
 

  

 

Lukas Aierbekoren antzerkia – Ermitaberri IP 1 

LUKAS AIERBEKO - Antzerkia 
 
 

PERTSONAIAK: 

 

- Lukas 

- Epailea 

- Lukasen abokatua 

 
SALATARIAK LEKUKOAK 
 
- Zorrotza (1) - Mariandresa 
- Zorrotza (2) - Don Bittorino 
- Zorrotza (3) - Martxelino 

 
JOASIKEROAK 
 
MUXINARIAK 
 



 

  

 

Lukas Aierbekoren antzerkia – Ermitaberri IP 2 

EPAIKETA 
 

1. ESKEMA: 
 

JOASIKEROAK: 

- Lukas…! Non dago altxorra? 

- Akerburu…! 

- Gezurtia…!   Lapurra…! 

- Non dago gure altxorra? 

 

2. ESKEMA: 
 

EPAILEA: 

- Jaun andreok: hemen gaude gaur Lukas 
Aierbekoren epaiketa burutzeko… 

Mariandresa, lehenengo lekukoa, altxa 
zaitez…! 

 

(Mariandresaren istorioa) 

 

ZORROTZA (1) 

- Mariandresa, herriko gazte hau oso jatorra 
zen, baina begiak okerrak eta txiki-txikiak 
zituen. Gainera, gorri-gorriak jartzen 
zitzaizkion eta beti malkotan zituen. 

Berak bere begiak sano eta bestearenak 
bezain politak izan nahi zituen. 
Horrexegatik, Lukas Aierbekoarengana joan 
zen…eta… begira denok…! 

ORAINDIK BEGI OKERRAK ETA TXIKIAK 
DITU…!!!! 



 

  

 

Lukas Aierbekoren antzerkia – Ermitaberri IP 3 

MARIANDRESA:  - Sutaraaaa… Akerburuuuu…! 

ABOKATUA: - Lukas, egia al da… Mariandresak 

gaixotasun larria zuela begietan? 

LUKAS: - Bai horixe, oso larria… 

ABOKATUA:  - Eta… egia al da…  gaixotasunaren 

ondorioz itsua gelditzeko arriskua zuela? 

LUKAS: - Bai 

ABOKATUA: - Sendatu al zenuen? 

LUKAS: - Bai 

ABOKATUA: - Mariandresa, nola dituzu orain begiak? 

MARIANDRESA:  - Okerrak eta txikiak. Sutara…! Sutara…! 

JOASIKEROAK:  - Sutara…! Sutara…! Akerburu…! 



 

  

 

Lukas Aierbekoren antzerkia – Ermitaberri IP 4 

3. ESKEMA 
 

EPAILEA: - Bigarren lekukoa, altxa zaitez! 

(Don Bittorino nekazariaren istorioa) 

ZORROTZA (2): - Gizon hau zein langile eta zintzo den, 

denok dakigu. 

Diru pixka bat bildu ondoren (urte luzeak 
lan egin eta gero), soro handi bat erosi nahi 

zuen. 

Baina erosi aurretik, ura zegoen ala ez jakin 
nahi zuen, eta Lukas Aierbekorengana jo 
zuen galdetzera. 

Eta gizon gezurti honek lur azpian ura 
zegoela ziurtatu zion. Beraz, Don Bittorinok 
pozik soroa erosi zuen. 

URA BAI, BAZEGOEN, BAINA LEHENENGO 
HILABETEA IGARO ONDOREN… BUKATU 
EGIN ZEN. 

Geroztik… ur tanta arrastorik ez! 

DON BITTORINO: - TXAKURBURU…! SUTARA…! 

ABOKATUA: - Don Bittorino, ura ba al zegoen ala ez… 

jakin nahi zenuen, ezta? 

DON BITTORINO:  - Bai 

ABOKATUA: - Eta… ura aurkitu al zenuen? 

DON BITTORINO: - Bai 

ABOKATUA: - Baina, galdetu al zenion zenbat ur zegoen 

edota zenbat denbora iraungo zuen? 

DON BITTORINO:  - Ez 



 

  

 

Lukas Aierbekoren antzerkia – Ermitaberri IP 5 

ABOKATUA: - Beraz, Lukas errugabea da. Don Bittorinok 

ura aurkitu zuen, nahiz eta hilabete bat 
bakarrik iraun. 

Gainera, Don Bittorino, nola dakizu ur 
gehiago ez dagoela? 

DON BITTORINO: - SUTARA…!    AKERBURU…! 

JOASIKEROAK:  - SUTARA…!    TXAKURBURU…!    

 AKERBURU…!  SUTARA…! 

 
4. ESKEMA 
 

EPAILEA: - Hirugarren lekukoa! 

(Martxelinoren istorioa) 

ZORROTZA (3): - Herriko festetan jaialdi bikainak 
antolatzen dira, hemen, Burlatan. Gure 
gazteen artean gauzarik politena herri-kirol 

txapelketa da, dudarik gabe. 

Gazte gehienak zoriontsu dira bertan parte 
hartzen. Baina gure Martxelino ez. 

Bera beti azkena geratzen zen. Gizarajoak 
egoera hori aldatu nahian, Lukas 
Aierbekorengana jo zuen edabe magiko 
baten bila. 

Eta hemen, orain epaitzen ari garen gizon 
maltzur honek, edabe bat saldu zion zera 
esanez: “Hau edaten baduk, askoz ere 

trebeago izango haiz”. 

Martxelinok, ilusioz josita, sinistu eta edan 
zuen. 

Handik hamar egunera txapelketan parte 
hartu zuen… BAINA… BERRIRO AZKENA 
GERATU ZEN… 
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MARTXELINO: - SUTARA…!    TXAKURBURU…! 

ABOKATUA: - Lukas, eman al zenion edabe hori 

Martxelinori? 

LUKAS:  - Bai 

ABOKATUA: - Azalduko al diguzu nola erabiltzen den 
edabea? 

LUKAS: - Bai. Edabea berotu eta edaten da. Eta 

eragina hiru egun pasa ondoren nabaritzen 
da. 

Gainera, bere botereak hogeita lau ordu 
irauten du. 

ABOKATUA:  - Hau dena Martxelinori azaldu al zenion? 

LUKAS:  - Bai, noski. 

ABOKATUA:  - Baina Martxelinok hamar egun lehenago 

edan zuen… Hau da, gaizki erabili zuen. 
Beraz, Lukas errugabe da. 

MARTXELINO: - TXAKURBURU…! SUTARA…! SUTARA…! 

JOASIKEROAK:  - TXAKURBURU…! SUTARA…! SUTARA…!   

ARTABURU…!   SUTARA…! 
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5. ESKEMA 
 

EPAILEA: - Entzun ditugun salaketa guztiak kontuan 

hartuz… eta Lukas Aierbekoren abokatua 
entzun ondoren…  

Epai-mahaikoek erabaki hau hartu dugu: 

Lukas Aierbeko, aztia… errudun da…! 

Eta zigorra… SUTARA…! 

 

MUXINARIAK: 

1. – Ez, ez… erruki zaitez, epaile jauna…! Ez zigortu…! 

2.  - Gu ere joan gara Lukas Aierbekorengana … eta 
mesede handiak egin dizkigu… 

3.  - Bera ezagutu baino lehen… oso triste bizi ginen… 

4.  - Azken hauetan, berriz… zoriontsu ginen… 

5.  - Eta ederragoak ere… berari esker… 

6.  - Zigorrik ez… mesedez…! 

7.  - Eta… errukia… errukia… 

GUZTIAK:  - Errukia … errukia … errukia…!! 

JOASIKEROAK:  - IXILIK … SUTARA…!   SUTARA…! 

 AKERBURU …! ARTABURU…!   TXAKURBURU…! 

 


