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Txekhov: (Txekhov ipuinaren haria irudikatzen ari da) San Petersburgoko 
Mariinski Antzoki Nagusian gaude, gaur Bratislavako Orkestra 
Sinfonikoak "Intxaur kraskagailua" estreinatuko du, konpositore gazte 
baten bi ekitaldiko baleta; konpositorea ospetsua da musikarien artean, 
bere izaera urduri eta bihurriagatik. Haren izena... Piotr Txaikovski. 
Zergatik ez zara idazten ari? 

Konstantin: O, barkatu. 

Txekhov: (Berriz ere) San Petersburgoko Mariinski Antzoki Nagusian 
gaude, gaur Bratislavako Orkestra Sinfonikoak "Intxaur kraskagailua" 
estreinatuko du, konpositore gazte baten bi ekitaldiko baleta; 
konpositorea ospetsua da musikarien artean, bere izaera urduri eta 
bihurriagatik. Haren izena… Piotr Txaikovski. Era eta maila guztietako 
ikusleak hurbildu dira. Musikazaleak ere bai. Gehienak, ordea, besteek 
ikus ditzaten joan dira antzokira eta bitxiak erakustera. Haien artean, 
Brassilov jenerala, Parke Publikoetako ministroa, eta haren emaztea. 

(Txekhovek antzokiko bi butakak jartzen ditu. Natasha eta Misha sartzen 
dira, Ninarekin batera. Ninak gutun bat dakar) 

Nina: Oraintxe bertan idatziko diot nire familiari. Hau ez da sinestekoa. 

Misha: Ia-ia Odesaraino joan behar izan dut. 

Txekhov: Shhhhh. Idazten ari gara. (Konstantin tekleatzen ari da, abiada 
handian) 

Misha: Shhhhh. 

Txekhov: Konstantin, non ari ginen? 

Konstantin: (Irakurriz) Gehienak, ordea, besteek ikus ditzaten joan dira 
antzokira eta bitxiak erakustera. 

Txekhov: Haien artean Brassilov jenerala, Parke Publikoetako ministroa, 
eta haren emaztea. “Intxaur Kraskagailua”, maitea. Musikazaleen artean 
aurkituko dugu gure ipuinaren protagonista… 

Misha: Ni? 

Txekhov: Ivan Ilitx Txerviakov. 

Misha: Ivan Ilitx Txerviakov… Izen ederra. 

Natasha: Ea… pertsonaiak. Parke Publikoetako ministroa eta haren 
emaztea (Berokiak ematen dizkie) Eta Ivan Ilitx Txerviakoventzat txaketa 
hau. 

(Pertsonaien itxura hartzen dute) 

Txekhov: Natasha, zu Txerviakoven emaztea izango zara.  
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Natasha: Berak nahi bai! Atxisssss. 

Txekhov: Zu ere hoztu egin al zara? Antzokira joan gabe geratuko zara. 
Hobe te beroa zuk hartzea.  

Natasha: Ulertzen dut. (Txaketa erantzi eta txal bat jantziz)  

(Natasha) Emaztea 1: Sentitz´et, laztana, ezingo naiz zukin jun teatrora. 
(Doministiku egiten du.) Ez ahaztu bufanda! Guantek hartu dituzu? 

Txerviakov: Bai.  

Emaztea 1: Galtzerdik? 

Txerviakov: Bi pare. (Irten egiten da) 

Txekhov: Emaztea berarekin ez zihoalako penatuta bazegoen ere, 
Txerviakov antzokirantz abiatu zen. Palko eder batez gozatzeko asmoa 
zuen, horixe baitzen bere buruari onartzen zion luxu bakarra, bere pasio 
handia: musika. 

(Txerviakov sartzen da, sarrera eskuan duela, eta aulkia jartzen du. 
Hirurak eserita. Eszenan, Txerviakoven emaztea ikusten dugu, 2. planoan, 
liburu bat irakurtzen, eta Konstantin, narrazioak idazten. Orkestra 
entzuten dugu musika-tresnak afinatzen) 

Txerviakov: (Jeneralari sorbaldan kolpea emanez) Gabon, jeneral jauna. 

Jenerala: (Indiferentziaz) Zer gertatzen da? 

Txerviakov: Berori agurtu nahi nuen. Gabon. 

Jenerala: O, bai, bai, gabon. (Berriz ere berera) 

Txerviakov: (Bide beretik) Barkatu, jeneral jauna. Txerviakov naiz… Ivan 
Ilitx… Ohore handia da niretzat, jauna. Bulegoan dagoen erretratuagatik 
ezagutu dut bere gorentasuna. 

Jenerala: (Hotz) Urte askotarako. 

Txerviakov: Nik ere Parke Publikoetako Ministerioan lan egiten dut… 
Alegia, berorrentzat, jauna, bere gorentasuna baita Ministroa, Parke 
Publikoetako Ministerioaren funtzionario gorena… Berorren 
baimenarekin: Sailburuaren Laguntzailea izendatu naute, Zuhaitz eta 
Zuhaixken Departamentuan. 

Jenerala: A, bai… Lan bikaina. Zuhaitz bikainak eta zuhaixka 
bikainak… Segi, segi horrela. 

(Jeneralak buelta ematen du. Txerviakov zoriontsu ageri da. Txerviakovek 
berriz ere jotzen du jeneral jaunarengana) 

OPERAN 
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Txerviakov: Nire emazteak pozarren agurtuko zuen berori, jeneral jauna. 
Eta baita berorren emaztea ere. 

Emaztea 2: Atsegina izango zen. 

Jenerala: Bai horixe. 

Txerviakov: Hau da bere butaka. Baina ez dago ondo. 

Emaztea 2: Butaka? 

Txekhov: Emaztea. 

Emaztea 2: A, jakina ba, ze tuntuna naizen! 

Txerviakov: Baina berorren emazteak butaka aipatu duenez… hautsita 
dago. 

Emaztea 2: Hara!  

Jenerala: (Emazteari) Errespetu pixka bat artistei. 

(Kontzertua hasten da. Adi entzuten dute pieza) 

Txerviakov: Emanaldiaz gozatzea espero dut. 

Jenerala: Entzuten uzten badidazu, beharbada gozatuko dut. 

Txerviakov: O, bai, noski! Barkatu. (Emazteari) Atsegina izan da.  

Emaztea 2: Bai, oso atsegina. Emaztea osatzea espero dut. 

Txerviakov: Eskerrik asko. Gero esango diet antzokikoei butaka hautsita 
dagoela. 

(Jeneralak begiratu gogorra botatzen dio emazteari. Txerviakovek 
isiltasunean eskatzen du barkamena, eta bere butakan egokitzen da, 
pozik) 

Txekhov: (Konstantin aldera doa. Hau idazten ari da) Txerviakov 
pozarren zegoen. Bostekoa eman zion jeneralari. Haren emaztea ezagutu 
zuen, eta irribarre ere egin zioten. Edozein egunetan, jeneralak afaltzera 
gonbidatuko zituen… baina orduan, ezustean, urakan indartsu baten 
indarraz, Txerviakovek buruaz atzerantz egin eta… (Butakara bueltatzen 
da) 

Txerviakov: Aaaaaattttttxtxtxtxtxiiiiiiiisssss!! (Sekulako doministikua 
jeneralaren garondora) O, jainko maitea! Sentitzen dut, gorentasuna. 
Izugarri sentitzen dut. 

Jenerala: (Garondoa zapi batez garbituz) Ez kezkatu, ez da ezer izan. 
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Txerviakov: (Zapia atera eta jeneralaren garondoa garbitzen du) Izugarria 
izan da! Barkaezina. Utzi garbitzen, mesedez. 

Jenerala: (Alde batera eginez) Uztazu. Ez da ezer, benetan. 

Txerviakov: Zipriztinez bete dut berori eta… Hau nazka! Guztiz lotsatuta 
nago! Istripua izan da, ez egin dudarik. 

Jenerala: Ez dut batere dudarik. Eta orain, ixo. 

Txerviakov: Ustekabean harrapatu nau, benetan. Konturatu 
naizenerako, sudurretik kanpora neukan dena. 

Emaztea 2: Chisssstt!!! 

Txerviakov: Barkatu, barkatu.. (Berriz ere butakan egokituz, urduri) 
Hautsa izan da. Hainbeste hauts pilatzen da antzokietan… Ez nago 
gaixorik, benetan. Berorrek ez dauka kezkatu beharrik. 

Jenerala: Baina isilduko al zara behingoz?! 

Emaztea 2: Chissssstt!!!! 

Txekhov: (Konstantinengana hurbiltzen da) Emanaldiak irauten duen 
denboran, Txerviakovek ezin du doministikua ahaztu, eta gertaerak 
sekulako ondorioak hartuko ditu bere irudimenean.  

(Txekhov eseri egiten da. Berriro ikusten dugu doministikua, kamera 
geldoan. Obraren amaiera. Altxatzen dira. Txaloak) 

Emaztea 2: Ez begiratu atzera, maitea. Doministikuarena da. 

Jenerala: Zoragarria… Zoragarria… 

Emaztea 2: Bai, zoragarria. 

Jenerala: Zoragarria… benetan zoragarria, ezta, maitea? 

Emaztea 2: Benetan zoragarria. 

Jenerala: Guztiz zoragarria. 

Emaztea 2: Horixe, guztiz zoragarria. 

Jenerala: Erabat zora… (Txerviakovek kolpetxoa emango dio Jeneralari 
bizkarrean, haren arreta bereganatzeko) Zer nahi duzu? 

Txerviakov: Hau  lotsa:  berorrek  bustita  dauka  burua,  ezin  du  horrela  
atera kalera. 

Jenerala: Ahaztu kontu hori. Istripu bat besterik ez da izan. Emanaldi 
zoragarria, ezta? 
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Txerviakov: Ezin zoragarriagoa. 

Jenerala: Eta alaia. Ia-ia… barregarria esango nuke. 

Txerviakov: (Itxurakeriatan) O, oso barregarria! Ja, ja, ja… Barregarria 
modu tragikoan. Egia da. Mendeak dira hainbeste barre egiten ez nuela… 
ja, ja, ja…  

Txekhov: Ze pasarte gustatu zaizu gehien? 

Txerviakov: Doministikua. Berorri doministikua egin diodanean. Ez da 
batere atsegina izan. Barkaezina, jauna. 

Jenerala: Ez eman buelta gehiago. Ez dio axola. Goazen, maitea, lainotu 
egingo duela ematen du eta. Ez nuke burua berriz busti nahi.  

Emaztea 2: Ez  zenuke  onartu  behar  jendeak  doministiku  batekin  zu  
goitik behera zipriztintzea, maitea. Ministro bati bere amak ere ezin dio 
doministiku egin. Nire ustez, behintzat.  

(Txerviakov irten egiten da. Emazteak aulkia ateratzen du. Txekhovek bi 
aulkiak erretiratzen ditu) 

Txekhov: (Konstantini) Etxera iritsitakoan, Txerviakovek istripu 
tamalgarriaren berri eman zion emazteari. 

(Emaztea tea eta gailetak hartzen ari da. Txerviakovek bufanda eta 
eskularruak eranzten ditu) 

Txerviakov: Lanetik botako naue… o mailaz jatxi… Orbelak eta Adaxkak 
Departamentua bialduko naue… 

Emaztea 1: Tira, Ivan… 

Txerviakov: Ze ingo et negun? Zetan aituko naiz udan? Nereak in du! 
Akabo! 

Emaztea 1: Doministiku txiki bat besteik ezta izan. Seguru eztezula fede 
txarrez in. 

Txerviakov: Ezta nahita re. 

Emaztea 1: Jeneralak aztuta izango u. 

Txerviakov: Zuk uste? 

Emaztea 1: Ez, egia esan, ez. Animoa emateko ai nitzen. Nik enuke 
aztuko, eta minixtro batek gutxio… 

Txerviakov: Igual… erregalo bat bialdu ezkeo…  

Emaztea 1: Bai! 

Txerviakov: Pañolu pakete bat…  

ETXEAN 1 
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Emaztea 1: Pañoluk? 

Txerviakov: bee izena brodauta daukenak.... 

Emaztea 1: Aztea da gauza. 

Txerviakov: Kulpea zurea da, zuk kutsau diazu katarroa. 

Emaztea 1: Nik eztiot sekula doministiku in inoi. Sekula ez. 

Txerviakov: Nik bai, askotan; baina Minixtro bati... Haengana jun eta 
barkamena eskau behar diot. (Eskularruak eta bufanda janzten ditu) 

Emaztea 1: Itxoizazu, gizona, igual aztuta izango u. 

Txerviakov: Itxoitea kalteako izan leike. Jun in behar det.  

Txekhov: Txerviakovek esna eman zuen gau osoa.  Ezin  zuen Ministroa  
burutik kendu. Errudun sentitzen zen, eta barkamena eskatzeko beharra 
zeukan. Brassilov Jeneralaren bulegoa!  

Konstantin: Hurrengoa! 

Txerviakov: Ez naiz hurrengoa, azkenekoa baizik. Egun on, jauna. 

Jenerala: Ez dezagun denbora galdu. Esan, zein da zure eskaera?  

Txerviakov: Berori ez da nitaz gogoratzen? 

Jenerala: Ministerio  honetan  funtzionario  gehiago  dago  basoan  pinu  
hostoak baino… 

Txerviakov: Txerviakov naiz… Ivan Ilitx… 

Jenerala: Eta? 

Txerviakov: Antzokia… Txaikovski… Doministikua… Zipriztinak… 

Jenerala: A, bai, bai… Eta, zer nahi duzu? Baja, gaixo zaudelako? 

Txerviakov: Hori inoiz ez! Besterik ez genuke behar! (Konstantinekin) 
Funtzionarioak gara, jauna! 

Jenerala: Orduan? 

Txerviakov: Barkatuko banindu bere gorentasunak… Doministikua dela 
eta, garbi utzi nahi nuke ez nuela asmo txarrez egin: ni ez naiz ankerra 
eta bihozgabea. Ez zen izan berorren karguaren aurkako matxinadarik, 
ezta errusiar funtzionarioen egoera tamalgarriari buruzko protesta ere… 
Madarikatua izan bedi nire sudurra! Bera da erruduna; bera eta bere 
jario desegokiak… (Sudurrari kolpea joz) Zigortu  beza  berorrek  halako  
akzio txarraren erruduna, baina niri, barkaidazu. Bidali sudurra 

BULEGOAN 1 
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deserrira, baina absolbitu ezazu beste gorputz guztia, ez baita erruduna, 
Gorentasuna, Bikaintasun Txit gorena… 

Jenerala: Niri adarra jo nahian, ala? Ez dut zure sudurra kondenatuko. 
Ezta zu ere. Ahaztu ditxosozko kontu hori. Zoaz etxera, eta senda ezazu 
katarroa. Eta ez nazazu berriro molestatu halako kontu txatxuekin.  

Txerviakov: Eskerrik asko, bere Gorentasuna! Mila esker! Berori eredu 
da guztiontzat! Bertute eredu ezin hobea. Eskerrik asko, eskerrik asko! 
(Badoa) 

Jenerala: Txorakeriak, txorakeriak… Jendea txorakeriez hitz egiteko 
bakarrik etortzen da nigana… Hau Txorakerien Ministerioa da.  

Txerviakov: Bai, jauna, a ze txorakeria! 

Txekhov: Txerviakov zoriontsu atera zen jeneralaren bulegotik. 
(Txerviakov kaxa artean ikusten dugu, pozez zoratzen) Berriz ere etxean, 
goibel dabil. Haserre ia. Triste. Nahasturik. 

(Txerviakov etxera bueltatzen da, emaztearen ondora. Emazteak bufanda 
luze bat egiten eman du aurreko eszena osoa. Txerviakovek berriro ere 
eskularruak eta bufanda eranzten ditu. Emazteak bufanda berria 
probatzen dio.) 

Txerviakov: Umiliatu in nau… Jolasean ibili da nekin… 

Emaztea 1: Haren barkamena nahi zendun, ta barkau in zaitu. Ez eman 
buelta gehiau. 

Txerviakov: Ni zigortzeko asmoik ezpazon, zeatik torturatu nau? Zeatik 
sinistuazi dit zigortuko nindula? 

Emaztea 1: Esan dizut etxoitea zala onena… 

Txerviakov: Txerri zikina! Hain modu maltzurra ibili do ni umiliatzeko… 
Ze uste zon ba, enitzela konturauko?… Oso azkarra dala uste do 
Minixtroa dalako! 

Emaztea 1: Ezta hainbesteako… 

Txerviakov: Ezaltzea ba kontuatzen? Azpisuge hoi… isilune hoikin eta 
“ez dio axola” esanda, bere ofizina jutea obligau eta belauniko jarri  nau 
erreguka… Lelo baten modun utzi nau.  

Emaztea 1: Beharba, barkatzeko asmotan ai zan. 

Txerviakov: Nei eztit ziria sartuko! Bueltau in behar det. Bueltau eta 
esan ze pentsatzeten… 

Emaztea 1: Oain? 

ETXEAN 2 
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Txerviakov: Langileriak ahotsa altxatu behar du! (Ohe gainera igotzen 
da) 

Emaztea 1: Ez aztu guantek. 

Txerviakov: Mundua libratu behar dugu, gizon eta emakume guztiek —
arraza, aberri, erlijio edo sexu bereizkeriarik gabe— beren buruzagiei 
doministiku egiteko eskubidea izan dezaten! (Herri xehea, zalapartaka) 
Oraingoan nik umiliatuko dut ministroa! 

Emaztea 1: Galtzerdik? 

Txerviakov: Bi pare!  

(Irten egiten da, komunisten kanta abesten: Zutik, munduko langileak. 
Brassilov jeneralaren bulegoa) 

Konstantin: Hurrengoa!  

Txerviakov: Ez naiz hurrengoa, lehengo bera baizik. 

(Txerviakov sartzen da, bizkor, eta Konstantin agurtzen du) 

(Txekhov erdi lotan dago) 

Txerviakov: (Haserre) Ez, ez, ez. Ez inozo plantak egin! Ezagutzen 
nauzu-ta! 

Jenerala: Barkatu, baina... 

Txerviakov: Ez nauzu ezagutzen? 

Jenerala: Ministerio honetan, funtzionario gehiago dago basoan pinu 
hostoak baino… 

Txerviakov: Eta aurpegira doministiku egingo banizu? Jakingo zenuke 
nor naizen? 

Jenerala: Zerri galanta zarela jakingo nuke! Ze arraio gertatzen zaizu? 

Txerviakov: Zer gertatzen zaidan?… Zer gertatzen zaidan galdetzen 
duzu?… Zuk, Parke Publikoetako Ministro horrek, niri galdetzen didazu, 
funtzionario miserable honi, zer gertatzen zaidan? Zu herri honetako 
buruzagia zara, eta niri galdetzen didazu… 

Jenerala: Bai, zer gertatzen zaizun galdetzen dizut! 

Txerviakov: Ba, gertatzen zait bizitza honetan ez dagoela berdintasunik! 
Jabeak existitzen dira, eta esklaboak ere bai. Begirunea merezi dutenak, 
eta begirunea erakutsi behar dutenak, besteak umiliatzeko eskubidea 
dutenak eta umiliatuak. 

BULEGOAN 2 
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Jenerala: (Suminduta) Doministiku egiten dutenak eta doministikua 
jasaten dutenak! Baina, baina, zer arraio nahi duzu?! 

Txerviakov: (Apalduta) Ba, hori… barkamena eskatu nahi diot berorri 
doministiku egiteagatik… Garbi utzi nahi nion istripua izan zela… 

Jenerala:  (Oihuka) Kito! Zoaz hemendik! Alde! Ez zaitut berriro ikusi 
nahi! Ospa nire begien aurretik! Zein da zure izena? 

Txerviakov: Barkatu, nik... 

Jenerala: Zure izena! 

Txerviakov: Txerviakov… Ivan Ilitx… 

Jenerala: Birus trajeduna zara! Horixe zara eta! Zizarea! Izurritea! 
Infekziosoa, kutsakorra, hilgarria! Txertoak asmatu beharko lirateke zu 
bezalako morroien kontra babesteko!! Koarentenak, zu eta zure 
modukoak lurrazaletik desagerrarazteko! Zu ez zara gizon bat; ez zara 
ezer, ezertxo ere ez!!!  

Txerviakov: Ezertxo ere ez. 

Txekhov: (Txekhov Konstantin aldera hurbiltzen da, ipuinaren amaiera 
kontatzen dion bitartean) Txerviakovek erraiak urratzen ari zitzaizkiola 
sentitu zuen. Ezer entzun edo ikusi gabe, ateraino joan, kalera atera eta 
urrundu egin zen motel-motel… Oinez, automata baten antzera, etxera 
iritsi zen… 

Emaztea 1: Ze? 

Txerviakov: Ezertxo ere ez. 

Txekhov: … sofan eseri zen txaketa erantzi gabe eta…  

Txerviakov/Emaztea 1: Eta? 

Txekhov: Eta hil egin zen. 

(Txerviakov eserita emaztearekin. Burumakur.) 

 

ETXEAN 3 


