
  

Beherako bidean Gerenak berriro ordaintzera gonbidatu zituen,  atzamarrekin 
lagunduz:

—Beste bost txartel, mesedez.
Kanpotarrek  ez  bide  zioten  entenditu,  eta  begira  geratu  zitzaizkion,  isilik. 

Elkarri begira. Gertatzen ari zenari erreparaturik, Gerenak atzamar luzea baliatuz 
azaldu zien zorretan zeudela.

—Bost gora, bost behera.
Aurpegi kamutseko europarrek argi ikusi zuten amarrua. Eta garrasika orroka 

marrumaka hasi ziren: Ye fucking asking us to pay it again? What a fuck is this? 
Go to hell, bastard!

Eta abar luze-zabala…
Berba  ingelesezkoak  zokondo  guztietara  zabaldu  ziren  mehatxagarri,  horma 

ezinbestez lohitu behar duen graffitiaren moduan. Zineman, egun batzuk lehenago, 
ikusitako marrazki bizidunetako mailu militar ibiltariak etorri zitzaizkion Gerenari 
burura.

Baina ez zegoen prest amore emateko.
Behean ez zien atea zabalduko, zirt edo zart egin beharko zuten.
—No pay, no open.
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> Hasteko, kokatu zati hori: aurkeztu obra, nork idatzia den, ezaugarri orokorrak, berezitasunak…  

> Ondoren, zehaztu zatia (zer, nor(tzuk), non, zergatik...), eta hortik abiaturik egizu iruzkina edo 

     komentario orokorra, beti ere obra ezagutzen ez duen irakurle bati azalduko bazenio bezala.

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

2. Helburua –lanean egin duzunari jarraiki–: obraren ezaugarriak aipatzea, alderdi garrantzitsuenak 

azaltzea eta iritzia ematea (balorazioa).
3. Azalpena argia izan dadila, eta kohesionatua, idazlan moldekoa. EZ idatzi zatiak eginez, txosten eran. 
4. Neurria: 300-400 hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

Nikolas Barrena Kresala  eta Xabier Amezagarekin finitu zen eredu literarioa 
prentsan. Denbora galtzea da gaur kronika, ikus-entzunezkoek ez dute alferrik hura 
lekutu. Gazbakoa da, txepela erreportajea, lausenguz bete dituzte elkarrizketaren 
galderak.  Kazetariak  beldurrez  ari  dira,  adurretan  egon  daitezke  Kazetaritza 
fakultatean.

Gerenak gaztigatu  egin  zigun.  Asteburuetan  Hierro  egunkarian  kolaboratzen 
zuen.  Bere  kronika  zorrotz  bezain  ederrek  La  Naval  baino  goragoko  mailara 
eroaten zuten Sestao futbol taldea, River. Hirurehun berbatan agertu behar zituen 
Anselmo  Nuñez  Boli-ren  mutilen  balentriak.  Partida  kaxkarretan,  mister 
betokerrak  jokalarien  samak  bihurritzen  zituen  bere  karramarro  eskuez. 
Entrenatzaile  bikaina  zen.  Hala  ere,  bazegoen  haren  dohainak  eta  moduak 
zalantzan jartzen zituenik, ikusmen eskasa. Gerenak berehala uxatzen zituen duda 
guztiak: zuek bezain urrunera hel naiteke hanka bakarrarekin. Boli ez da minbizia. 
Eta zegoen tokian zegoelarik, itsasadar zabalera bihurtzen zuen begirada, handik 
etorriko  balitzaizkio  bezala  garaipenak  eta  porrotak.  Taldea,  hala  ere,  ez  zen 
petrolioaren  krisian  itotzen.  Bigarrenera  igotzeko  ametsa  ez  zen  ontzioletan 
deliberatzen.
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El bar de Aurelio  zen gure unibertsitatea. Iganderoko hamaikakoak Sestaoko 
baseliza hartan negoziatzen ziren. Hormak argazki pornografikoekin santifikaturik 
zituzten.  Lolori,  ipurmamiak eskaintzen zizkion blonda pulposa batek tentetzen 
zion zakila. Niri, titiei esku biekin eusten zien azal beltzaraneko andra exotikoak. 
Zulo  ttipian  geografia  zabala  genuen,  bazegoen  zer  ikasia.  Taberna  ez  zen 
Aureliorena,  Maritxu  emazte  zakarrenarena  baizik.  Aureliorenak  barra  eta  Lib 
aldizkariaren erretratuak ziren. Hori ez zigun inork esan. Urte batzuk lehenago Iru 
zen  tokiaren  izena,  baina  Aurelio  beti  nire  tabernan  hau,  nire  tabernan  hura 
ibiltzen zenez, jendea El bar de Aurelio esaten hasi zen. Handik gutxira, Riverren 
kartelak  inprimatzen  zituzten  moldiztegian  El  bar  de  Aurelio  jarri  zuten  eta, 
bezeroek eskatuta, Maritxuk izena aldatu zuen. Kostata baina amore eman zuen. 
Kanpoko  errotulua  atzera  ere  jarri  zutenean,  bezero  guztiak  mehatxatu  zituen: 
hortik aurrera inork bere tabernari Iru deitzen bazion, babarrunen lapiko handian 
bigunduko zion kaskoa.

Baita geuri ere.
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—Gerena ikusi behar duk –bota zidan Garazik telefonoz.
Lehor.
Erregua  baino  gehiago  agindua  iruditu  zitzaidan,  umiliatu  gura  ninduen. 

Nirekin  zakar  jokatzeko  eskubidea  bazuela,  auskalo.  Baziren  hilabete  batzuk 
zakurraren salara bidali ninduela, ze horrela erran baitzuen, zakurraren salara joan 
eta  ez  hadi  inoiz  bueltatu,  eta  orain  Gerenarekin  biltzeko  eskatzen  zidan.  Eta 
bazekien, ondo jakin ere, ez nuela hura ikusi nahi. Hilda zegoen, gurasoek atxilotu 
ostean agindu bezala,  bai,  zentzurik metaforikoenean,  baina hilda azken batean 
hainbeste urte joan eta gero. Zertara zetorren ikusi behar hura?

Onartu egin nuen baina, men.
—Igogailu ondoko landetan geldituko gaituk, aspaldi bezala.
Itsasadarrean, gabarra zuri-gorria draga-lanetarako balio ere ez, nonbait. Dike 

lehorrean  zegoen  izen  gabetua,  gainbeheraren  lokatzak  eta  Athleticen  bolada 
kaskarrak hondaturik, itxura batean.

Itxura batean.
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