
  

Aitak  Korneliok  bezalatsu  agertu  zizkidan  Domingorenak,  adabakika 
bezala;  anekdota  batek  beste  bat  oroitarazten  zion  baina  halako  erreparo 
disimilatu  ezinaz  josten  zituen  aitak  gogoratzen  zituen  adabakiak,  beti  ere 
ixtorioak Martzelinari buruzko erreferentziez zipriztindurik.

Eta eztei bazkari batean bageunden ere, Kornelioren eta nire aitaren hariak 
ez  ziren  ezkontzen;  kolore  desberdinetakoak  ziren  guztiz  bi  hariak,  eta  ez 
nekien zein hari matazari heldu.

—Merezi du ixtorio honek —bota nuen aitaren matazak zenbat balio zuen 
neurtzeko.  Fidakaitz  begiratu  ninduen,  tornilorik  sekula  erabili  ez  duen  eta 
torniloak saldu nahi dizkizun biajanteari begiratzen zaionean bezala. Tankera 
berdintsuan, behintzat.

—Ez da erraza. Gainera, zertarako arakatu behar dituzu horrelako saminak? 
Ken ezazu asmo txoro hori burutik.

—Merezi du ixtorioak, aita…

—Zuen eskribitu behar hori ez da batere parte onekoa. Ezin lasai daudenak 
bakean utzi.
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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 bat hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

ORDU BIAK ZIREN ostaturatu nintzenerako. Bakarrik bazkaldu nuen atera 
zidaten janari xalo bezain ugaria. Zer egin arratsaldean? Martzelinarengandik 
hasi  nahi  nuen  lana,  arrasto  bati  heldu  nahi  nion  baina  arratsalde  oso  bat 
galtzea ez zitzaidan batere gogoko.

Baina Martzelinari lotu nahi banintzaion ez nuela arratsaldea galdu beste 
erremediorik eta Domingo hil zeneko tabernara joan ala siesta egitearen artean 
tabernarena hautatu nuen.

Sartu nintzenean, ke lanbro batek hartu ninduen. Mostradorera joan eta kafe 
bat eskatu nion inoiz zuria izandako amantala batez zegoen emakumeari.
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LEJEA ERE GUSTURA SENTITUKO LITZATEKEEN hartan bota zituen 
Domingok bostak bitarteko orduak. Lo kuluxka arin bat botatzeko aukera ere 
izan omen zuen.

Bostak elizako dorrean entzun zirenean tabernaratu zen mostradore atzeko 
atetik.  Jendea  biltzen  hasi  zen  euri  amaigabetik  iheska  bezala.  Han zegoen 
Kornelio  apustuak  egiten,  jendea  animatu  nahirik  eta  baso  erdi  batzuk 
ordaintzen.
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ZER ESANGO DIZUT? Nik berehala somatu nuen eta baita haren bularra 
mugitzeko modu hartan zer herriratu zitzaigun ezagutu ere. Uste duzu inoiz 
makurtu zitzaigula laguntza eske edo ogi mutur baten bila? Bai, zera! Ez zuen 
gose larririk pasa eta horregatik pentsatzen dut gaur bertan ere ekarri  zuela 
dirurik eta sosa ederrik bere maleta zaharrean. Ganbarak atsegin zitzaizkion, 
begien bistan dagoen gauza da, eta auskalo non ikasitako ohiturak ekarri nahi 
izan zituen gure herrira!
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