egin behar dut. 

BIRLING.─ (Eric eta Sheila-ri begiraraziz.) Begira horiei hor oraingo jende berri 

jatorra!... Dena dakiena… eta txantxetan erein jolasik ontzat hartzen ez 

duena.(Telefonoa behin eta berriz. Isilune arrunta. Birling-ek atzenean hartzen du 

telefonoa.) Bai… Birling jauna hizketan … Nola? …Zer diozu?... Zer? Zu… Zu! 

Denak inguratzen dira. Itxura denez deitzen zuenak moztu egin du. Birling-ek 

ere hori bera egiten du. Geldiro besteei begira, bere aurpegian izua dizdiratzen 

dela. 

 Poliziakoek deitu dute. Neska bat hil da gaisotegira daramatela. Pozoina edan omen 

du.Eta ertzain bat dator… galdera batzuek egitera… 
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