
  

Aldaketa horiek guztiak, dena dela, Alain ezagutu baino askoz lehenago gertatu 
ziren.  Hamabi  urte  neuzkaneko  kontuak  dira.  Alain  ezagutu  nuen  udarako, 
gastatuta nituen hiruzpalau bularretako. Zer esanik ez, lehenbiziko hura izan zen 
eduki dudan sostenik estimatuena, estropeatu baino lehen erretiratu nuena laster 
taila handiagoa behar izan nuelako.

Hazten nengoen,  esnatzen.  Emakume bihurtuz  nindoan eta  bilakaera horrek 
etorkizuna zirrara deliziosoz beterik zain neukala iragartzen zidan.
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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: 200 bat hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

Paseoan gindoazen. Elkarrekin egoteko desiraz geunden.

—Hain garrantzitsua al da zuretzat koaderno hori?

—Pena ematen dit galtzeak. Koadernorik gabe erdizka sentitzen naiz, memoria 
galtzeko arriskuan bezala.  Momentuak paperean jasotzeak  horretarako balioko 
du: egunen batean atzera begiratzean gauzak garbiago oroitzeko. Ez duzu uste 
denboraren  denboraz  jendeari  ahaztu  egiten  zaiola  nolakoa  zen  lehenago?  –
galdegin nion Alaini.

—Niri ez zait inoiz ahaztuko nolakoa zaren zu.

—Hori neska guztiei esango diezu.

—Orain arte inori ere ez.

Arrats  beherean  iritsi  ginen  itsaslabarrera.  Zeruan  ostarte  horiztak  zeuden, 
anbarezko burbuilen  itxurakoak.  Nire  ustetan koadernoak etxe  abandonatuaren 
inguruan egon behar zuen, egun bi lehenago beha egon eta trumoiaz ikaratuta 
presaka alde egin nuenean motxilatik jausita.
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Tximista  batek  zerua  urratu  zuen  ahotsik  gabeko  txilio  baten  gisa. 
Antxintxiketan  jaitsi  nintzen  kalerantz.  Arnasoska,  izu-laborriak  jota,  galapa 
zoroan.  Hilarrietako  aurpegiak  ikusi  nituen  berriz,  baina  artean  ez  bezala, 
intentzioz  beterik  trufaka  zegozkidala  egin  zitzaidan.  “Kanpora,  kanpora, 
kanpora!” nuen pentsamendu bakarra. Kaleko atetzarra urrun zegoen beti ere.

Irteera partean, gizonezko bat figuratu zitzaidan, euritarako kapusai eta guzti. 
Oihuka deitu nion: “Itxaron, itxaron, mesedez!”. Jiratu ere ez zen egin. Giltzatako 
handia zeukan esku artean eta kanposantuko atea ixten ari zen, kanpotik. Ez dut 
besterik oroitzen. Lurrera erori nintzen beldurraren beldurrez zorabiatuta.

* * *

Ahoa lehor esnatu nintzen. Mina nabaritu nuen lokietan. Begiak irekitzean ez 
nintzen ohartu ez non, ez zergatik nengoen etzanda. Baina sabai arrakalatuxea 
ikusi nuenean, zirt-zart jesarri nintzen. Ziztada zorrotza sentitu nuen saihetsetan. 
Zopaturik neuzkan arropak eta hotzak hartuta nengoen.
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Alainek sorbaldatik heldu eta bereganantz arrimatu ninduen, belarrira esanez:

—Beste espedizio bat antolatu beharko dugu orduan.

Txantxetan zebilen. Ez nion jaramonik egin.

Alde zaharreko kaleak aldapatsuak eta estuak direnez,  jaietan jendea ilaran 
ibiltzen  da,  bi  norantzetan.  Gu  bata  bestearen  atzetik  gindoazen,  kalimotxo-
txorrotaden eta konfeti-boladen azpian.  Halako batean,  norbaitek eskutik oratu 
zidan. Momentuan pentsatu nuen lagunetako bat zela, baina azalaren laztasunean 
igarri nuen pertsona edadetu baten eskuaren ukitua zela. Berehalaxe, paper bat 
sumatu nuen esku-ahurrean. Zer zerrikeria ote zen? Alde batean, piratak neuzkan, 
moja morroskana bat...; beste aldean, andre helduen talde bat, kabaretera jantzita.

Kalexkatik atera nintzenean atzeratu egin nintzen, nahita, papera aztertzeko. 
Lurrean josita geratu nintzen. Bisita-txartel bat zen, krema kolorekoa. Erdigunean 
urrezko bi letra larri –L. de S.– eta anagrama bat zituen: bi giltza suzko itsaso 
baten gainean eta liburu baten azpian.

  IL  AZALPEN PROBA   ●   Itsaslabarreko etxea Edukia / 2,5

Moldea / 2,5

  Kodea* ……………        Taldea …………… Zuzentas. / 5

  *Anonimotasuna, eraginik gabe kalifikatzeko GUZTIRA / 10

> 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: 200 bat hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

—Aterpe  bila  nenbilen  eta  musika  sumatu  nuenez,  hurreratu  egin  nintzen 
etxera, nora nentorren ere jakin gabe... aterpe bila, euria zen eta. Ez nintzatekeen 
itzuliko gauza bat galdu izan ez banu, koaderno bat.

Irribarre  izan  nahi  zuen  keinu  batek  okertu  zizkidan  ezpainak.  Andreari 
aginpidea zerion,  alderik  alde.  Errespetu  hain  benazkoa sortzen  zidan,  non ez 
nintzen gai gezurrik asmatzeko.

—Koadernoa berreskuratzeko bueltatu zinen, ba, lagunduta. Zure lagun hau, 
zoritxarrez,  muturluzea  da.  Jakin-mina  ikerlarien  bertutea  da,  baina  gizaki 
askoren galbidea ere bai, mutil. Kontuan hartu.

Alainek ez zuen tutik esan. Inguru-minguruka ez ibiltzea erabaki nuen. Txartela 
erakutsi nion.

—Zeuk bidali al diguzu mezu hau?
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