
  

—Bueno –esan zuen nire egun hartako irakasleak,  ordenagailua itzaltzen 
zen bitartean–. kontuak egingo ditugu. Oraingoz zuk zor didazu niri… –Erlojuari 
begiratu zion–: Ordu erdi bat. konforme?

—Jakina. –Zutitu eta irteerarantz abiatu ginen–. Zeuk esan noiz eta zelan 
nahi duzun ordaintzea.

—Bihar goizean libre zaude?

—Eguerdira arte. bai.

—Ederto. hamaikak aldera gera gaitezke nire atariaren aurrean. Badakizu 
non bizi naizen?

—Ez.

—Ba,  hementxe  bueltan.  San  Frantzisko  kaleko  16.  zenbakian.  Hortxe 
geratuko gara?

—Ados. Zer egin beharko dut?

—Ezer zailik ez, zure moduko morrosko batentzat. Bihar arte, ba?

Damutzeko moduko betebeharren bat izango zen hura? Horregatik ez zidan 
aitortu nahi? Tira, Iratxe pertsona legala zen eta ez nion garrantzi gehiegirik 
eman erantzun ezari.
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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:   ………….
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—Pikutara sagua eta pikutara Liburu Feria.

—Zer ba?

—Txakurrek  ez  zeukaten  beste  zereginik,  antza,  eta  ni  izorratzera  etorri 
dira. Potroak ukitzen egon dira, eta azkenean lortu dute nik handik nazkaturik 
alde egitea.

—Tira –Osmanek zizpuru egin zuen–; kontsolatzeko balio badizu, ez zara 
izorratu duten bakarra.

—Zuri ere egin dizute bisita?

—Ez, baina gogoratzen zara non aparkatu genuen bart R-5a?

—Bai, Bilbi hotelaren ondoan.

—Ba, autoa ez dago jada hor.

—Non dago, ba?

—Garabiak eraman du gauean.

—Joder! –Susmo bat etorri zitzaidan burura–. Ertzaintzaren aginduz?

—Ez  dakit.  Teorian,  udal  langile  zintzoren  bati  iruditu  omen  zitzaion 
zaborren kamioia ezin zela pasatu nire R-5 erraldoiaren trabagatik.
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—Itxaron apurtxo baten –errepikatu  zuen eta  berriz  ere  joan zen denda-
ostera.

Handik minutu batera itzuli, gizonari kobratu eta, bekokiko izerdia sikatuz, 
irribarre behartu batez egin zion kasu agure bati.

—Barra txikia eman, mesedez.

—Hau?

—Ez, beste hori.

Bezeroak euro bat  ipini  zuen salmahaiaren gainean,  Ibrahimak hartu,  eta 
biak geldi geratu ziren, elkarri begira.

—Bueltak? –esan behar izan zuen agureak, era senegaldarraren erreakzioa 
aurreko berdina izan zen.  “Itxaron apurtxo baten" esan,  denda-ostean sartu, 
handik minutu batera itzuli eta hamar zentimo eman erosleari.

Era berdintsuan jokatu zuen hurrengo bezeroekin,  izerdia lehortzen zuela 
behin era berriro, eta, azkenik, bakarrik geratu ginenean, oso serio hitz egin 
nion. 

—Ibrahima, zer gertatzen ari da hemen?
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Egun hartan egin nituen jatorduak kontuan hartuta gosekilik egon beharko 
nuen, baina urdailean neukan korapiloa estuegia zen. Hala eta guzti, Kristinak 
geltoki alboko jatetxe-gune bateraino eraman ninduen. Han gelditu eta galdera 
egin zidan, elkarren alboan zeuden lokal bi seinalatuz:

—Gonbidatuta zaude zerbait afaltzen, zeinetan sartu nahi duzu? 

Batean  Monte  CarIo  hotel-restaurant  jartzen  zuen,  bestean  Ali  Baba 
sandwicherie. Berehala ohartu nintzen Ali Baba izeneko hura zela Kristinak 
Sirari buruzko informazioa lortu zuen kebaba, eta hantxe sartzeko eskatu nion.

—Banekien  –esan  zuen,  irribarrea  berreskuratuz.  Atea  zeharkatu  eta  bi 
ogitarteko eskatu genituen. 

Lokala  oso  txikia  zen  eta,  ohiko  haragi-bola  birakariaz  gain,  ezer  gutxi 
zegoen  begi-bistan:  ogitartekoen  osagarri  ziren  lau  ortuari-azpil  eta  beste 
horrenbeste saltsa-ontzi. Tabernari gaztea txanodun agure batekin mintzatzen 
ari zen, arabieraz, mahaietan gizon gazte bi zeuden ogitartekoa jaten, txilaba 
jantzirik,  eta  telebistan  Al-Jazzira  zeukaten  ipinita.  Etxean  bezala  sentitu 
nintzen.
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Ez  genion  jaramonik  egin.  Osmanek  espazioa  uzteko  eskatu  zidan  eta 
sarraila manipulatzen hasi zen azazkalak mozteko baten puntaz.

—Lehen artista nintzen honelako lanak egiten.

—Zu? –esan nion, sinesgogor, eta erantzuna irribarretxo bat izan zen.

Edonola,  ate  hartako sarrailak  itxura  oso  arrunta  eduki  arren,  bazirudien 
lehengo  trebetasuna  erabat  galduta  zeukala  Osman  txundigarriak.  Bere 
nortasun-agiriarekin  ere  saiatu  zen,  alferrik;  aldamioen  artean  topatutako 
alanbre gogor baten puntarekin egin zuen proba gero, eta emaitza berdintsua 
izan zen... Urduri ipintzen ari nintzen, eta entzun nuen ahots ezagunak sentipen 
hura areagotu baino ez zuen egin:

—Beti lapurretan, zergatik ez zarete zuen herrira itzultzen?
—Eta zuk zergatik ez duzu gauza bera egiten?

—Ni hemengoa naizelako.

—Hemengoa, nongoa?

—Espainiakoa!

Osmanek  lasaitzeko  eskatu  zidan,  kasurik  ere  ez  egiteko,  baina  kostatu 
zitzaidan, afrikarrok pairatzen ditugun arrazismo mota guztien artetik horixe 
baita  gehien  gorrotatzen  dudana,  inoiz  etorkin  izandakoek  etorkin  berrioi 
sufriarazten digutena.
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