
LASTO ARTEAN 
 
 

1. ATALA (2006. Herriko plazan) 
 

MUSIKA: LOA LOA. 
 
(Gabon kanta bat entzuten da, haurrak alai daude Gabonetako pinua apaintzen izkin 
batean, denek beroki, txano eta bufanda dute jantzirik, hotz egiten baitu .Kaxa batzuk 
daude lurrean, bolatxo, espumiloi… Musika jaistean hasten dira haurrak hizketan) 
 
Haurra 1: Garazi, pasa iezadazu bolatxo hori, mesedez. 
 
Neska 1: Non ipini nahi duzu? Ez dakit gehiegi fidatzen naizen zugan, zuk duzun     
gustuarekin… 
 
Haurra 2: Bai, arrazoi guztia duzu. Gabonetan gaude eta azkenean pinu honek 
Inauterietako pinua dirudi. 
 
Haurra 3: Niri Gabonak asko gustatzen zaizkit, oso koloretsuak izaten dira eta jende 
guztia alai ibiltzen da beti. 
 
Neska 2: Bai, bai, Zuri gabonak janari ona dagoelako gustatzen zaizkizu, ezagutzen 
zaitugu. Jatea lan egitea baina gehiago gustatzen zaizu. 
 
Haurra 3: Pasatu gabe! 
 
Neska 3: Utzi zuen eztabaidak alde batera! Gabonak dira eta elkarren lagun izan behar 
dugu. 
 
Haurra 4: Horrela jarraituz gero Olentzero ez da zuen etxetik pasatuko, badakizue 
istiluak ez dituela bat ere gogoko eta haur zintzoei besterik ez die bixitarik egiten. 
 
Haurra 5 (Joseba): Ba, nik aurten ez diot ezer ere eskatu Olentzerori, lehengo egunean 
ume txiro batzuk ikusi nituen telebistan eta pena izugarria sartu zitzaidan gorputzean… 
 
Neska 4: Arrazoi guztia duzu, guk nahi dugun guztia daukagu eta beraiek, aldiz, ezer 
ere ez. Hobe genuke gutxiago eskatu eta gehiago lagunduko bagenu. 
 
Neska 5: Freskatzen ari du, ezta? Etxera ere joan beharko dugu. Dotore geratu zaigu 
pinua! 
 
Haurra 6: Bai, oso polita geratu da, bai. Ea bihar amak izarra ekartzen uzten didan eta 
pinuaren puntan jarriko dugu.  
 
 



(Pixkana- pixkana beste haur batzuk hasten dira eszenan sartzen, abesbatza bat da, 
abestien karpetak dakartzate eskuan; hauek ere aurrekoak bezala jantzita. Herriko 
plazara datoz Gabon kanta batzuk abestera. Pinua ipintzen ari ziren haurrak gelditzen 
kantak entzuten dira. Bitartean haurren bat atera daiteke eszenatik etxera joango balitz 
bezala. Herriko plaza baten imajina lortu nahi da. Gabon kantak amaitzean Haur baten 
amona etortzen da haurraren bila) 
 
Amona: Zein ederra geratu zaizuen pinua! Asko alaitzen du plaza, baina etxera joan 
behar dugu afaltzera, Joseba. 
 
Haurra 5 (Joseba): Oraintxe goaz amona, baina, zer ari dira abesten haur hauek? 
 
Amona: Motel, Gabon kanta bat da, ez al dakizu zer den Gabon kanta bat? 
 
Haurra 5 (Joseba): Aizu, ez naiz tontoa! Badakit gabon kantak, Gabonetan abesten 
direla baina… ez dakit, abesti horrek istorio bat kontatzen duela zirudien eta. 
 
Amona: Bai, Gabonetan Jesus haurtxoaren jaiotza ospatzen dela badakizu, eta Gabon 
kantek hori kontatzen dute. Begira, goazen etxera eta hantxe kontatuko dizut aspaldian 
gertatutako kontu bat. 
 
Joseba: Bai, hemen hotz egiten du, etxean berogailua piztu eta hobeto egongo gara. 
 
 

2. ATALA (0 Urtea. Herriko plazan) 
 

MUSIKA: ALAKEN. 
 
(Biek eskutik kaperako eskailerak jaisten dituzte, bertan butaka, alfonbra eta mahai bat 
ipiniko ditugu, bertan amonak narratzailearen papera egingo du. Bitartean, haur 
batzuk agertzen dira eszenatokian pinua kentzen den bitartean, jolasten ari dira.  
 
Ume 1: A zer eguraldi ona egiten duen gaur! Nire ama etxean ari da lan da lan, 
badakizue egun hauetan senide asko etortzen direla gure etxera eta janari goxo goxoa ari 
da prestatzen. 
 
Ume 2: Ni ere kalera bidali naute, nahiago dute lagunekin jolasten egotea etxean 
iskanbila sortzen baino. 
 
Neska 6: Izugarrizko mugimendua dago herrian azken egun hauetan, erromatarrek ez 
gaituzte bakean uzten. 
 
Neska 7: Orain ere ez dakit nora joan behar garen sendikoak; gure lurraldera joateko 
esan diote aitari, bertan izen eman behar omen dugu. 
 
Ume 3: Erromatar iñuxente, daramaten soineko barregarri horiekin ez gaituzte 
ikaratuko. (Burla egiten) 
 
Ume 4 (Samuel): Bai, barregarriak dira, baina niri errespetu izugarria sartzen didate 
ikusten ditudan bakoitzean. Amak ere, ikusten ditudanean alde egiteko esaten dit.  



 
Neska 8: Ba, aizue, eguraldi ona egiten duela eta, zergatik ez dugu jolasten hemen 
berriketan egon ordez? 
 
Ume 5: Ongi da, arrazoi duzu. Jolas dezagun erromatar eta barbaroetara, ongi? Neu 
izango naiz erromatarra eta zuek ezkutatzen saiatu behar duzue. 
 
(Denak alai builaka kapera guztiak zehar ezkutatzen dira. Jendartean, banku atzean. ) 
 
Ume 5: (Kontatzen hasten da), 1, 2, 3, 4,….10. Banoa! ea nor harrapatzen dudan! 
(Umeak alde batetik bestera dabiltza jolasean, batzuk aurkitzen ditu, besteak ez… 
Erromatar musika entzuten da urrutian, denak eszenatokira gerturatzen dira 
arrapaladan) 
 
Ume 2: Ba, ni oraingoan etxera noa, ongi pasatzen ari nintzen baina badatoz 
erromatarrak eta nahiago dut etxean babesean egon. 
 
Neska 6: Ni ere zurekin noa, nahiago dut norbaitekin joan, bakarrik egoteak beldur 
ematen dit. 
 
Neska 7: Bai, goazen etxera, jarraituko dugu beste egun batean. 
 
Ume 3: Bai, agur lagunak, gau ona pasa. 
 

3. ATALA. (S.Joserekin topo) 
 

MUSIKA: IJITOEN ASTOA 
 
(Amona eta Joseba dauden lekua argitzen da gehiago. Bitartean eszenatokian txabolari 
buelta ematen zaio. Haur bat dago eszenatokian harri baten gainean eserita nahiko 
asperturik) 
 
Amona: Joseba, kontatuko dizudan istorio hau orain dela urte pila bat gertatu zen, oso 
zaharra da kontatuko dizudana. 
 
Joseba: Zu baino zaharragoa?  
 
Amona: Bai, askoz ere zaharragoa, orain dela bi mila eta sei urte gertatutakoa da. 
(Pausa) Jerusalem izeneko lurralde batean gertatu zen; idatzi zaharrek esaten zutenez, 
egun haietan oso berezia izango zen haur bat jaiotzear zegoen, baina inork ez zekien 
non, ezta noiz ere. Enperadoreak agindu bezala, familia bakoitzak bere jaioterrira joan 
behar zuen bertan izen ematera eta iskanbila handia zegoen herrian. 
 
Joseba: Orduan hemen bezala, kaleetan obrak egiten dituzten bakoitzean iskanbila 
sortzen da! 
 
Amona: Ba erromatarrek oraindik iskanbila handiagoa sortzen zuten. (Pausa) Joseba, zu 
zertan jolasten zara lagunekin? 
 



Joseba: Ni? A zer galdera! Ba, futbolean, play stationarekin, … ez dakit, gauza 
askotara? Zergatik? 
 
Amona: Ba, aspaldiko umeak ere herriko plazan elkartzen zirelako jolastera, baina 
haiek erromatar eta barbaroetan jolasten zuten, edo uztailarekin eta beste hainbat 
jokorekin. 
 
Joseba: Ahhhhh, a zer aspergarria!. 
 
Amona: Ba, beraiek oso ongi pasatzen zuten. Kontatzen ari natzaizun bezala, lagun 
talde bat herriko plazan ari zen jolasten eta erromatarrek ikaraturik, etxera alde egin 
zuten guztiek. Beno, guztiek batek izan ezik. Samuel han geratu zen, bakar- bakarrik. Ez 
zuen etxera joateko gogorik; amarekin bizi zen eta ama beti lanean ari zen. Plazan 
zegoela, gizon bizardun bat gerturatu zitzaion… 
( Eszenatokian Samuel agertzen da erdian, izkin batetik S Jose sartzen da Mariarekin. 
Maria eserita geratzen da beste harri batean, S. Jose Samuelengana gerturatzen da) 
 
S.Jose: Gabon, gazte! Laguntza bila gatoz, nire emaztea eta biok kanpotarrak gara. 
 
Samuel: Gabon, jauna. Laguntza bila? Baina, ni ume bat naiz eta ez dakit lagun 
diezazuekedan. Zer nahi duzu? 
 
S.Jose: Nire emaztea, Maria, haurdun dago eta leku bat behar dugu gaua igarotzeko. 
 
Samuel: Ni amarekin bizi naiz, baina ez dugu lekurik zuentzat.  
 
S.Jose: Ez dugu gehiegirik behar. Edozein lekurekin konformatzen gara, etxetxo bat, 
txabola bat… 
 
Samuel: (Pentsatzen geratzen da) Edozer gauzarekin konformatzen zara?  
 
S.Jose: Bai, nire emaztea haurdun dago eta atseden hartzea beharrezkoa da berarentzat. 
 
Samuel: Ah, ba, txabola txiki bat ezagutzen dut nik, hemendik gertu. Artzainek 
erabiltzen dute noizbehinka gaua pasatzeko. Ez da gauza handia, baina gau bat 
pasatzeko nahikoa izango dela uste dut. 
 
S. Jose: Nahikoa izango da, ziur. Bertara laguntzen bagaituzu… 
 
(Mariarengana gerturatzen dira. Samuelek Mariak dituen fardelak hartzen dizkio eta 
S.Josek bizkarretik helduta abiatzen dira txabolarantz) 
 
S.Jose: Benetan eskertzen dizugu gazte. Oso ahuldurik gaude eta etenaldi bat egitea 
beharrezkoa da.  
 
Maria: Nik ere eskertzen dizut. Jainkoak bedeinka zaitzala gazte. Gau ona pasa. 
 
(Samuelek agurtu egiten ditu eta alai joaten da bidetik etxera. Eszenategitik aldentzen 
da. Argiak jaitsi egin behar dira. Ahal bada txabola bakarrik utzi argiztatuta, baita 
amona eta Josebaren lekua ere. ) 



4. ATALA (Gaua prestatzen) 
 

MUSIKA: GABON GAUA. (Musika jaitsi, ez kendu.) 
 

S.Jose: Nahiko ongi dago azkenean txabola, ez da ostatu bat bezain erosoa baina kale 
gorrian egotea baina hobea izango da.  

 
Maria: Bai, Jose, lasai egon, azkenean dena ongi ongi aterako da. Ez du hotz 
handiegirik egiten hemen. 

 
S.Jose: Idi eta asto bat ere badaude eta euren arnasak berotuko gaitu; exer zaitez, Maria, 
eta saiatu deskantsatzen. 

 
Maria: Gure haurra gaur jaioko dela sentitzen dut, ez da gustukoena; lasto eta animalia 
artean jaioko da. 

 
S.Jose: Jainkoaren semea da eta lasai egon. Berak ez gaitu bakarrik utziko. Lasai, 
Maria, gabon. 

 
Maria: Eskerrik asko guztiagatik Jose, eskerrak onartzeagatik. Gabon zuri ere. 

 
(Musika igo. Amona eta Josebaren lekua argitzen dira. Amonak hitz egiten duenean 
musika jaitsi…) 

 
Amona: Eta horrela gertatu zen Joseba. Jesus haurra jaio zen, Salbatzailea, Munduko 
Erregea, eta tronu batean jaio ordez, halaxe jaio zen. Gau hotz batean, lasto eta animalia 
artean.  

 
Joseba: Gaixoa! Gurasoak ere bakar bakarrik egongo ziren, a zer tristura. Inork ez al 
zituen bixitatu? 

 
Amona: Bixitak? Pilaka. Entzun, mota guztietako bixitak izan zituen… 

 
5. ATALA (Aingeruen bisita) 

 
MUSIKA: ADESTE FIDELES 

 
(Oso argi gutxi behar da eszena honetan. Lau aingeru txiki ateratzen dira Aingeru 
heldu batekin alde bakoitzeko, kandelak piztuta. Beste aingeru helduak atzeko atetik 
sartzen dira, lehengoak izarra dakar, bigarrenak intsentsua botatzen du.) 

 
Hemen, aingeru txiki bi txabolan geratuko dira beti. Zerbait abestu dezakete. Aingeru 
helduek, biolina,txirula jo dezakete. Besteek HAURTXO POLITA abestu dezakete.  

 
MUSIKA: KANTA ALLELUIA 

 
(Aingeruak irteten dira, bi txiki izan ezik) 
 



6. ATALA (Amarenean) 
 
MUSIKA: MENDI ALDETIK DATOZ 
 
(Ez du axola txabola hor geratzen bada. Datorren eszena hau eskaileratik bera edo 
egin daiteke ere. Ama lanean, bai arropa zintzilikatzen, bai… Samuel gerturatzen zaio. 
Musika jaisten da) 
 
Samuel: Zer moduz, ama? Lan handia egin al duzu? 
 
Ama: Kaixo, seme, bai, hemen aritu naiz lanean zu jolasten ari zinen bitartean. Zer 
moduz pasatu duzu lagunekin? 
 
Samuel: Ba, oso ongi, plazan egon gara elkarrekin, baina beti bezala alde egin behar 
izan dugu. 
 
Ama: Zer egin duzue oraingoan, ez zenuten ba beste oilaskorik hilko ezta? Badakizu 
Isaac oso haserreturik dagoela, beti animaliak aztoratzen baitizkiozue.  
 
Samuel: Ez ama, lasai. Erromatar tronpetak entzun ditugu urrunean eta alde egin dute 
lagunek. Nik ez dut beldurrik pasa, baina bakarrik geratu naiz. 
 
Ama: Badakizu ez zaidala batere gustatzen kalean bakarrik ibiltzea, eta gaur egungo 
egoera ikusita, oraindik gutxiago. Zergatik ez zara lehenago etorri? 
 
Samuel: Gizon batekin egon naizelako hizketan. 
 
Ama: Nola? Baina, noiz espabilatuko zara? zenbat aldiz esan dizut ez zaidala gustatzen 
ezezagunekin egotea? Arriskutsua da eta edozer gauza gerta dakizuke. 
 
Samuel: Lasai ama, oso jatorra zen gizona. Gainera, bere emaztearekin zegoen. Maria 
zuela izena emazteak uste dut, bai Maria, eta, gainera, haurdun zegoen, oso haurdun. 
Lekuren bat eskatu didate gaua pasatzeko eta txabola batera eraman ditut, bertan 
pasatuko dute gaua.  
 
Ama: Ai ama! Baina han geratu al dira bakarrik? gaixoak, egiten duen hotzarekin ez 
dute bat ere gau ona pasako, hotz izugarria egiten du. Gogoratzen al zara zer txabolatar 
eraman dituzun? 
 
Samuel: Bai, Pedroren etxe bidean dagoen txabolara eraman ditut.  
 
Ama: Begira, esne apur bat emango diegu. har ezazu horko manta hori eta goazen 
haiengana. Oso bakarrik egongo dira eta haurrak ezin dezake hotza pasa. 
 
 
MUSIKA: MENDI ALDETIK DATOZ 
 
(Musika igo. Marmita eta estalkia hartzen dute. Badoaz txabolara, bidean 
Olentzerorekin egiten dute topo eta hau ere gonbidatzen dute.) 



7. ATALA (Goazen artzainak) 
 
(Olentzero agertzen da izkina batetik eta ama eta Samuelekin egiten dute topo. 
Musika jaitsi) 
 
Olentzero: Kaixo, anderea! Gabon izan dezazuela, nolatan hain berandu hemendik?  
 
Ama: Gabon, Olentzero! Ba, egia esan etxean geunden dagoeneko biok eta 
Samuelek gertakizun bat kontatu dit eta harantz goaz. 
 
Olentzero: Aurkikuntza bat izan al duzu txikito? Animalia zaurituren bat edo? Nire 
laguntzarik nahi baduzue…badakizue, ingurune guztiak ezagutzen ditut eta ehunka 
animalia salbatu izan ditut. Ilunpetan geratzen dira asko eta zulo eta beste lekuetara 
erortzen dira.  
 
Samuel: Ez dut animaliarik aurkitu. Bikote batekin egin dut topo eta haur bat izan 
behar dute gaur gaua. Ama eta biok konpainia pixka bat egitera goaz. 
 
Olentzero: Haur bat izan behar dutela? Eta non daude? Gizajoak!, ez dute ostaturik 
aurkituko. Herriko etxe guztiak gainezka daude, eta mendietako txabolak ere beterik 
ikusi ditut hona nentorrela! 
 
Ama: Ba, Samuelek txabola batean utzi dituela esan dit, gurekin etorri nahi baduzu? 
 
Samuel: Bai, han ikusten den txabolan utzi ditut. Guk esnea eta estalki bat eskainiko 
dizkiegu. 
 
Olentzero: Ba, ni herrira jaitsiko naiz beste artzainen bila. Ezin dugu haurra 
bakarrik utzi, gaua arinago joan dadin, lagunak gonbidatuko ditut. Segi zuek, 
berehala etorriko naiz besteekin.  
 
MUSIKA: OLENTZERO 
 
(Olentzero alde batera doa beste artzainen bila. Bitartean Samuel eta ama 
txabolara doaz. Bertara iristean belauniko ipintzen da Samuel haurrari laztanak 
egiten. Amak, zutik, esnea eta estalkia eskaintzen die)  
 
(Artzainak sartzen dira dantzan trikitixarekin batera. Alde batetik eta bestetik 
artzainak datoz, saski, eta hainbat lanabesekin. Denak pozik daude. Txabolara 
gerturatzen dira. Hemen dantzatu, trikitixa jo, aurreskua dantza dezakete…) 
 
 
 
 
 
 



7. ATALA (Melchor, Gaspar eta Baltasar) 
 

Olentzero: Beno, lagunak, hemen geratuko ginateke gau guztian baina badakizue 
artzainak oso goiz esnatzen garela. Gure ardiak mendira igo behar ditugu; gainera, gazta 
egiteko jetzi egin behar ditugu bihar. Gau ona pasa eta zaindu zaitezte. 

 
Ama: Lasai lagunak, gu hemen geratuko gara laguntzen. Maria oraindik oso ahul dago 
eta lo pixka bat egitea ongi etorriko zaio. Joan lasai.  

 
(Trikitixarekin badoaz ere artzainak) 
 
Ama: Samuel, zergatik ez zoaz adar batzuen bila. Hotz egiten du eta sua piztu egin 
genezake berotasuna lortzeko. Gehiegi urrundu gabe aurkituko duzu adar mordoa 
bidean. Ni bitartean hemen geratuko naiz Jose eta Mariarekin. 
 
Samuel: Ongi da, segituan bueltatuko naiz adar mordo batekin, ez arduratu. ez naiz 
galduko, ongi ezagutzen ditut bide hauek.  
 
MUSIKA: TRANKATRAN ARRE ARRE 
 
(Samuel urruntzen hasten da, adar batzuk hartzen ditu lurretik, poliki poliki dabil 
aurrera begiratu gabe. Bitartean izkina batean Hiru Erregeak agertzen dira) 
 
(Musika jaisten da Erregeek hitz egin dezaten) 
 
Melchor: Ba, hemen ez dago ezer! Ziur galdu egin garela eta bidetik urrundu. 
 
Baltasar: Herodesek esan digunez, hemen inguruan izan behar du. Adituek esan digute 
izarra jarraitzeko… 
 
Gaspar: Izarra aspaldi galdu dugu. Zaldiak ere nekatu zaizkigu eta hemen gabiltza 
oraindik gu, haur jaioberria aurkitu gabe. 
 
Baltasar: Nik behintzat buelta emango nuke, alferrik da jarraitzea; ez dugu inoiz haurra 
aurkituko. Hainbeste ibili ondoren, gure nekeak ezertan geratzen dira. 
 
Melchor: Baltasar, jarrai dezagun apur batean. Bestela bueltatuko gara Herodesengana, 
oso ongi onartu gaitu bere jauregian eta laguntza eskainiko digu. 
 
Gaspar: niri ez zait ba oso ongi erori, ez dakit, arraroa dela iruditu zait. Errege berria 
jaioko denaren berri eman diogunean aztoratu eta haserretu egin da, ez dakit ez dakit… 
 
(Samuel Erregeengana hurbiltzen da. Hasieran ikaratu bezala egiten da, hain arropa 
arraro…ikustean) 
 
Samuel: Nortzuk zarete zuek? Arropa horiek ez dira oso normalak inguru hauetan, 
atzerritarrak izango zarete seguruenik. 
 
Gaspar: Arrazoi duzu, oso urrutitik gatoz eta ez ditugu lurralde hauek ezagutzen. 



Baltasar: Geratzeko asmorik ere ez dugu, nik behintzat; haur hori aurkitu ondoren gure 
lurraldera joan beharko genuke berria zabaltzera. 
 
Melchor: Bai, berri zoragarria mundu guztian zabaldu behar dugu bai, mundu guztia 
aldatuko duen haurra jaiotzear dago eta. 
 
Samuel: Zertaz ari zarete? Ze berri? Zer haur? 
 
Gaspar: Ba hemen nonbait, salbatzailea jaiotzear omen dago. Oso urrutitik gatoz haur 
jaioberria onestera. 
 
Baltasar: Gaur jaio da Jesus haurtxoa, izar baten arrastoa jarraitu dugu eta honantz 
ekarri gaitu. 
 
Samuel: Haur bat? Salbatzailea izango dena? (Pausa, oso pozik) Nik aurkitu dut!!!!!!!!! 
Gure salbatzailea izango dela Jesus? 
 
Melchor: Ba al dakizu non dagoen? Eramango al gaituzu? Opari batzuk ekarri dizkiogu 
eta gure poza eskaini nahi diegu gurasoei. 
 
Samuel:  Noski, zatozte nirekin. Zer ongi! Jarraitu, nire ama beraiekin dago. esnea eta 
estalki bat ekarri dizkiogu. Herriko jendea ere igo da giroa alaitzera. Zenbat bisita 
dituen gaur haur jaioberriak.  
 
(Erregeak Samuelen atzetik txabolara joaten dira. Hiruak belaunikatu egiten dira 
Jesusen aurrean. 
 
MUSIKA: DIN DAN DON 
 
Melchor: Iritsi gara azkenean Zugana. Orain bai amaitu dela gure bidea. 
 
Gaspar: Mundu guztian zabalduko dugu berria, egon gaitezke dagoeneko lasai. 
 
Baltasar: Idatziek esaten zuten bezala, jaio zara, errege artean Zu handiena. Gora zure 
jaiotza. 
 
Melchor: Zeru eta lurreko Errege izateagatik, tori urrez beteriko kutxa hau. 
 
Gaspar: Nik; aldiz, gure erre izateaz gain, Jainko zarelako, jaso intsentsu hau 
bedeinkapen bezala. 
 
Baltasar: Gizon egin zarelako, hartu mirra nire partetik.  
 
(Musika igotzen da berriro. Pixka bat itxaron ostean, erregeak, Samuel eta ama joan 
egiten dira. Txabola bertan geratzen da S.Jose eta Mariarekin).  
 
(Musika jaisten da eta Joseba eta Amonaren lekua argitzen da berriro ere) 
 
 



8. ATALA (Amaiera) 
 

Amona: Eta horrela gertatu zen; beraz, orain dela urte asko nik kontatutako istorio 
hau. 
 
Joseba: Orain ulertu dut, ba, zergatik abesten ditugun Gabon kantak! Oso istorio 
polita iruditu zait. Eta urtero jaiotza ipintzen dugunean beraz, hainbeste urtean 
Jesusen jaiotza ere gogoratzen dugu berriro. 
 
Amona: Hori da bai, ikusten dut ba zerbait ikasi duzula. Horregatik da hain alaia 
Eguberria, miragarria izan den zerbait ospatzen dugulako. Eta batez ere Gabon 
kantak erabiltzen ditugu horretarako.  
 
(Pausa txiki bat) 
 
Joseba: Begira amona, hor dator beste talde bat Gabon kantak abestera, elkartuko al 
gara beraiekin? 
 
Amona: Nola ez, ba? Denak elkartuko gara orain Gabon kantak abestuaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Egilea: Iker Pagola Jauregi 

        Tolosa, 2006ko Abendua 


