
  

Harantz  hurbildu  nintzen  eta,  kartoi  eta  burusi  zaharren  artean  ia  guztiz 
ezkutaturik, agure zarpail bat eta saltxitxa itxurako txakurreme txiki bat ikusi 
nituen. Une horretan sentitu nuen poza hirukoitza izan zen: batetik, gaua giro 
epel  samarrean  pasatu  ahal  izango  nuen;  bestetik,  agian  gizon  hark  gosea 
arintzen  lagunduko zidan;  eta,  horrez  guztiaz  gain,  onena:  aspaldiko  partez 
txakurreme  bat  gertutik  ezagutzeko  aukera  izango  nuen,  eta  zorte  apur 
batekin...  Txiki  samarra  zen  niretzat,  eta  nahiko motza,  baina  bolada  eskas 
hartan ez nengoen listoia oso goian ipintzeko moduan.

Esperantzak  esperantza  eta  ametsak  amets,  gau  elurtsu  hartan  ahalik  eta 
ondoen deskantsatzeaz baino ez nintzen arduratu, hain nengoen nekaturik, eta 
hurrengo egunera arte ez nituen nire lagun berriak benetan ezagutu.
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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:   ………….
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—Orduan  zer  egin  behar  dugu  mutil  plasta  horiekin?  Ez  gara  eurekin 
enrollatuko, ezta?

—Nik,  behintzat,  ez  daukat  batere  gogorik.  Potoloa  koipezto  hutsa  da; 
ñañoak badauka grazia, baina oso itsusia da, eta kankailu ixila... mozolo horri 
igartzen zaio ez duela larrua jo bizitza osoan. Dena dela, Vanessari baten bat 
gustatzen bazaio…

—Niri? Bai zera! Ez nago horren desesperatuta!

—Orduan, zer egin behar dugu eurekin, pikutara bidali?

—Beste  batzuetakoa  egin  dezakegu:  trago  batzuk  gorroneatu,  eta  gero 
edozein  aitzakia  asmatu:  lesbianak  garela,  hilekoa  daukagula  edo  beste 
txorradaren bat eta etxera. 

—Hirurok batera daukagula hilekoa?

—Bueno, zeozer esatearren esan dut, baina kontuz, badatoz bueltan eta... 
kontxo! Txakur hau nondik irten da? Hara zelan begiratzen digun,  badirudi 
dena ulertzen duela.
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Flipagarri  egongo  nintzateke  ni  kotxe  barruan,  ezta,  Beltza?  Pixka  bat 
garestia  ere  bada,  baina  ez  dio  inportik,  zeren  bankuan  kreditu  pertsonala 
lortzea oso erraza da. Kontua da oraingoak baino prestazio gehiago dauzkan  
kotxe bat nahi dudala; klimatizadorea ahaztu gabe, noski. Horrek zaldi batzuk 
kenduko dizkit, baina berdin da, zeren soberan dauzkat. Pentsatu behar dudana 
da  berehala  helduko  dela  uda  eta  Estitxurekin  Mediterraneo  aldera  joango 
naizela, eta han badakizu nolako beroa egiten duen. Zuk zer uste duzu, Beltza? 
Zuk ere aldatuko zenuke kotxez?

Ez nion ezer erantzun, ez keinurik ez zaunkarik. Horren ordez, telebistara 
begira jarraitu nuen, lurrean etzanda. Ez nituen batere gogoko eskiko bideo 
haiek,  baina  gaztetxo  astun  haren  berbeta  mozoloak  are  gehiago  gogaitzen 
ninduen.
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Etxeko  mutikoak  edozein  txorradarekin  flipatzen  zuen.  Nik  bideo  lelo 
haietan ez nuen ezer kilikagarririk ikusten: tentel itxurako eskiatzaile-koadrila 
bat elurretan behera ziztu bizian, atzetik jarraika gorilaz mozorrotutako beste 
eskiatzaile batzuk zeuzkatela… Zelako lelokeria!

—Joer, Beltza, oraintxe konturatu naiz: Esti aipatzen ari naiz eta ez dakit 
ezagutzen  dezun.  Ikusi  dezu  mesanotxe  gainean  daukadan  argazkia?  Itxoin 
pixka bat,  oraintxe ekarriko dizut.  Gominola horiek jan ditzakezu bitartean, 
zeren ni beteta nago jadanik.

Garik  bideoaren  pause  botoia  sakatu,  altxatu  eta  bere  logelan  sartu  zen. 
Mutikoa esandakoaz damutuan ere, di-da baten irentsi nituen telebista aurreko 
mahaitxoan zeuden gominola guztiak, eta berriro etzanda nengoen bakarrizlaria 
bere gelatik itzuli  zenerako,  kristalez babestutako erretratua eskutan.  Bikote 
zoriontsua ageri zen bertan, irribarretsu; eta euren atzean kotxea, jakina.

—Ederra, ezta’

“Neska-laguna ala kotxea?”, pentsatu nuen nik.
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Rockero zaharrak hil egiten dira, eta txarrena da rockero gazterik ez dela 
jaiotzen. Hor dago Gari, adibidez. Zer esan nezake Gariri buruz? Ezer gutxi; 
pisukideen hitzak erabiliz, bera horrelakoa zela eta kitto. Gari gaztea, euskal 
gazteria berriaren eredua. Negargarria.

Eta  azken  etxeko  kideak  alde  batera  utzita  ere,  ezin  aurkitu  ezer 
dexenteagorik. Esaterako, nire antzinako bizilagunak, Santi eta Floren, erraz 
sar litezke Julenekin batera zahar gaztegurakoen multzo patetikoan.

Hortik zehar ezagututako neskentzat, berriz, agian beste sailkapen bat egin 
beharko  nuke.  Dena  dela,  pisukide  izan  nituen  hiru  sugegorri  anemiko 
telebistazaleek nahiz Itziar negarti nekaezinak ere ez zidaten batere inbidiarik 
sentiarazten.

Agian Mister Martin zen salba zitekeen bakarra,  ze,  bizikide eskasa izan 
arren, bazeuzkan ezaugarri batzuk miresteko modukoak. Arlote tronpeta-jolea, 
sikeran, kontsekuentea zen bere ideiekin.
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Negarrari  eman  zion  Santik  eta  pena  apur  bat  sentiarazi  zidan,  aspaldi 
elkarrekin emandako egun goxoak gogoan.

—Neskameak  ez  zuen  ezer  jakin  nahi  izan  nitaz  aurrerantzean,  bere 
zerbitzuak ordaintzeko dirurik ez neukan eta. Pisuko gastuak ere ezin nituen 
eraman euskaltegiko  soldatarekin,  eta  mortadela  merkeko  bokatak  baino  ez 
nituen  jaten  ia,  ez  pizzarik  ez  biziorik.  Gainera,  zeu  falta  zinen,  Txo,  zeu. 
Zenbat bider gogoratu naizen ohean eskaintzen zenidan berotasunaz, parkean 
egiten genituen osteratxoez, elkarrekin bainatzen ginen egunez…!

Ia urratu zidan bihotza Santik gomuta haiekin eta, ahuldadeko une baten, 
agian  berriro  lehengora  itzul  gintezkeela  bururatu  zitzaidan,  elkarbizitzara. 
Baina ez, nire jabe ohiak berehala jakinarazi zidan hura ezinezkoa zela: 

—Hau nire azken eguna da Gasteizen, Txo. Ondo pentsatu dut eta ez dago 
beste irtenbiderik: herrira itzuliko naiz, gurasoenera. Ea zelan hartzen nauten 
hainbeste urteren ondoren. Eta ea zelan moldatzen naizen ni haiekin berriro, 
neure adinaz. Dena den, ez da hori orain arduratzen nauena, ez da nire egoera, 
zeurea baino, ze badakizu nire amak gorroto dizula eta ezin zaitudala nirekin 
eraman.. Ai, Txo gaixoa, zelan moldatuko zara zu bakarrik hiri krudel honetan?
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