
  

  

—Kaixo, Toure –esan zidan neska-ahots afrikar batek telefonoaz bestaldetik.
—Kaixo –zalantza txiki bat izan nuen–. Nik oraindik ez dakit zure izena.
—Ada.
—Ederto –ez zitzaidan ideia hoberik bururatzen eta harira joatea erabaki nuen–. 
Berri txarrak dauzkat zuretzat, Ada.
—Badakit nire ahizpa hilda dagoela.
Arindura txiki bat sentitu nuen zotitxarreko albistea nire ahotik ez jakiteagatik, 
behintzat. Gero segundo batzuk utzi nituen igarotzen berbaz jarraitu aurretik.
—Kolegaren batek esan dizu, ezta?
—Bai, zuk atzo jipoitik salbatu zenuen neskak. Pertsona ona zarela dio.
Beste isilaldi bat nagusitu zen eta beheko espaloirantz zuzendu zuen begirada. Era 
tradizionalean  jantzitako  emakume  afrikar  bat  BBK  aurreko  yonkien  artetik 
igarotzen ari zen, umea bizkarrean loturik zeramala.
—Hitz egin duzu gurasoekin?
—Bai.
—Eta eman diezu berria?
—Ez –adore handirik gabe aditzen zen ahotsa.
—Noiz esango diezu?
Isilunea.
—Ez dakit
Arnasa hartu nuen.
—Informazio apur bat lortu dut hilketaz eta, beharbada, enteratu ninteke Juliet 
nork hil zuen. Nahi duzu saiatzea?
—Horrek zer aldatuko luke?
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> Hasteko, kokatu pasarte hori: aurkeztu obra, nork idatzia den, ezaugarri orokorrak, berezitasunak… 

> Ondoren, zehaztu pasartea (zer, nor(tzuk), non, zergatik...), eta hortik abiaturik egizu iruzkina edo
     komentario orokorra, beti ere obraz ezer ez dakien irakurle bati azalduko bazenio bezala.

1. Idatzi orri zurian bakarrik. Orrialde honen atzeko aldea zure apunteetarako erabil dezakezu.

2. Helburua –zure IL lanean bezala–: obraren edukia eta ezaugarriak azaltzea, eta iritzia ere ematea.

3. Azalpena argia izan dadila, eta kohesionatua, idazlan moldekoa. EZ idatzi zatiak eginez, txosten eran. 

4. Neurria: 300-400 hitz; txukun (zirriborrorik gabe, letrakera argia…) eta margenak utzita.  
5. Amaitutakoan, kontatu hitzak (idatzi  /50  /100  /150… markak) eta hemen azken kopurua:   …………



  

Lehenengo  aldiz  nintzen  partaidea  Berebar  tabernako   bileretan.  Ostiral 
arratsaldero  burutzen  zituzten  solasaldi   informal  haiek  San  Frantziskoko  tribu 
nagusien  ordezkari  antzeko  batzuek,  NBE txiki  bat  osatuz,  era orduko  hartara 
afrikar beltzei ahotsa ematen zien Osman pisukideak gonbidatuta nengoen. Gutaz 
gain, beste hainbat lagun zeuden batzarturik: 

	 Nabarmenetako bar Jacinto Txabarri  ijitoen patriarka  zen,  Bilbon jaio  zen, 
bizitza osoa zeraman auzoan eta oso errespetatua zen bere etniakideen artean. 
ltxura   aldetik  agian  gurako  deigarriena  zen,  ez  baitzituen  ijito   arrunten 
ezaugarriak beretzen. Izan ere, azal zurbila eta begi oso handi era argiak zeuzkan, 
eta  janzkera  inor  gutxik   bezala  zaintzen  zuen.  Lepoan  eramaten  zituen 
zetazko fularrek auzoan ezohikoa zen dotoretasun puntu bat eransten zioten, eta 
dandy esan ohi zioten hainbatek.
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