
  

 Auto barruan, lehen uneko solasaldi laburraren ondotik isilaldi bat etorri 
zela-eta, pentsatzen jarri zen Esteban, bere azken asteetako burubideaz eta 
paraderoaz. Hasieratik nahiko zuen egoera batean zegoen orain, Olatzekin 
bakarka autoan; nahiz eta erdi herrenka ibili, txikikeria zen hori helburu 
orokorraren aldean. Hala ere, nahi zuena lortu ote zuen? Bistan zegoen 
ezetz, eta ez zebilela bide egokian ere. Pigmalion-ena egin nahi izan zuen: 
gentzianak, mendi-txoko ezkutuak, Lazarraga… neskari bizitzaren sekretu 
gordeak argitu behar balizkio bezala, eta orain iruditzen zitzaion emakume 
hura helduagoa zela bera baino, azkarragoa ere bai seguru asko, eta hark 
zeukala bera eskuetan hartuta. Inoren menpe egoten ez zegoen ohiturik, eta 
ez zegoen gustura beraz. Gaixo zegoelako ote zerabilen halako 
nagusikeriaz? Zahar erdi ezindutzat zeukalako? Ala emakumeen berezko 
joera ote zen arra bezatu eta eskorta barruan gobernatzekoa? 
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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. 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:  …….…



  

 Paraje hartako seinaleren bat hautematen saiatu zen Esteban, eta bidexka 
hartu zutenetik egindako kilometroak ere gogoan hartu zituen. Burdinazko 
hesi berdea, bidegurutzetik hiru kilometrora. 

 Hantxe hasten zen Felixen lagunen lur-puska, eta berehala jo zuten 
txabola ere. “Hemen duk”, esan zuen Felixek. 

 Ez zen Alpeetako txabola bat, Maiteri pentsarazi zion moduan, baina egia 
zen zibilizaziotik guztiz urrun zeudela eta tokiak bazuela basatasunaren 
indarra, arbola tantaiak inguruan eta mendi tantaiagoak aurrean. 

 “E? Zer iruditzen?, galdetu zion Felixek. 

 “Zoragarria”, erantzun zion zinez. 

 Txabola, barrutik, ez zen horren liluragarria. Han ez zen sofa erosorik, 
argi graduaturik, mini-bar altzaririk. Dozena erdi bat litera ezker-eskuin, 
komuna txoko batean, eta sukalde koxkor bat. 
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