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PERTSONAIAK 

 
 

 
FATIMA  

BARBARA 
BANKARIA 
EPAILEA 

PRESIDENTEA 
ERREGEA 
AROTZA 

 
 
 

laguntzaileak 
 

bankariaren idazkaria 
epailearen idazkaria 

presidentearen idazkaria 
erregearen zerbitzaria 
erregearen zaintzailea 

 
 
 
Lau aktore esatari izanik, bi emakumezkok egingo dute FATIMA eta 
BARBARArena, eta, ahoskera apur bat aldatuta, beste bien artean 
banatuko dira gainerakoak (ahal dela gizonezkoak biak ere).  
 
Segidako oharrak pertsonaiak irudikatzeko baino ez dira eta bai ohar 
hauek bai testua bera erabat moldagarriak dira. Zenbait zati laburgarriak 
dira, eta batere arazorik ez nuke hala egiteko, baina nahiago izan dut 
bertsio osoa bidali. Bestalde, atalen arteko lotura pertsonaien beraien 
ahotsean utzi nahi izan dut. 
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FATIMA 
 
Amona argal kaskazuria. Ibileran, keinuetan, apurtzeko zorian dagoela 
ematen du, haizeak eramango duela. Makila baten laguntzarekin ere 
motel dabil, eta burumakur, laster etxerik gabe utziko baitute. 
 
BARBARA 
 
Emakume gaztea eta buruargia da, erakargarria. 
 
BANKARIA 
 
Gizon dotore, gorbatadun eta urduria: etengabe jostatzen ari da giltza 
sorta batekin. Hitz esanguratsuak e-ten-ka ahoskatzeko joera du: hi-po-
te-ka… 
 
EPAILEA 
 
Pertsonaietan zaharrena da. Hitzak errepikatzeko joera du.  
 
PRESIDENTEA 
 
Beti telefonoaren menpe dabil. Hizketan ari denean, esaldiak guztiz 
amaitu gabe uzten ditu. Norbait ukitzen duenean, kalanbrea ematen dio. 
 
ERREGEA 
 
Poliglota. Korroskada ugariak disimulatzen saiatzen da. Jum, jem, jum 
egiten du sarri.  
 
AROTZA 
 
Pertsonaietan gazteena, indartsuena eta osasuntsuena. Kantuan aritzea 
gustuko du.  
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1. BI BISITA ETA HITZORDU BI 

 
 

Hasierako doinurako, kareta moduan, Billie Holidayren kanturen 
bat erabil daiteke; agian Billie’s blues diskotik: zahar airea bai, 
etxegabetuen giro ilunik ere bai, baina energiaz betea. Bitartean, 
izenburu nagusia eta segidan atalaren izenburua entzungo ditugu. 
 
Benetako etxe kaleratze baten albistea entzuten da 
(‘Etxegabetzerik ez!’ ‘STOP kaleratzeak’): oihuak, esloganak, 
poliziaren gomazko pilotak… 

 
FATIMA: Mesedez, Barbara, itzali irratia! Jesus, Maria eta Jose! Albiste 

horiek tristetu egiten naute. Gaur bereziki… 
 
BARBARA: Arrazoi duzu, Fatima. Gaur goizean ezin digute onik egin. 

Baina izan esperantza. Ziur nago lortuko dugula azken orduko 
konponbideren bat.  

 
FATIMA: Nork esan behar zidan, niri… Itxaron pixka batean, laztana. 
  
BARBARA: Zertarako hartu duzu loreontzi txiki hori? 
 
 (Atea zabaltzearen hotsa). 
 
FATIMA: Nork jakin etxera berriro sartzerik izango ote dugun… Aldaba 

hau berriro erabili ahal izango ote dugun… 
 

(Aldaba baten bi kolpe hots samur entzuten dira, Fatima amonak 
leunki joak, hileta kanpai motelak balira bezala).  
 

BARBARA: Aldaba asko joko dugu gaur, Fatima. Ez kezkatu: baietz 
konponbideren bat lortu. Hitzorduak lortuta eta ongi lotuta 
dauzkat.  

 
FATIMA: Nire etxean geratzea lortuko banu… Orduan, Fatimaren 

eskuaren aldaba oparituko nizuke… 
 

(Berriro ere aldabaren kolpe hots samurrak entzuten dira).  
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BARBARA: Lortuko dugu zu Fatima Enean geratzea. Hurbildu pixka bat, 
Fatima, zure ezpainek kolorea behar dute. Eta orain, goiazen 
banketxera! 

 
(Trantsizio txiki bat: hiriko giroa, trafikoa, bozinak, e.a. Beharbada 
Billie Holidayren kantu zati bat ere erabil daiteke).  
 

BARBARA: Iritsi gara, Fatima. Ez kezkatu…  
 
(Zaratak amaitu eta bulegoko isiltasunera sartzeko, ate baten hots 
leuna entzun daiteke fondo-fondoan).   

 
BANKARIA: Arranopola, Fatima! (Hizkera limurtzailearekin). Hara, hara, 

baina gaur ez zatoz ba-ka-rrik. Bi lo-re-re-kin zatoz… Sar-tu la-
sai. Baina ai, ai, ai, oso egoera kax-ka-rra daukazu, Fatima. Nola 
esango nizuke…? Gogoratzen al duzu bederatziaren taula?  

 
FATIMA: Bederatziaren taula? Bederatzi bider bat, bederatzi. Bederatzi 

bider bi, hemezortzi. Bederatzi bider hiru, hogeita zazpi… 
 
BANKARIA: Ho-ri-xe! Uste baino buru hobea duzu. Eta bederatzi bider 

hamar, 90. Baina hiru zero gehituta, 90.000 mila euro! Ho-rra zure 
zo-rra (zo silaba aurrerantzean markatu: zorra, zoritxarra), 
Fatima, eta denon zo-ri-txa-rra! Horren aurrean, zer egin dezake 
ni bezalako bankari xume batek? 90.000 mila euro! 

 
FATIMA: Nik 900 euroko erretiroa daukat, baina zuek hilero 600 kentzen 

dizkidazue. Jesus, Maria eta Jose!  
 
BARBARA: 300 eurorekin ezin da bizi! 
 
BANKARIA: Zuk ere baduzu mihirik, hortaz! Nor zara, ai, ai, ai, bai!, 

Fatimaren zaintzailea akaso…? (Ahots gero eta seduzitzailez). 
 
FATIMA: Ez, alaba dut: Barbara. 
 
BANKARIA: Ur-te as-ko-an, Bar-ba-ra. Ba al dakizue gure amak zer 

esaten zuen?: ‘Asko irabazi eta batere ez aurreratu, asto haundi 
bat zara, esana bar-ka-tu’. (Giltza sorta bati eragitearen hotsa, 
txin-txin eginez). 
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BARBARA: Aizu… (Xuxurlaka esan dio, eskari baten doinuarekin). 
 
BANKARIA: Ba al dakizue? Gure banketxe honetan, nire bulego 

honetan, 9.000 hipoteka baino gehiago bideratu ditugu (Hemendik 
aurrera gero eta sarriago entzungo dugu giltza hotsa). Gu 
laguntzeko gaudelako hemen, la-gun-tze-ko! Baina jendeak kale 
egin digu, ka-le, huts egin digu! A-rra-no-po-la! 

 
BARBARA: Egoera asko aldrebestu da. Jende asko lanik gabe geratzen 

ari da. 
 
BANKARIA: Eta zuk, ezin al diozu amari lagundu? Zu ere lanik gabe ote 

zaude ba? 
 
FATIMA: Bai, Londresen bazuen. Baina utzi egin behar izan du niri 

laguntzeko. Ze erremedio! Jesus, Maria eta Jose. Nork esan 
behar zidan, niri… 

 
BANKARIA: Nik ere horixe nahi zaitut: la-gun-du! Kontrakoa ematen 

badu ere, ospe txarra badugu ere, bankarion lana ma-te-ma-ti-ka 
sen-ti-men-ta-la egitea da: Arranopola! Zertan egiten zenuen ba 
lan? 

 
BARBARA: Maistra naiz. 
 
BANKARIA: Maistra… Lan ederra. Hez-kun-tza. Bai lan e-de-rra! Ez oso 

praktikoa akaso, baina ederra. Hala ere, amari ezin askorik 
lagundu, ezta? Gainera, izango duzu familia, umeak akaso…  

 
FATIMA: Ez, ezkongabea da. 
 
 (IDAZKARI batek atea jo, eta desenkusaka sartu da bulegoan). 
 
IDAZKARIA: Barkatu, jauna, baina Julian konstruktorea etorri da. Larria 

omen da. 
 
BANKARIA: Bi bider a-rra-no-po-la!  
 
BARBARA: Beraz, uste duzu akordioren bat posible dela? Egon 

daitekeela konponbideren bat? (Leunki). Ai, astelehenerako berri 
onak bagenitu! Asteburuan, ama ahizparen etxera joango da. 
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Pixka bat urrutiratzea komeni zaio, kontu hauek pixka bat 
ahanztea… 

 
BANKARIA: Lau-ro-gei-ta-ha-mar-mi-la-eu-ro… Erraz esaten da. Legea 

gero eta zorrotzagoa da eta ezin salbuespenik egin, baina saia 
nai-te-ke. Ez naiz horren bihozkabea. Ezkongabea, beraz… 
Benetan gustatuko litzaidake zuen kasua bideratzea. Hasteko, 
agian, hileroko kuota 400 eurora jaistea. Beharbada zuen etxera 
joan naiteke, lasaiago hitz egitera, zuen etxea ezagutzea ona 
litzateke ma-te-ma-ti-ka sen-ti-men-ta-la egiteko… (Sedukzio 
jokoan). 

 
BARBARA: Primeran. Esan dizut ama asteburuan kanpoan egongo dela. 

Nahi baduzu, larunbat iluntzean kafe bat hartzeko gera gaitezke. 
8etan, adibidez? 

 
BANKARIA: Horixe: larunbatean, zor-tzi-e-tan. 
 
FATIMA: Estimatuta dago, jauna, estimatuta dagoenez. (Eserleku 

hotsak).  
 
BANKARIA: Etzi arte, beraz. Eta ez etsi, Fa-ti-ma. Gu laguntzeko gaude 

hemen: la-gun-tze-ko… Ah, Bar-ba-ra: nire izena Manuel da. 
 
 (Kaleko giro zaratatsuan, FATIMAren aienea eta arnasketa 

sakona).  
 
FATIMA: Jesus, Maria eta Jose, Barbara! Uste duzu, uste duzu… Jende 

honek aurretik hitzak politak, baina gero, atzetik putzak minak! 
 
BARBARA: Zu lasai egon, Fatima. Aspaldian irakurri nuen 

Txanogorritxuren ipuina. Ongi bidean, larunbatean inork ezingo 
zaitu etxetik bota. Utzi dena nire kontu eta orain goazen 
epailearengana! 

 
(Aurrekoa bezalako trantsizio txiki bat: hiriko giroa, trafikoa, 
bozinak, e.a.).  

 
IDAZKARIA: Epaile jauna, Fatima anderea heldu da.  
 
EPAILEA: Datorrela, datorrela! Kontxo! Ez zara bakarrik etorri eta…  
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FATIMA: Alaba dut, Epaile jauna: Barbara. 
 
EPAILEA: Urte askoan, Barbara. (Epailea ere jendetasun gehiegizkoaz).  
 
FATIMA: Urte askoan, bai, baina non? Zerbait egiten ez baldin badugu, 

etxerik gabe geratuko naiz. Kale gorrian! Jesus, Maria eta Jose!…  
 
EPAILEA: Ez da giro, Fatima, ez da giro. Garai txarrak bizi ditugu… 

Gaur ere zenbat manifestazio eta bilkura egiten ari dira hemen! 
Zenbat manifestazio eta kontzentrazio! Baina guri legea betetzea 
dagokigu, eta legea beti egon behar da herritarren alde, beti 
herritarren alde!  

 
BARBARA: Horixe: justizia. Ezin dugu onartu ama etxetik kanporatzea. 

Gorriak eta beltzak ikusten ari da eta asteburua ahizparen etxean 
igarotzea erabaki dugu. Pixka bat lasaitzeko… Baina sinadura 
zure esku dago. 

 
 (Aulki hotsa, pertsiana hotsa gero, eta leihoa zabaltzearena. 
Urrunetik, protesta hotsak).  

 
EPAILEA: Entzuten al dituzue? Gaur ere etorri dira, protestaka. Ez da 

giro, ez! Erotu egingo naute. Epaile lana oso gogorra da. Zirt edo 
zart egin behar da. Batzuetan oso bakarrik sentitzen naiz. Oso 
bakarrik. 

 
FATIMA: Benetan bakarrik, bai…  
 
EPAILEA: Bakoitzak du bere pelikula hemen. Bakoitzak bere pelikula. Ni 

neu alargundu berria naiz. Zu zeu ere alarguna. Eta zu, Barbara, 
eta zu…? Indiskrezioa ez bada galdetzen dizut, indiskrezioa ez 
bada. 

 
BARBARA: Ni? Zera, ezkongabea naiz. 
 
EPAILEA: Kontxo, kontxo! Horren neska liraina… 
 
FATIMA: Bikotekide egokia topatu ez duelako izango da… Ingalaterran 

ez baldin badu, behintzat, baina niri ez dit ezer esan. 
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EPAILEA: Ingalaterra, Ingalaterra… Kontxo, kontxo. 
 
BARBARA: Bai, hango lana utzita etorri behar izan dut amari laguntzera.  
 
EPAILEA: Arrazoi duzu, Barbara, arrazoi duzu. Lege zirrikituren bat 

balego… Baina lasaiago hitz egitea komeni zaigu. Elkarrekin esan 
nahi dut. Biok biotara (Samur, erromantiko). 

 
FATIMA: Jesus, Maria eta Koxme! (Harridura areagotzeko, Jose-ren 

ordez nahitara darabil Koxme). Ni adinean aurrera noa eta… 
 
EPAILEA: Ez, zure alabaz ari naiz, zure alabaz eta…  
 
FATIMA: Benetan bakarrik zaude… Jesus, Maria eta Koxme! 
 
EPAILEA: Ez didazu ulertu. Zure alabaz ari naiz, eta nire semeaz… 

Seme ipurtarin samarra dut, etxekalte samarra, lanik gabe… Zure 
alaba…, nire semearentzat oso aproposa izan liteke! Zure lore 
hori bezalakoxea. Bai, lasaiago hitz egitea komeni zaigu. 

 
BARBARA: Gure aldetik ez dago arazorik. Nahi baduzu, larunbatean 

kafe bat hartzeko gera gaitezke. 8.15etan, adibidez? 
 
EPAILEA: Golf partida daukat… Hezurretarako (Besoak zabaltzeko 

keinuaren hotsa: ahhh…), oso ona da. Baina, kontxo!, adiskideei 
mesede egitea garrantzitsuagoa da. Orain utzi egin behar 
zaituztet, epaiketa baitaukat. Badakizue: zirt edo zart; zuri edo 
beltz. (Eta, ahopeka, BARBARAri zuzentzen zaiola suposatzen 
da): Ah, nire izena Alberto da. 

 
(Ate hotsa. Kanpora irtenda, protestaren leloak entzuten dira 
urrunean). 

  
FATIMA: Jesus, Maria eta Jose, Barbara! Uste duzu, uste duzu… Jende 

honek aurretik hitzak politak, baina gero, atzetik putzak minak! 
 
BARBARA: Zu lasai egon, Fatima. Aspaldian irakurri nuen 

Txanogorritxuren ipuina. Utzi dena nire kontu eta orain goazen 
presidentearengana! 
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2. HIRU BISITA ETA HIRU HITZORDU 
 
 

Kareta eta izenburuen ondoren, hiriko giroa, trafikoa, bozinak, e.a. 
Bat-batean giro isilean nabarmenduz, ahots bat. 

 
BARBARA: Lasai egon, Fatima, bankariarekin eta epailearekin egon 

gara eta, ongi bidean, inork ez zaitu etxetik kanporatuko. 
 
 (Urrunetik entzungo da PRESIDENTEaren ahots suminkorra)  
 
PRESIDENTEA: Joan dadila pikutara! Txotxolo halakoa!  
 
BARBARA: Orain presidentearekin egongo gara, baina ez dirudi oso 

umoretsu dagoenik. 
 
PRESIDENTEA: Kokoteraino nago! Kosta ahala kosta, telebistan 

elkarrizketa bat…  
 
IDAZKARIA: Presidente jauna, bisita duzu… Fatima eta Barbara dituzu. 
 
PRESIDENTEA: Telebistan, ipurdi bistan utziko dut! (Bat-batean, 

deseroso, seriotu egin du hizketa moldea). Zera, aurrekontuen 
kudeaketa… Adiorik ez. (Telefonoa eskegitzearen hotsa). Ongi 
etorri zuen etxera, ze presidentearen egoitza, presidentearen 
etxea denon etxea… Jo bostekoa… 

 
BARBARA: Kalanbrea eman didazu!  
 
IDAZKARIA: Batzuetan gertatzen da… (Desenkusaka eta xuxurlaka). 

Bostekoa ematen duenean… Energia kontuak… 
 
BARBARA: Ama, bizitza osoa lanean, eta orain ezin dute gajoa kale 

gorrian utzi. Hori eskatzera etorri gara, legearen aldaketa, 
epaileak berak onartu digun bezala.  

 
PRESIDENTEA: Horixe da nire asmoa. Baina aurreko presidenteak 

dena…, zorrak utzi, dena oso gaizki… Baina Legea aldatzeko, 
badakizue, babesa, botoak…  
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BARBARA: Etxe bat edukitzea giza eskubidea da, Presidente jauna 
eta…  

 
(Telefono dei bat).  

 
IDAZKARIA: Susana duzu (Ahots apalez). 
 
PRESIDENTEA: Deitu kamarei oraintxe, oraintxe bertan… (Baxuago): Bi 

hiritar hauek, amona eta alaba, alaba oso, Barbara, mmmm, 
xarmagarria, telebistan primeran agertuko…, eta amona, mmmm, 
xaloa, loretxo batekin, hara eta hona loreontzi batekin. Oso ongi 
emango du pantailan. Ikusleak hunkituko ditugu… (Telefonoa 
eskegitzearen hotsa. Berriro ahotsa goratuz eta bisitariei 
zuzenduta). Barkatu, inork ez daki ze gogorra, nolakoa den, zera, 
presidentearen bizitza. 

 
BARBARA: Esaten ari ginen etxe edukitzea pertsonon eskubidea dela. 
 
PRESIDENTEA: Izango ez da ba, zera… Eta zure… senarra, eta 

lana…? 
 
FATIMA: Nigatik utzi du lana. Ingalaterran. Senarrik ez du. Baina zuk 

bai, ezta?, zu ezkonduta zaude. 
 
PRESIDENTEA: Bai, Irenerekin. Ia 25 urte… Baina gu ere modan 

gaude, krisian alegia… (Plantak egiten hasi da, begiak igurtzi ditu, 
negar malkoren bat xukatzeko. Baina berehala aldatu du berriro 
ere hizketa moldea). Beste kontu bat: orain telebistakoak etorriko, 
zera… Jendeak ikusiko du Presidentea hiritarren ondoan dagoela!  

 
BARBARA: Barkatu, jauna, baina ez dugu gaizki ulerturik nahi. Ez gara 

horretarako etorri, hala ere, larunbatean etxean bakarrik egongo 
naiz eta niretzat ohorea litzateke zu etortzea. Lasai hitz egin 
genezake, kafe bat inguruan, iluntzeko 8.30etan, adibidez? 

 
PRESIDENTEA: Larunbat iluntzean, mmm…? Dena utziko dut zure–

zuekin egoteko! (IDAZKARIari, apalago zuzenduta orain): Deitu 
kamerei ordu horretarako… Presidentea, etxe normal batean, 
botoak barra-barra…  

 
BARBARA: Joan beharra daukagu. Erregearekin audientzia dugu. 
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PRESIDENTEA: Erregearekin, audientzia duzue, zera, lortu duzue! 

Mmm… Goraintziak, eman eskuminak nire, zera, nire partez.  
 

(Eserlekutik altxatzen denaren hotsa.) 
 

BARBARA: Ai, ene! Berriro kalanbrea eman didazu!  
 
PRESIDENTEA: (Lizunkeriaz): Ah, nire izena Julian da. Adiorik ez bioi! 
 
LEIRE: Zorte ona izan dezazuela… Ongi segi. 
 

(Ate hotsa). 
 
FATIMA: Jesus, Maria eta Jose, Barbara! Uste duzu, benetan uste 

duzu…? Jende honek aurretik hitzak politak, baina gero, atzetik 
putzak minak! 

 
BARBARA: Zu lasai egon, Fatima. Aspaldian irakurri nuen 

Txanogorritxuren ipuina. Orain, goazen erregearenera! 
 

(Trantsizio txiki bat: hiriko giroa, trafikoa, bozinak, e.a.). 
 
ZERBITZARIA: Maiestatea, etorri dira bisitariak. 
 
ERREGEA: Jum, jem, jum (Korroskada ttiki bat eskuz estaltzen saiatu 

da. Aurrerantzean keinu hori tik moduan errepikatuko du). 
Albistegia ikusten ari nintzen. Gaur egun, agintariok oso-oso 
informatuta egon beharra daukagu. Noski eta of course! 

 
FATIMA: Gu geu ere bidegabekeria bat salatzera etorri gara. Ze 

erremedio… 
 
BARBARA: Zerbait azkar egiten ez baldin bada, ama etxetik botako 

dute.  
 
FATIMA: Jum, jem, jum. Tristura handia da hori.  
 
ERREGEA: Tristura… Bien sûr eta of course! Ondotxo dakit nik tristura 

zer den. Jum, jem, jum. Zerbitzari, ekarriguzu jateko zerbait. 
Janariak penak uxatzen laguntzen du. Lehenago bai aberatsak 



 13 

eta lur askoren jabeak gu! Afrikan, Hego Amerikan… Baina 
handik bota egin gintuzten amonatxo, eta batzuek, orain, gure 
jauregietatik bota nahi gaituzte! (Negarra itxuratuz, begiak igurtziz, 
malkoak xukatzen arituko balitz bezala. ZERBITZARIa azpilarekin 
sartu da. Kikara hotsa). Magdalenatxo bat hartuko dut (erreak 
nabarmenduz jan bitartean): eskerrak poz ttikiak dauzkagun. Eta 
handiak. Nola duzu izena, gazte?  

 
BARBARA: Barbara, jauna. 
 
ERREGEA: Oi, jakinduria! Oi, edertasuna! Poz handiekin bakarrik 

gaindituko ditugu tristura handiak!  
 
FATIMA: Baina zuri ez zaizu ezer falta. Gu gara gure kexua agertzera 

etorri garenok. 
 
ERREGEA: Kexuak, kexuak, kexuak… Hélas! Emaztea ere joan den 

urtean hil zitzaidan… Bakardade handian bizi naiz ni. Baina 
erregeon kezkak askoz eta askoz ere handiagoak dira. Jum, jem, 
jum. Zuri seme-alabek ere kezka handiak eragingo dizkizute, 
ezta? 

 
FATIMA: Alaba bakarra dut, Barbara, eta ezkongabea da, agian ikasleek 

berari… Oso konprometitua baita… 
 
BARBARA: Presidentearekin egon berri gara —bide batez, goraintziak— 

eta zure bitartekaritzaren beharrean gaude.  
 
ERREGEA: Ongi egin duzue. Baina bazkalorduan…, zuek, herritarrok, 

nola esaten duzue? Bai, tripa zorriak hoska ditut, tripa zorriak…  
Oh, la, la! Jum, jem, jum. 

 
BARBARA: Hala bada, larunbatean lasaiago hitz egin genezake. Gure 

etxea xumea da, baina niretzat ohorea izango litzateke zu bertan 
hartzea. Kafe bat hartu dezakegu, gaueko bederatziak laurden 
gutxitan, adibidez? Fatima asteburuan kanpoan egotekoa da, 
baina pasta zoragarriak prestatzen ditu… 

 
ERREGEA: Joango naiz, bai. Noski eta of course! Oh, la, la! Zerbitzari, 

lagunduiezu ateraino. Eta ekarri lehenbailehen bazkaria. Orain 
albistegi nagusiaren ordua da orain eta informatuta egon beharra 
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daukat. Jum, jem, jum. Ah, nire izena Tristan Olimpio 
Chindasvinto da. 

 
BARBARA: Ados. Larunbata arte, Tristan. Estimatuta dago, estimatuta 

dagoenez. 
 
FATIMA: Jesus, Maria eta Jose, Barbara! Uste duzu, benetan uste 

duzu…? Jendilaje honek aurretik hitzak politak, baina gero, atzetik 
putzak minak! 

 
BARBARA: Zu lasai egon, Fatima. Aspaldian irakurri nuen 

Txanogorritxuren ipuina. Utzi dena nire kontu eta goazen 
aroztegira, itxi baino lehen! 

 
Trantsizio txiki bat: hiriko giroa, trafikoa, bozinak, e.a. Segidan, 
zerra hotsaren gainetik, gizon gazte bat kantuan entzuten da.  
 

Ene maitea, ez egon sustoz, 
biziko gera munduan gustoz. 

Palazio bat eginen dugu 
Zekalez edo lastoz. 

 
Balkona ere basa-lizarrez, 

teilatua belar igarrez. 
Hala goizean enkargatu da 

Gasteizko Joanes. 
 
AROTZA: Arratsalde on, ongi etorri usoa eta usapala! 
 
FATIMA: Zure kantuko palazio horixe beharko nuke nik, beharko 

nukeenez. (AROTZa barrez). 
 
BARBARA: Baina gaur armairu batekin konformatzen gara. Handi 

samarra, hau da, maila bakoitzean pertsona bat sartzeko 
modukoa. 

 
AROTZA: Bat, bi, hiru, lau… mailako armairu bat. Zuentzat, bederatzi 

ehun euro.  
 
FATIMA: Bederatzi berriro… (apal, goibel). 
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AROTZA:  
 

Palazio eder bat 
haitzaren gainean  

ez da euririk sartzen, maitea, 
ari ez duenean, 

ez da haizerik sartzen, maitea, 
ez dabilenean. 

 
AROTZA: Armairu hori, zuretzat doan egingo nuke nik. Debalde. 

Zuretzako kabia…  
 
BARBARA: Ez zen hori nire asmoa. Epeka ordain dezakegu. 
 
AROTZA: ‘Eperrak badituzu, bere bi hegalak…’. (Kantuan, epe eta eper 

hitzekin jolas eginez). Nahi duzuena… Bide batez, nola duzu 
izena? 

 
BARBARA: Barbara… Eta, ongi pentsatuta, armairuak bost maila eduki 

behar ditu. 
 
AROTZA: Barbara! Ekaitz eta uholdeen kontrako santuaren izena! 

Noizko behar zenuke? 
 
BARBARA: Larunbat arratsalderako, primeran. Nik gero zereginak 

izango ditut, baina zu bederatzietarako itzul zaitezke, biok biotara 
kafe bat hartzera … Dena dela, agian bost mailakoa egin. 

 
AROTZA: Bikain, Barbara, bi bider bikain! (Lizunkeriaz eta musika 

inprobisatuz).  
 
FATIMA: Pertsona kantuzaleak benetan atsegin ditut. Bizipoza ematen 

didate, loreek bezalaxe. 
 
AROTZA: Esaerak ere horrela dio: ‘Luzia, kantuan dabilenaren bizia!’ 

(Ate hotsa). Oso laster arte usoa eta usapala! (Zerra hotsa berriro, 
eta kantua gero eta urrunago): 

 
Ardoa edanda, mozkortzen naiz. 
Pipia erreta, txoratzen naiz. 
Kortejatzian, lotsatzen naiz. 
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Nola demontre biziko naiz? 
 

 Ah, nire izena, noski, Joanes da…! (Oihuka, urrunetik). 
 
FATIMA: Jesus, Maria eta Jose, Barbara! Lortuko al dugu zerbait? Kafe 

asko, baina beharbada ondorio gutxi izango dugu. Lobelarra 
botata ere, atarramendu onik ez jende honekin… 

 
BARBARA: Zu lasai egon, Fatima. Esan izan dizut: Txanogorritxuren 

ipuina aspaldian irakurri nuen nik. Ongi bidean, larunbatean inork 
ezingo zaitu etxetik bota. Utzi dena nire kontu! 
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3. BI KAFE HOTZ 
 

Kareta eta izenburuen ondoren etxeko giro isilean. Agian 
erlojuaren hotsa: tik-tak etengabea.  

 
 

FATIMA: Iritsi da larunbata eta benetan apain jantzi zara, Barbara. 
Intsentsua ere piztuta, ez dakit zein asmo darabilzun, baina tira… 
Bankariarekin egon ginen, epailearekin, baina presidenteak eta 
erregeak berak ere hartu gintuzten! Zuri esker. Zu bai zu! 

 
BARBARA: Bai horixe! Eta arotzak, ez ahaztu… Oso armairu egokia 

ekarri digu. Bai, dena ongi pentsatua dago eta berez-berez 
gertatuko da. Ikusiko. Inork ez zaitu Fatima Enea honetatik 
botako. Edo bai, ze orain joan beharra daukazu. Baina orain 
bakarrik, Fatima, orain baino ez! Zortziak jotzear daude eta 
lehenengo gonbidatua etortzeko zorian egongo da, zure etxera… 

 
FATIMA: (Ate hotsa). Urte askorik ez zait geratzen, baina aldaba hau 

jotzen jarraituko ahal dugu…! (Kask-kask entzuten da, amona 
aldaba leunki jotzen). 

 
BARBARA: Benetan, ez daukazu zertan kezkatu, Fatima. Bai, lasai ibili, 

baina gogoratu: 9etan hemen nahi zaitut, zeure etxeko aldaba 
jotzen. 

 
 (Igogailuaren hotsa trantsizio moduan. Erlojuaren zortzi 

kanpaikadak entzutearekin, aldaba hotsa indarrez). 
 
BARBARA: Ongi etorri, bankari jauna, edo Manuel nahi baduzu. 
 
BANKARIA: Ma-nu, deituidazu Ma-nu. Ez gaude banketxean, larunbat 

arratsaldea da eta plazer handia da zeure etxera etortzea. 
 
BARBARA: Etxe xumea da… 
 
BANKARIA: Baina txukuna, atsegina. Bai bitxia kandela hori… 

Arranopola! Ama gogorarazten dit. 
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BARBARA: Fatimarena da, izan… Etxearen kontu horrekin aztoratuta 
dabil, gajoa. Ezinbizi handia du eta beti dauka piztuta, bertan 
geratzea lortu arte. Baina intsentsua nirea da, izan… 

 
BANKARIA: Eta lurrin gozoa du, gero! Ekarri dizuedan kar-pe-ta honek 

bezala. He-men-txe dago zuen konponbidea. Kontratu berria lortu 
dut. Kon-tra-tu be-rri-a! Hemendik aurrera, urte gehiagotan bada 
ere, Fatimak hilero 400€ ordaindu beharko ditu! Lau-re-hun ba-ka-
rrik! 

 
BARBARA: Ez nuen gutxiagorik espero, Manu. Oraintxe aterako dut 

kafea, baina prestatzen dudan bitartean, aldatu zaitez, mesedez. 
Bata honekin goxoago eta etxeko zapatila hauekin erosoago 
egongo zara… 

 
BANKARIA: Zure hitzak aginduak dira niretzat, Bar-ba-ra… 
 
BARBARA: Oraintxe nator…  
 
BANKARIA: Laster biaren taula errezitatuko diogu elkarri… Bai e-ra-kar-

ga-rri-a… Zu eta ni, ia bi nini… (Bere artean, xuxurlaka). 
 

(Kikara hotsa eta gero kafea zerbitzearena). 
 
BARBARA: Zer moduz dago kafea? 
 
BANKARIA: Zu bezalaxe, garratz puntu batekin baina gozo, o-so go-zo. 

Bar-ba-ra… 
 

Une horretantxe, erlojuko laurdenetako kanpaiarekin, atea jo dute. 
Kask-kask. Zakar samar. BARBARA berehala altxatu da, eta aulki 
hots zakarra ere entzun da. 

 
BANKARIA: Nor ote da? 
 
BARBARA: Senar ohia izango da! Kartzelan baimena ematen diotenean, 

berehala etortzen zait bisitan. Oraindik maiteminduta omen dago 
eta oso jeloskorra da… 
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BANKARIA: Se-na-rra? (Listua irentsi du nabarmen). A-rra-no-po-la! 
Ezkongabea zinelakoan… Zer egin zuen kartzelan egoteko? Zer 
egingo dugu guk? 

 
BARBARA: Kontatuko banizu… Labanas deitzen diote, eta ez La 

Habanakoa delako, zehazki… Baina ez larritu. Sartu armairu 
horretan eta berehala bidaliko dut. 

 
BANKARIA: Zer egin zuen ba…? 
 
BARBARA: Hiru gizonen kontra borrokatu zen. Bat hil, eta beste biak 

larri zauritu zituen… Horietako bat herrenka dabil oraindik, bestea 
besamotz… 

 
 (Aldaba hotsa. Oraingoan are zakarrago). 
 
BANKARIA: Hil!? He-rren-ka!? Be-sa-motz? 
 
BARBARA: Mesedez, sartu armairuan! Beheko mailan eroso egongo 

zara. 
 
BANKARIA: Zuk-zer-na-hi-ho-ri-xe-gin-go-dut… (Otzantasunez).  
 

(Aldaba hotsari atea zabaltzearena jarraituko zaio). 
 
EPAILEA: Kezkatzen hasita nengoen… 

 
BARBARA: Ez duzu zertan. Ongi etorri, epaile jauna, edo Alberto, ezta? 

Eta zin dagizut primeran egongo zarela… 
 
EPAILEA: Tito, deituidazu Tito, lagunek bezala.  
 
BARBARA: Bitxia zait epaile txit gorenari Tito deitzea… 
 
EPAILEA: Izan, Alberto naiz, baina txikitan Albertito esaten zidaten, eta 

etxean oraindik ere Tito esaten didate. 
 
BARBARA: Ba ederki, Tito. Kafea prestatu berri dut eta oraintxe ekarriko 

dizut. 
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EPAILEA: Bai ederra nire izena zure ahotsean entzutea. Bai ederra! Eta 
zer esanik ez kafearen lurrina. Eta sandaloarena… (Airean 
usainka). Asko eta luze hitz egingo dugu, Barbara, baina jakizu 
ekarri dudan agiri honek (Karpeta baten gomak zabaltzearen 
hotsa, eta paper hotsa segidan), guztiz babestuko duela zure 
ama. Ez izan kezkarik: guztiz babestuko du! 

 
BARBARA: Ez nuen gutxiagorik espero, epaile jauna, zera, Tito! Baina 

erosoago egoteko, mesedez, aldatu zaitez. Bata honekin goxoago 
eta etxeko zapatila hauekin erosoago egongo zara… Oraintxe 
nator ni. 

 
EPAILEA: Kontxo, kontxo. Dena pentsatua daukazu, dena pentsatua. Zu 

etxerako, bai, etxerako. Golfean baino gusturago nago ni zure 
alboan…  

 
Kikara hotsa, kafea zerbitzatzearena eta epailearen zurrupada 
zakarra. 

 
EPAILEA: Ze begi handiak dituzun, handi-handiak… Nire semea hobeto 

liluratzeko… 
 
BARBARA: Edo zure agiriak hobeki ikusteko… 
 
EPAILEA: Ze belarri txikiak dituzun, txiki-txikiak… Nire semearen 

kontutxo politak hobeto entzuteko… 
 
BARBARA: Txanogorritxuren ipuina ematen du… (Maltzurkeriaz. Baina, 

bat-batean, kask-kask!, berriro ere ate hotsa. Zakar samar. Eta 
erdietako kanpaiak berehala). Ehiztaria izango da!!! (Burlaizean. 
Berehalakoan, eserlekuaren hotsa). 

 
EPAILEA: Ehiztaria? (Nahasirik). Zer diozu? Kontxo eta errekontxo! Nor 

ote da? 
 
BARBARA: Ehiztari galanta, bai: senar ohia izango da. Kartzelan 

baimena ematen dioten aldiro, bisitan etortzen zait. Oraindik 
maiteminduta omen dago eta oso jeloskorra da… 
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EPAILEA: Senar ohia? Ez da izango! Senarra… (Listua irentsi du 
nabarmen. Eskuak burura eraman ditu). Kontxo eta errekontxo! 
Zer egin zuen ba? Zer egingo dugu orain? 

 
BARBARA: Borrero lana kendu ziotenetik, odol gosez ibiltzen da, baina 

ez larritu:  sar zaitez armairu horretan, bigarren maila hutsik 
daukat … Berehala bidalzen saiatuko naiz. Sartu, sartu azkar. 

 
EPAILEA: Nahi duzuna, nahi duzuna… (Otzantasunez. Kaxoi hotsa eta, 

fondoan, aldaba, gero eta zakarrago). 
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4. ARMAIRUA BETE JENDE 
 
 

Kareta eta izenburuen ondoren etxeko giro isilean. Erlojuaren 
kanpaiak, erdietakoak. Leihoa zabaltzearen hotsa. Kanpotik 
trafikoaren zarata. 

 
BARBARA: Bankaria eta epailea gelan… Armairuan. Beste hiru bisita 

eta… (Ateko aldaba. Leihoa itxi, eta isiltasunean, urrats hotsak 
eta atea zabaltzearena). Ongi etorri, presidente jauna, edo 
Julian…, hau, hau ere zure etxea da.  

 
PRESIDENTEA: Txispas, deituidazu Txispas, lagunek…, bai, Txispas… 

Elektronika ikasketak egin nituen, gaztetan, badakizu, baina 
burua…, bihotza, beste… Gizartea aldatu nahi, zera, helburua 
gizartea aldatzea zen. Mmmila esker, mmmila esker. Gizartea 
hobetzea, argitzea… 

 
BARBARA: Bai bitxia presidente bati Txispas deitzea!  
 
PRESIDENTEA: Zu bezalako maistra bat…, zera, txikitan nire maistra 

izan bazina… Baina azkenean berezkoa, norberak daukan zerbait 
da: inguruan, zera, argindar korrontea sortzen omen dut, zera, 
txinpartak, txispak pizten ditut. Jo bostekoa. 

 
BARBARA: Ai! Berriro ere kalanbrea… Irrikaz nago zuri entzuteko. Zure 

proposamenak… Baina bitartean bata honekin goxoago eta 
etxeko zapatila hauekin erosoago egongo zara… Oraintxe 
zerbitzatuko dut kafea. 

 
 (Kikara eta kafe hotsa) 
 
PRESIDENTEA: Karpeta honetan lege proposamen bat, zirriborro bat 

da, parlamentuan, zera, bozkatzeko. Erregea ere konbentzitzea 
lortuz gero, lortzen badugu, oposizioa orduan…  

 
BARBARA: Zu bai zu, Txispas! Benetan eskertzen dizut. 
 
PRESIDENTEA: Barkatu, Barbara. Dei urgente bat egin beharra 

daukat… Gela horretatik akaso? 
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BARBARA: Ez! Ezta pentsatu ere! Armairua ordenatzen aritu naiz eta 
kuxidade eskaxa dago… Sukaldera joan zaitezke… Oso xumea 
da, baina lasai egongo zara. 

 
 PRESIDENTEA: (Urrats hotsak, ate hotsa, eta ahopeka): Bai, bai, nik 

uste dut, hemendik puska batera, bai, telebistakoak kalean, 
etxean ezin, oposizioarentzat kolpea, ipurdi bistan, bai, zera, bai, 
bai, presidentea herritarren alde… (Berriro urrats hotsak, ate 
hotsa, eta ahoz gora azkenik. Helikoptero baten zarata urruna, 
hemendik aurrera gero eta ozenago baina gehiegi nabarmendu 
gabe). Barbara, zenbat irrikatzen, zera, bai gustura protokolorik 
gabe, horrelako hitzordu bat, zu bezalako (lizunki), mmm, azukre 
koxkor batekin, mesedez. (Une horretantxe, aldaba jo dute, 
laurden gutxiko kanpaikadekin batera. Kask-kask. Aulki hotsa). 
Nor ote, nor izango da, zera, orain? Fatima, agian? 

 
BARBARA: Senar ohia izango da. Beti lortzen du kartzelatik ihes egitea. 

Jeloskorra baino jeloskorragoa da, eta astapotro galanta… 
 
PRESIDENTEA: Senar ohia? Zera… Jipoia…? Baina zu, zu 

ezkongabe… Ez, ez nuen espero, horrelakorik ezin nuen… 
 
BARBARA: Azkar! Sar zaitez armairu horretan eta berehala bidaliko dut.  
 
PRESIDENTEA: Ni? Ni neu…? (Otzantasunez, urduri). Armairu 

horretan? Eta, zera, telefonoa!? Kobertura egongo da?  
 
BARBARA: Ez kezkatu. Utzi dena nire kontu. (Eta, ahopeka): Baita 

karpeta eta telefonoa ere… (Ate hotsak. Urrats hotsak). Banoa…! 
(Atea zabaltzearen hotsa). 

 
ZAINTZAILEA: Berorren maiestatea, iritsi gara. Nahi duenerako, 

helikopteroa prest izango du. 
 
ERREGEA: Ezer baino lehen, barkatu, andere. Jum, jem, jum (Lehen 

unetik korroskadak disimulatzen saiatzen da). Nola zenuen izena? 
 
BARBARA: Barbara, Barbara dut grazia. 
 
ERREGEA: Barbara, Oh, la la!, Braganzako erregina bezala! Nire izena 

luzeagoa da, Tristan Olimpio Chindasvinto. Baina Tristan esanda 
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aski da. Dena dela, esandakoa, Barbara, sorry: harrituko zinen ni 
horrela ikusita, ezta? Sorpresa eman nahi nizun. Ez naiz horren 
urruna eta eskuraezina… Mozorrotzea gustatzen zait niri, 
informatuta egoteko, noski eta of course. Jum, jem, jum, arropa 
xumeekin herritar xumeen artean nahasten naiz, haien 
elkarrizketak entzuteko. Oraintsu manifestazio bat ikusi dut 
Titoren etxe aurrean, eskratxe bat, baina ez dute epailea bertan 
harrapatu. Golf-ean ibiliko zen orain ere. 

 
BARBARA: Seguruenik… Harun Al Raxid sultanak ere horixe egiten 

zuen, herritarrekin nahastu eta haien berri zuzena izan…. Ideia 
bikaina iruditzen zait. (Eta ahopean): Baina ez zuen helikopteroa 
erabiltzen… 

 
ERREGEA: Beraz, hau da zure amari kendu nahi zioten (zioten aditza 

nabarmenduko du, lehenaldian) etxea? Edonola ere, oraintxe 
bertan edozer sinatuko nuke etxe kanporaketaren kontra egiteko. 
Jum, jem, jum, zerbait jan ere egingo nuke, mokadutxo bat. 

 
BARBARA: Bai, baina ezer baino lehen, hemen daukazu Presidenteak 

bidali didan lege proposamena. Zure zigilua erabil dezakezu, 
Errege zuzena ematen duzu:  

 
ERREGEA: Jum, jem, jum, toju-toju, jum, jem, jum… Bien sûr eta of 

course! Ea, non sinatu behar da?  
 
BARBARA: Oraintxe ekarriko dizut kafea, eztarria garbitzeko. Eta 

pastarik goxoenak… Bitartean, mesedez jantzi itzazu bata eta 
txapinak. Gustatuko zaizkizu eta erosoago egongo zara. Ikusiko.  

 
ERREGEA: Oh, la la! C´est magnifique! Thanks, Sara, thanks! Edo 

Barbara zinen… Oh, la, la! La, la, oh!  
 

(Kikara hotsak, baina une horretantxe, aldaba jo dute. Kask-kask. 
Bederatzi kanpaikadak). 

 
ZAINTZAILEA: (Zakarkeriaz, kanpoan) Nor zara? Ea nortasun agiria! 

Zertara etorri zara? 
 
BARBARA: Utziozu sartzen! (Etxe barrenetik, oihuka). Konfiantzakoa da. 
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ERREGEA: Nor da, baina? Norbait espero al duzu? Arraioa!  
 
BARBARA: Senar ohia…  
 
ERREGEA: Senar ohia? Hélas! Baina, baina, arraioa eta arrania! Bota 

ezazu onean, bestela dei bat egin, eta berehala kartzelaratuko 
dute.  

 
BARBARA: Hain zuzen ere kartzelan dago, baina baimena ematen 

diotenean, bisitan etortzen zait. Oso jeloskorra da eta, behin, 
hamar polizia txikitu eta… Ene, ene, ene! Baina utzidazu niri eta 
moldatuko naiz. Sartu azkar armairu horretan eta neronek bidaliko 
dut.  

 
ERREGEA: Jum, jem, jum. Jum, jem, jum… Oh, la la! Toju-toju. Toju-

toju. Erregea, kaiola horretan?  
 
BARBARA: Bai, igo aulkira eta laugarren apalategi osoa zuretzat izango 

da… 
 
ERREGEA: Pasta pare (parre, harrtuko… ahoskera trabaturik) bat 

hartuko ditut behintzat… 
 

(Aulki hotsa. Erregea ezinean sartzearen hotsak. Korroskada 
txikiak). 

 
AROTZA:  
 

Zorion etxe hontako denoi 
oles egitera nator, 

oi ene dama polit horrek 
ez egin niri entzungor. 

Armairu bat, bost pisutakoa 
eduki nahi zenuen hor 

maiteminez naukazu atean 
ez sentitu nirekin zor. 

 
BARBARA: Hara, hara, arotz jauna ere hemen dugu, Joanes…  
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AROTZA: Ni ere? Zaitugu? Ez al zaude ba bakarrik? Edo kanpoko 
zaintzaile horretaz ari zara… Edonola ere, horixe: joan… ez! 
(Joanes izenarekin hitz jokoa eginez). 

 
BARBARA: Barkatu. Etxe kanporatzea dela eta, auzokoak txandaka 

egoten dira etxea zaintzen… Baina ez kezkatu. 
 
AROTZA: Hala badiozu, ez naiz kezkatuko. Hemen duzu Joanes, arotza, 

zurgina, egurgina, zu sentiarazteko munduko erregina!  
 
BARBARA: Eta langile fina. Bai armairu ederra egin didazuna.  
 
AROTZA: Armairu eder eta sendo askoa! Baina debalde, debalde ere 

ez… Agian usapalaren musu truk… Ea…  
  
BARBARA: Lehenago kafea. Bitartean, bata honekin goxoago eta etxeko 

zapatila hauekin erosoago egongo zara… Aldatu zaitez dena 
prestatu bitartean… 

 
AROTZA:  
 

(Txistuka aldatzen den bitartean, armairukoen kexuak entzungo 
dira: ‘Arranopola’, ‘Kontxo eta errekontxo’, ‘Zeraren zera!’, 
‘Arrania!’.  
 
Ze arraroa. Armairua kexuka ari dela dirudi. Egur gaztea delako, 
akaso? Nire urduritasuna izango da… 
 

Dama polita zera, 
polita guztiz, bai! 

Baina Barbara zaude 
oraindik ezkongai. 

Ezkon gaitezen biok! 
Esan zaidazu bai! 

Ni, zurekin ezkondu? 
Ni, zurekin bai, bai! (bis) 

 
BARBARA: (Kafearen erretiluaren hotsak) Bertsoak beste amaiera bat 

zuela uste nuen: ‘Ni, zurekin ezkondu? Ni, zurekin jai, jai!’.  
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AROTZA: Esan, igual, hori esango du, baina nik beste amaiera hori 
nahiago: bai, bai! (Kikara hotsekin batera, lehengo kexu berak: ‘Bi 
bider arranopola’, ‘Kontxo eta errekontxo’, ‘Zeraren zera!’, 
‘Arrania!’). Entzun al duzu? Beharbada ez nuen behar bezala 
kolatuko. Ze arraroa… (Eta orduantxe entzun da ate hotsa. 
Aldaba leun baino leunago. Eta laurdenetako kanpaia). 

 
BARBARA: Ez! Hotsak ez datoz armairutik, atetik baizik! Norbait dator. 

Senar ohia, seguruenik. Oso jeloskorra da eta, behin, hiru gizon 
ospitalera bidali zituen…  

 
AROTZA: (Aulki hots zakarra): Lezioa ikasita izan behar nuen, bai 

horixe. Esaerak garbi asko dio: ‘Zer zela eta uste zenuen 
enamoratzea? Sillan eseri, eta gitarra jotzea?’. Putza! Putza eta 
zaputza! (Sumindurik). Non sartuko naiz? Gelan? (Kikara 
apurtuen hotsa). 

 
BARBARA: Ez kezkatu kikarengatik. Baina hor ez! Beheko apal guztiak 

beteak ditut… Badakizu: arropak, zapatak, oroigarriak… Goikoa 
bakarrik geratzen da libre… Erabili eserleku hau igotzeko. 

 
(AROTZa kexuka. Aulki kirrinkak. Aieneak).  
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5. ETXEAREN GOXOA 
 
 

Kareta eta izenburuen ondoren etxeko giro isilean. Laurdenetako 
kanpaiak erlojuan. Atea zabaltzearen hotsa gero.  

 
ZAINTZAILEA: Nor zara zu? Zertara zatoz hona? 
 
FATIMA: Fatima dut grazia, eta Fatima Enea dut habia. 
 
BARBARA: Ongi etorri zure etxera, Fatima! Esan nizun, ongi bidean, 

larunbatean inork ez zintuela etxetik botako eta 9.15etarako dena 
konponduta egongo zela. Gaurkoan, bisita garrantzitsu asko izan 
ditut: bankaria, epailea, presidentea, erregea eta lege aldaketa 
bidean da! Baina, horrekin batera, hileroko ordainketa 600 eurotik 
400era jaitsi dizute! 

 
FATIMA: Neska, neska! Ni neka-neka eginda nengoen, etsita, baina 

portatu zara eta izugarri eskertzen dizut (Amonaren musu hots 
sarkorra entzuten da). Laztana… 

 
BARBARA: Plazera izan da, Fatima. Txikitako jolas bat ia-ia. Kafe bat 

hartuko dugu? Oraindik bero samar egongo da… Hainbeste 
atzera-aurrerarekin, nik oraindik ez dut probatu ere egin… 

 
FATIMA: Gaur bai, ze demontre! (Kikara hotsa, hurruparena) Opari bat 

ekarri dizut: Fatimaren eskua da, aldaba bat, alegia, zure etxean 
ipini dezazun. Eragina izan dezan oparitua izan behar da, 
norberak erosita galdu egiten du etxea babesteko dohaina. Niri 
asko lagundu izan dit, zuk bezala!!! Zure laguntzaren faltan, 
akabo, kale gorrian nintzen! 

 
BARBARA: Ez da ezer izan, Fatima. Zugatik hori eta askoz gehiago 

egingo nuke nik. Nire bizilagunik kuttunena zara zu. 
 
FATIMA: Plan polita prestatu duzu niri laguntzeko. Egia esan, gustatu 

zait nire alaba zarela esatea. Hemendik aurrera, benetan, nire 
alaba bezalakoa izango zara. (Erdi negarrez).  
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BARBARA: Mila esker, Fatima, eskua oparitzeagatik! (Oparia 
zabaltzearen hotsa, paperarena). Ez zenuen zertan egin. Benetan 
maitagarria zara. 

 
FATIMA: Barbara… Jesus, Maria eta Jose! Zenbat emozio! (Beste 

hurrupa bat hartu du, arnasa hartu du, azkenean, sakon eta lasai, 
hasperena kasik). Eta orain, non egongo ote da jendilaje hori, 
aprobetxategi halakoak…  

 
(Armairukoen kexuak, bitartean, gero eta nabarmenagoak dira). 

 
AROTZA: Txigale naiz, putza eta zaputza!, ezin diot eutsi… (Urrunagotik 

entzungo da, ez Fatima eta Barbararen ahotsak bezain argi). 
 
BARBARA: Auskalo, auskalo non egongo diren… Dakiguna da zu zeure 

etxean geratuko zarela eta hemendik aurrera armairu polit bat 
edukiko duzula gauzak gordetzeko. 

 
FATIMA: Bai, baina oraindik ez didazu esan zergatik erosi nahi izan 

duzun… Beharra banuen, baina… 
 
BARBARA: Horrexegatik, Fatima: beharra zenuelako. Zuk Fatimaren 

eskua oparitu didazu eta nik armairutxo bat. Besterik gabe. Eta 
orain, zergatik ez gara joaten paseotxo bat egitera? On egingo 
digu. 

 
FATIMA: On egingo digunez! Baina lehenago, lorea bere tokian ipiniko 

dut berriro ere (Urrats hotsak. Atea zabaltzearena). Aldaba honek 
aurrerantzean ere babestuko ahal nau! (Aldaba hotsa, baina orain 
bizi-bizi). 

 
BARBARA: Aizu, zaintzaile jauna: atea zabalik utziko dugu, zuk itxaron 

apur batean, eta gero hasi arakatzen logelako armairua… Orain, 
goazen, Fatima! 

 
FATIMA: Bai, goazen, gaugiro ona egiten du eta! (Gogotsuago). 
 
 
AROTZA: Hau txizagura! Putza eta zaputza! Ezin diot eutsi… Nire 

usapalaren armairu politak ematen dit pena… Plisti-plasta, plisti-
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plaust, mela-mela eta blai-blai!  Baina gero azkar batean lehortu 
eta kitto. 

 
ERREGEA: Arraioa eta arrania! Merde! Zer da hau? Egia esan, ni ere, ni 

ere… Ahhh. Hau lasaitua, hau plazera, quel plaisir!  
 
PRESIDENTEA: Nor izan da zikinbrilloa? Pikutara, bai, zoaz pikutara! 

Zopa-zopa eginda nago. Zera, txiza…! 
 
EPAILEA: Ez, ez, ez. Ez da posible. Kontxo eta errekontxo! Hau nazka!!! 

Ba nik ere ez diot gehiago eutsiko.  
 
BANKARIA: A-rra-no-po-la!!! Kaka zaharra! Zera, txiza zaharra! Bi bider 

a-rra-no-po-la!!! 
 
ZAINTZAIEA: Nor dabil hor? (Urrats hotsak gero eta hurbilago, ahotsa 

bera bezala). Non dago jendea? Maiestatea…! 
 
ERREGEA: Hemen nago… Ici eta here! Baina ez nago bakarrik. Aizu, ez 

al da pastarik geratzen? 
 
BANKARIA: Ez horixe! Pan-de-mo-ni-um hutsa da hau! 
 
EPAILEA: Bankari jauna zara? 
 
PRESIDENTEA: Eta zu, epaile jauna? 
 
ERREGEA: Nor zara, presidente jauna? 
 
AROTZA: Erregea, orduan, maiestatea… nire armairuan, nire 

txizapean… 
 
ZAINTZAILEA: Adar jotzerik ez niri. Atera denak kanpora. Armatuta 

nago. Besoak gora!!! 
 
 (Zalaparta hutsa: ateak, sarrailak, aieneak…). 
 
DENAK BATERA: Presidente jauna!, Epaile jauna!, Bankari jauna! 

Maiestatea! (Harridurazko kexuekin batera). Bi bider arranopola! 
Oh, la, la! Kontxo eta errekontxo! 
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AROTZA: Putza eta zaputza! Eta, eta Barbara…? Non dago ene 
usapala? 

 
BANKARIA: Eta nire arropak? Eta karpeta…? 
 
EPAILEA: Hori, hori… Baina orain arropak behar ditugu. 
 
PRESIDENTEA: Eta kolonia! Txiza usain hau gainetik kentzeko… Eta 

nire telefonoa?  
 
ZAINTZAILEA: (Barreari ezin eutsirik). Uste dut niri ez, zuei jo dizuetela 

adarra… 
 
PRESIDENTEA: Behean telebistako kamerak egongo dira… 
 
DENEK BATERA: (Arrapaladan). Telebistako kamerak!? Kamerak, 

hemen? Nork deitu ditu ba…? (Lehengo kexuak berritu). 
 
ERREGEA: Errespetua, rispetto! Zaintzaile, hartu nire arropak, pasta 

batzuk-batzuk eta goazen lehenbailehen hemendik. Prestatu 
azkar helikopteroa! 

 
PRESIDENTEA: Barkatu, zera, atrebentzia: ni eraman nazakezu? 
 
EPAILEA: Ni ere bai, akaso… 
 
ZAINTZAILEA: Uste dut, uste, beranduegi… 
 
 (Flash hotsak entzuten dira. Jendea trumilka sartzen. ‘Hemen, 

hemen!’ oihukatzen). 
 
DENEK BATERA: (Urduri baino urduriago). Hau lotsa! Harrapatu 

gaituzte. Berriro ere armairuan ezkutatu behar dugu. Ni 
lehenengo (Berriro ere lehengo kexu zaparrada). 

 
AROTZA: Nahi baduzue, ni atera nazakezue. Begiratu nire giharrei. 

Polito kantatzen dut… Reality baterako prest naukazue. Horrela 
ongi? 

 
(Flash hotsak oraindik. Helikoptero baten zarata) 
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ZAINTZAILEA: Maiestatea, babestu nire jakarekin. Hemen ez dago giro. 
Goazen azkar! Ea, denak, besoak gora! 

 
 (Helikopteroaren zarata ahuldu ahala, berriro hasiko da sintonia 
entzuten, eta amaiera-amaieran, aldaba hotsa: kask-kask) 

 
FATIMA: Azkenean, etxean. Fatima enean. Hau etxearen goxoa…  
 

  
 


