Aurkezpena
Koldo Mitxelena Literatura Lehiaketa 29. ediziora iritsi da aurten eta
benetan pozgarria da hain ibilbide luzea egin duen lehiaketa hain osasuntsu eta
emankor ikustea.
1118 lan jaso dira guztira: 469 komiki, 41 olerki, 396 ipuin, 152 bertso
eta 60 mikroipuin. Parte hartzea iazkoaren antzekoa izan da. Aipagarria da 14-18
urte bitarteko gazteen artean aurten 11 sari eman direla, iaz baino 4 gehiago.
Bertsoetan, tamalez, D eta E kategorietan ez da saririk eman, ea hurrengo urtean!
Aurre epaimahaian Donostiako ikastetxeetako 6 irakasle aritu dira:
Marisol Cenzamo, Ana Elorza, Xabier Errandonea, Itsaso Izagirre, Maria Jesus Mena
eta Eder Pikaza.
Epaimahaia berriz, iazko sei kideek osatu dute: Iñ aki Martinarena
(“Mattin”) komikigilea, Beñ at Gaztelumendi bertsolaria, eta, Yolanda Arrieta, Ana
Malagon, Inazio Mujika eta Arantxa Urretabizkaia idazleak.
Liburuxka honetan 29. edizioan saritutako lanak bildu ditugu, 21 guztira.
Amaieran epaimahaiaren aipamen berezia merezi izan duten lanen zerrenda
argitaratu dugu, 40 lan, edizio honetan parte hartu duten 18 ikastetxeen izenekin
batera.
Zorionak irabazleei, eskerrak parte hartu duten haur eta gazteei, eta baita
irakasle eta ikastetxe guztiei ere, oinarriak zabaltzen eta ikasleek parte har
dezaten egindako lanagatik.
Eskerren txanda Urruzuno literatura lehiaketaren antolatzaileekin amaitu
nahiko genuke. Izan ere, azken hiru urteetan E eta F kategorietako gazteei aukera
eman baitiete haien irabazleekin batera literatura egonaldian parte hartzeko, eta
oso gustura egon dira bertan. Aurten ere horrela izan izatea espero dugu.

Donostian, 2018ko maiatzaren 5ean
Miren Azkarate Villar
Euskarako zinegotzi-ordezkaria

OLERKIAK
1. Ihintza Zabalo Ezkurra (12 urte)
Gure urtaroak
C kategoria

2. June Esnal Alzugaray (15 urte)
Giz(artea)
E kategoria

3. Miren Agirregomezkorta Iza (17 urte)
I have a dream – Amets bat daukat
F kategoria

Gure urtaroak
Urtearen hasierako urtarrilean
nire gelako leihotik begiratu
eta belarra, izara zuri batez estalia egoten da.
Jolastera ateratzen atera nintzen
eta hauts zuri batez egindako laguntxo bat
aurkitu nuen, elur-panpin bat zen.
Berarekin jolasten hasi nintzen
baina gauza arraro bat gertatzen zen
belarretan zegoen izara zuri hori
desagertzen hasi zen
eta egin berri nuen laguna ere,
desagertzen zihoan poliki-poliki.
Pentsatzen hasi, eta beste urtaro bat
hasiko zela pentsatu nuen, UDABERRIA.
Zuhaitzak zoragarriak ikusten nituen egunero,
zuhaitzetako hosto bizi horiek
zuhaitza janzten ikusten nituen egunero.
Jolastera ateratzen nintzen
eta lumaz egindako animaliatxo bat aurkitu nuen,
zuhaitz batean pausatuta zegoen bere txio-txioekin
Berarekin loreen gainean jolasten hasi nintzen,
baina, gauza arraro bat gertatzen zen
udaberriko kolore bizi horiek desagertzen hasi ziren,
egin berri nuen lumazko laguntxoa ere joan egin zen.
Ohartu nintzen beste urtaro bat hasiko zela, UDA

Nere gelako leihotik begiratu eta hor zegoen eguzkia,
beti bezain distiratsu, neure begiak liluraz beterik zeuden.
Jolastera atera nintzen eta bi hegal eder zituen
pinpilinpauxa bat aurkitu nuen, bera, lorez lore zihoan
bere hegal politak mugitzen.
Berarekin jolasten hasi nintzen
baina gauza arraro bat gertatzen zen
eguzkia itzaltzen joan zen eta laguntxoa ere
joan egin zen bere hegakadekin.
Ohartu nintzen beste urtaro bat hasiko zela.
UDAZKENA zetorren
Nire gelako leihotik begiratu
eta zuhaitzetako hostoak
gorriak, laranjak, horiak, marroi kolorekoak...zeuden
baina hosto horiek zuhaitza biluzten zuten.
Jolastera atera nintzen eta
azeritxo bat zegoen hor bueltaka
Berarekin jolasten hasi
baina gauza arraro bat gertatzen zen
lurrean zeuden hostoak kolorez aldatzen hasi ziren
azeritxoa ere joan egin zen
Ohartu nintzen beste urtaro bat hasiko zela
negua berriro zetorren
urteak pasa nituen horrela nire gelako leihotik begira
nola urtaroak pasa eta pasa egiten ziren.

Ihintza Zabalo Ezkurra / C kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

Giz(artea)
Askotan galdetzen digute
ea zergatik hainbeste kezka.
Buruan dauzkagun galderek
egun batean egingo digute gainezka,
ea inork inoiz
erantzungo dien galdezka.

Zer gertatzen da
betirako ezkutatzen banaiz?
horretarako gogoa
sartzen zait maiz.
Norbaiten margoa haizela sentitzen haiz?
Bai,
Orri handi bateko tanta zipriztin txikia naiz.

Gure taldeko gutxi batzuk
oso tematuta gaude:
hainbeste sufrimendu,
gehiagoren truke?
Beraientzat janzten garela
uste dute
baina hori benetan egia den
jakin nahiko nuke.
Geure buruarentzat janzten gara.
Ez duzue uste?

Gizarte guztiak
pentsatzen du berdin,
edo gutxienez horren kontra
asko ez dute egin.
Ezer egiten ez duenak
indartsua laguntzen du.
Ez al zenekien
ala horixe bera zenuen helburu?

Mundu guztia ari da
bere mugikorrari begira.
Guztia zein injustua den
jakin nahian ari badira,
mesedez, gerturatu daitezela egiara,
sufritzen ari den norbaiti
begira diezaiotela aurpegira.

Gehien lapurtzen dutenek
Izaten dute zigor txikia
Hori al da justizia?
Hori al da etorkizun garbia?
Ez nekien katu ñ imiñ o batetik
atera zitekeela basapiztia.

Inork ezer egiten ez badu,
zergatik ni hasi?
Pentsamendu horrek
egiten gaitu nahasi.
Azkenean geu gara gure
zailtasunen sasi.
Guztiak guztiengandik
beharko genuke ikasi.
Gure barruko nahiak
egin dezan garrasi.

June Esnal Alzugaray / E kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

I have un dream - Amets bat daukat
Amesten dut,
Egunen batean,
eguzkia sartaldetik aterako dela,
Eta txoriak lanera
Eta pertsonak hodeietara
Joango garela.
Amesten dut,
Egunen batean,
Txokolate-zaparrada bota
Eta haur guztiek
Izango dutela jatekorik.

Amesten dut,
Egunen batean,
Hartz polarrek,
Oraindik ere,
Etxe bat izango dutela.
Amesten dut,
Egunen batean,
Arroxa eta urdin beharrean
Denok more
Izango garela.

Amesten dut,
Egunen batean,
Olentzerok liburuak
Banatu eta erri leak
Lapurtuko dituela.

Amesten dut,
Egunen batean,
Kupido mozkortu
Eta edonor edonoren
Irribarreaz maitemintzeko
Aske izango dela.

Amesten dut,
Egunen batean,
Pinguinoak basamortura,
Graf itilariak museoetara eta
Politikari ustelak kartzelara
joango direla.

Amesten dut,
Egunen batean,
Denok daltoniko bihurtu eta
Luther Kingen ametsa,
Behingoz eta betiko,
Bete egingo dela.

Amesten dut,
Egunen batean,
Itsasoa edabe magiko bihurtu
eta Mediterraneoko iheslari
guztiak berpiztuko dituela..

Amesten dut,
Egunen batean,
Mendiak, harriak eta
Pertsonak
Gizaki bihurtuko direla.

Amesten dut,
Egunen batean,
Txingurriek lehoiari
Koroa kendu eta
Sabana biziberrituko dutela.

Amesten dut,
Egunen batean,
Eguzkia sortaldetik sartuko dela,
eta hori,
hori bai egun ederra

Miren Agirregomezkorta Iza / F kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

KOMIKIAK

1. Izaro Arenzana Beristain (9 urte)
Goxoki indartsua
B kategoria

2. Amaia Ausin Sarasua (9 urte)
Super 3ak
B kategoria

3. Beñat Salaberria Arija (11 urte)
Lukas!
C kategoria

4. Maider Rua Gual (14 urte)
Bihotz Ubela
E kategoria

5. Jon Ander Alonso Ortiz De Elguea (16 urte)
114 Txingo ondoren
F kategoria

BERTSOAK
1. Sara Balerdi Mendizabal (9 urte)
Nire Txakurra
B kategoria

2. Telmo Agirre Arraras (11 urte)
Motxila baten istorioa
C kategoria

3. Jon Auzmendi Del Valle De Lersundi (16 urte)
Kirola kirol
F kategoria

Nire Txakurra

1Txakur Polit Bat Daukat
Izena Du Simba
Nerekin Jolastera
Beti Etortzen Da

4Paseoa Mendian
Saltoka Ta Bira
Hostoetan Saltoka
Lurrera Begira

2Guztietan Onena
Txakur Moñ oñ oa
Nerekin Jolastean
Kentzen Dit Moñ oa

5Lapurtzen Dit Bokata
Ni Merienda Gabe
Gero Gehiago Nahi Du
Txakurrak Halare

3Janaria Eskatzen
Aurpegi Kukia
Kanpora Ateratzeko
Jarri Berokia

6Nire Gainean Lotan
Zurrunka Egiten
Ni Tabletean Nago
Gustura Jolasten

Sara Balerdi Mendizabal / B kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

Motxila baten istorioa
Doinua: Maritxu nora zoaz

1)
Makinaren azkena
zegon aurretikan
Thailandian jaio nintzen
Ripcurlen fabrikan.

5)
Etxera iristean
gizona horrekin
umeak hartu zidan
kristoren pozekin.

9)
Berriz bueltatu gara
beraren etxera
lagun bat etorri da
ere jolastera.

2)
Lasaitua nengola
entzun nun kanpoan
“motxila_hau ta besteak
sartu furgonetan”

6)
Hurrengo egunean
liburuak sartzen
ikusi nun umea
ni aprobetxatzen.

10)
Lagunaren motxila
begiratzen dut maiz
beraren diseinutaz
enamoratu naiz.

3)
Ez zara itzuliko
jartzen zuen giltzan
beldurtua ta guzti
desmaiatu nintzan.

7)
Ikastolara joan naiz
ume askorekin
guztiak +lipatuta
nire diseinuakin.

11)
Urte bat pasatu da
ta nago ahaztua
kontenedore zahar bat
dut bizilekua.

4)
Esnatu nintzenean
nengoen salduta
tipo bat etorri zen
eurokin eskutan.

8)
Mateko klasean naiz
motxila askorekin
oraindik daude eta
berriketarekin.

12)
Beste fabrika baten
sartu nautenean
birziklatu didate
arbela batean.

Telmo Agirre Arraras / C kategorian, Bertsoa talean, IRABAZLEA

Kirola kirol
1) Gaur egun telebistan
besterik ez dago;
gure_aitak ikusi bai,
sofan etzanda lo.
Marca irakurrita
kirol-jakintsuago,
mingaina bai abila,
oinak alferrago!

5) Umetan jolasean
heldutan jokatu.
Umetan irribarrez,
heldutan amorru.
Kirola ez da hori,
kirolaz gozatu!
Egizu lagunekin
eta disfrutatu!

2) Euskal Herri(a)n kirola
lanaren ispilu:
Aizkoran eta trontzan
sasoiz dihardugu.
Harrijasotzailetan
Perurena buru,
sokatiran Nuarbek
parekorik ez du.

6) Jokoa ez da errenta,
esaerak dio.
Irabazi_errazekin
ez zaitezte 5io
Kirolbet-reta_apostu
gazteen arerio.
Egin kirola eta
diruari aio!

3) Baserriko lanetan
trebeak bai gero:
lokotx-bilketa dugu
umeen gustoko
Segan ibili kontuz,
hanka(r)ik ez mozteko,
izerdia bota behar
ogia lortzeko!

7) Marca ta Chiringuito
egungo iturri…
Eredutan badugu
matraka ugari.
Ronaldo txepel horrek
fama du egarri,
kiroltasuna zer den
ez zuen ikasi!

4) Itsasoko jarduna,
gogorretan gogor.
Ekaitza zein eguzki,
bromarik ez da hor.
Traineruko koadrilan
giroa bai jator,
Kontxako estropada
Irailean dator!

8) Lagunekin kirola
gauza ederra da.
Laguntasuna eraiki
guztia emanda.
Tranpak alde batera,
zintzo jokatuta,
sortuko da betiko
harreman polita!

Jon Auzmendi Del Valle de Lersundi / F kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

IPUINAK
1. Haizea Lores Etenza (9 urte)
Urrezko maskorra
B kategoria
2. June Höök Aranburu (11 urte)
Arrano baten bizitza
C kategoria
3. Urki Garro Ugartemendia (11 urte)
Baserriko abentura
C kategoria
4. Malen Izeta Egizabal (13 urte)
Inor ez
D kategoria
5. Lore Lasa Elosegi (14 urte)
Errekrutatzea
E kategoria
6. Luken Ruiz De Loizaga Cruz (15 urte)
Oinordekoa
E kategoria
7. Ane Varela Etxeberria (17 urte)
Leihoko neska
F kategoria

Urrezko maskorraren misterioa
Duela bost urte, Kursaaleko aretoan zinemaldiko zuzendariak,
aktoreak eta aurkezleak zeuden. Handik ezkutatua Charlie Ross
detektibea zegoen. Charlie Ross oso altua zen, begi berdeak zituen eta
ile marroia. Lucia Blanco ere bazegoen han, Charlie Rossen laguntzaile
gisa. Begi marroiak eta ile marroia zeukan. Oso jatorra zen Lucia eta
Charlie Rossek ez zuenean zerbait ulertzen berak laguntzen zion.
Charliek britainiarra ematen zuen ezen ikerketa guztietan lema
handia erakusten baitzuen.
Bat-batean oihu bat entzun zen:
- Urrezko maskorra lapurtu dute! - oihukatu zuen laguntzaile batek.
Jarraian, Charlie Ross detektibea abian jarri zen maskorra
zaintzen ari ziren pertsonei galderak egitera.
- Zuzendari jauna, zu non zeunden urrezko maskorra lapurtu
dutenean? Galdetu zuen Charlie Rossek.
- Ni Lucia Blancorekin hitz egiten ari nintzen urrezko maskorrari
buruz. Erantzun zion Robert Golmos zuzendariak.
- Zuzendari jauna, eskerrik asko laguntzeagatik. Esan zuen Charlie
Rossek.
Charlie Ross eszenatokira igo zen pistak bilatzera, baina soka
urdin txiki bat aurkitu zuen bakarrik. Lucia bilatzera joan zen, baina
bidean beste soka urdin txiki bat aurkitu zuen. Lucia aurkitu zuenean
bi sokak aztertu zituzten elkarrekin.
Bi sokak oso antzekoak ziren, nahiko luzexkak eta biek zuten G
oso txiki bat izkin batean, baita Gren inguruan marka horixka bat ere.
Marka horiak margoa ematen zuen.
Charliek eta Luciak pentsatu zuten pertsona horrek soka erosi
zuen tokiaren izena zela, baina hobeto pentsatu zuten eta ezinezkoa
zen, inguruan ez zegoelako G izena zuen dendarik. Lucia konturatu zen
beste leku batean horrelako soka asko ikusi zituela.
- Badakit! - oihukatu zuen Luciak. Lehen, Robert Golmos
zuzendariarekin eta Eva Gomez aurkezlearekin egon naiz hitz egiten
eta biek zituzten poltsikoan horrelako soka asko! - Esan zuen.

Robert Golmosek begi marroiak eta ile beltza zuen. Ez zen oso
gizon jatorra, zeren eta berak beti irabazi nahi zuen guztia. Eva Gomez
oso desberdina zen, begiak itsaso amaigabea bezalakoak zituen eta
ilea eguzkia bezalakoa. Berari berriz, ez zitzaion axola irabaztea edo
galtzea.
Gure bi detektibeek galderak egiten jarraitu zuten. Poliki-poliki
konturatzen joan ziren Robert Golmos zuzendaria eta Eva Gomez
aurkezlea oso urduri jartzen ari zirela galderak egiten zizkiten
bitartean.
Baina Robert Golmosi galderak egiten zizkioten bitartean beti
poltsa handi bat ezkutatzen zuen galtzen atzealdean. Azkenean,
Charlie Rossek poltsa ireki zuen eta barruan urrezko maskorra
zegoen!
Berehala kartzelara eraman zuten Robert Golmos eta han bi
edo hiru urte egon zen gutxi gorabehera. Misterio hori argitzeagatik
Charlie Rossi eta Lucia Blancori bi detektibe hoberenen saria eman
zieten.
Saria jaso ondoren, Charlie Rossek maskorra itzuli zuen eta
hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila La
Salleko patioan.

Haizea Lores Entenza / B kategoria, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Arrano baten bizitza
Egunero goizeko zortzietan esnatzen naiz gosari bila. Lehenengo gauza
animalia bat aurkitzea da, horretarako bazter guztietan begiratu behar da, hogei
minutu geroago eskinoso familia bat topatu dut, beraiek ni ikustean hegan atera
dira beldurtuta, eta pentsatu dut: “zergatik ez ditut barazkiak jaten haragiaren
ordez?”
Gizon zahar baten baratzera joan naiz, han tomateak eta azenarioak hartu eta
nire kabira berriro itzuli, eta gosaltzen hasi naiz. Gosaria amaitu dut eta sobratu
diren zatiak bazkaltzeko erabiliko ditut. Bazkarira arte denbora luzea dut, zer egin
dezaket? pentsatu dut nire baitan... Badakit! Hegaldi luze bat egingo dut! Bidean
nindoala beste bi arrano ikusi ditut, osaba Joxe Mari eta izeba Maialen, eta
beraiekin hasi naiz hizketan. Beraiekin hizketa amaitutakoan etxera joan naiz.
Gosariko soberakinekin bazkaria egin dut eta plateraren izena “azetea” izatea
pentsatu dut, azenarioa eta tomatea, a ze izen ona asmatu dudan, on egin!
Bazkari on hori eta gero barazki gehiago bilatu behar nituen, horretarako
berriz gizon zaharraren baratzera joan naiz. Hara iristean gizona baratzean dagoela
konturatu naiz eta ni ikustean irripar arraro bat egin du. Arraroa iruditu zait, zeren
ni ikustean denak beldurtuta joaten dira beste leku batera.
Gizon zaharraren aurrean jarri naiz eta kaixo esan diot, eta haragia eskaini dit,
baina ezetz esan diot nik barazkiak jaten ditut. Bere etxera sartzea eskaini dit, eta
bertan bizitzea ere, eta alai-alai baietz esan diot buruarekin. Bere etxera sartzean
katu koadroak zeuden. Eskerrak eman dizkiot hain bazkari onagatik. Betiko lagunak
izango ginela esan dit, eta poztu egin naiz, animalia arriskutsu gisa sailkatuta egon
arren ez dut maltzurtzat hartzen nire burua. Hurrengo eguneko gauean, gizon
zaharra ikusi dut, pistola batekin, orduan, hegan ihesi atera naiz etxe madarikatu
hartatik. Triste bueltatu naiz nire kabira, behingoz lagun bat egina nuelakoan
nengoen, ezin dut sinetsi. Nire bizitza, beno, jaitsi da, espazio huts batean egongo
banintz bezala iruditu zait, beltza eta lagunik gabekoa. Egunak eta egunak pasatu
ditut alaitasunik gabe. Ezerk ez dit poztasunik ematen, baina egun batean zerbait
gertatu zen. Beste arrano bat ikusi eta maitemindu naiz, horrek bihotzean poztasun
handia sortu dit.
Egunak pasa ditut berari begira eta gaur berarekin hitz egitera joan naiz, bere
aurrean jartzean biak gorritu gara, lotsak alde batera utzita berarekin hizketan hasi
naiz eta arratsalde hori arratsalde hoberena izan zen.
Bi urte geroago umeak nituen, hegan egiten erakutsi nien, jaten eta maitatzen.
Pozik nengoen familia on horrekin, egunak eta egunak pasatu dira, nire umeak
handitu dira, eta beraiek uzteko ordua iritsi da. Malko bat atera zait baina
alaitasunekoa, zeurea den zerbait handitzen doala ikusten duzu eta joaten ikustea
gogorra da.

Hegaldi batetik, nik ezer jakin gabe, nire umeak bueltatu dira, denak sano eta
handiago daude. Alai begiratu diet, kaixo eta hori guztia esan diet, besarkada eta
muxu bat eman diot bakoitzari joan baino lehen...
Baina arranoa horrela bizi bada nola biziko ote da intsektu bat?
Beno ba ni amona mantangorri bat naiz oraingo honetan.
Egunero bezala esnatu eta janari bila joan behar naiz, puntu beltzekin paseo
eder bat eman dut, baina, arriskutsua zergatik den esango dizuet, gizakiek ikusten
bagaituzte harrapatzen edo hiltzen gaituzte.
Janari bilaren abentura horrekin batera gosaltzen genuen, hostoak, intsektuak,
etab…
Paseo eder hori eta gero aitari lagundu diot haize indartsu batek hondatutako
etxea konpontzen.
Hostoak biltzen egon naiz, zortzi bildutakoan nire herri txikira bueltatu eta
aitari eman dizkiot, eta beste zortziren bila joan naiz.
Prozedura hau behin eta berriz egin dut nahikoak eduki arte.
Azkenean lortu dugu etxea konpontzea baina kostatuta, beno hoberena da
etxea dugula eta listo.
Bazkaltzeko hostoak bildu eta jatera, aitaren hosto entsalada ona.
Bazkaria eta gero beteta gelditu naiz, eta hegan eginez paseo bat egin dut janari
guztia jaisteko.
Etxera itzultzean denak norabide guztietara ihesi eta hegan dabiltza, esku
handi batetik ihesi, geroago konturatu naiz gizaki batena dela. Nire familiarengana
joan naiz abisatzera, etxean sartu eta ez dago inor. Orduan ni ere hegan hasi naiz
baina familia bila ari nintzela, gizakiaren esku handian nire aita dago eta pixkanaka
ikusi dut urruntzen. Beno, aita galdu dut, beste familiaren zatia ez dakit non dagoen
eta gainera gizaki baten erruz. Malkoak atera zaizkit, nire bizitzan familiarik gabe ez
naiz ezer.
Bi urte geroago aita ikusi dut. Ez zen hil egun hartan, poza amaigabea sentitu
dut eta nire alaitasuna berriro piztu da.
Bere atzean nire familia erdia dago, amari besarkada handi bat eman diot eta
festa bat antolatu dugu familia berriz elkartzeagatik.
Gaua iritsi da eta ilunpetan aitarekin egon naiz hizketan eta esan diot denbora
guzti hau eta gero…, aitak moztu eta always esan dit, segundoan parrez hasi naiz ,
hori Harry Potterren pelikulan esaten dutelako. Begietara begiratu eta besarkada
handi bat eman diot.

Afaldu eta gero izarrak ikusten egon gara denok, horien artean izar bat
mugitzen ari zen, begiak itxi ditut eta desio bat eskatu dut: familia ez galtzea.
Ezin dut sinetsi, bi urte egon naiz zuek bilatzen baina hoberena da elkarrekin
gaudela, eta ez garela separatuko.
Esnatu naiz, begiak ireki eta denak niri begira zeuden, paseo ederra tokatzen
zen janaria aurkitzeko, guztiekin pozik joan naiz hostoak, intsektuak eta abar
bilatzera.
Ezin da bidean gelditu, nahiz eta gose izan esan diet. Aitak ongi iruditzen
zaiola esan dit. Bidean gindoazela landare bikain bat zegoen hosto berde-berdeekin,
korrika hosto mordoxka bat hartu eta etxera itzuli gara.
Hostoak oso onak daude eta soberan asko gelditu dira, orduan bazkarirako
izango dira. Bazkaldu baino lehen jolasten egon naiz nire anaiarekin. Nire anaia
mugitua da, beti bromak egiten ari da eta askotan kokoteraino bukatzen dut baina,
hala ere, maite dut, nire anaiak begi handi-handiak ditu, berak puntu beltz bakarra
du eta bere besoak luze-luzeak dira eta lehenengoa da hostoak harrapatzen. Beno,
zizare zanpara jolasten egon gara, zizareak agertzen dira eta zanpa-zanpa egin
behar duzu, badakit jolasa ez dela oso positiboa baina zizareek asmatu zuten
amona mantangorri zanpa-zanpa eta orduan niri justua iruditzen zait.
Bazkaltzeko garaian aitaren hosto entsalada famatua dugu, humm, beno, gaur
inoizko entsaladarik onena atera zaio, beno, hori esaten du berak.
“Irratia” piztu eta “Queen” taldea entzun dugu, Bohemian Rhapsody, benetan
gustukoa dut abesti hori... eta denak dantzatzen hasi gara alai eta zoriontsu.
Afaria jateko 5 minutu gelditzen ziren, mahaia jartzen hasi naiz, bukatu
dudanerako afaltzeko ordua da, eta hosto zopa dugu, aitaren esperimentu bat, egia
esanda oso txarra dago baina beno hobeto ez esatea.
Begira egia esanda nire bizimodua ez zait asko gustatzen, baina familiarekin
banago hobeto pasatzen dut. Batzuentzat esan dudana tontakeria izango da baina
niretzat ez.
Beraiek horrela bizi badira gu nola bizi gara?
Goizean esnatu naiz esne edalontzi bat hartu dut eta bi tostada, gero jantzi
naiz. Hortzak garbitu eta eskolara joan naiz nire ahizparekin, handik hogei
minututara gelan sartu naiz. Euskara izan dut, matematika, ingelesa, musika eta
gorputz hezkuntza. Bostak iristean etxera eta merienda jan dut. Ordenagailua,
mugikorra eta telebistan aritu naiz, afaldu eta ohera. Egunak eta egunak pasa eta
behin eta berriro gauza bera egiten dugula konturatzen al gara, gu nola bizi garen
eta besteak nola bizi diren pentsatu al duzue?
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Baserriko abentura
Oier ezin duzu horrela jarraitu! esan dit gaur amak nire ikastolako notak
ikustean. 5 gutxiegi ekarri ditut, baina ez zait axola. Ni lanean hasiko naiz. Ez
daukat ikasi beharrik ama, esan diot.
Ama asko poztu da. Irrifar handi bat egin du eta proposamen bat
daukala esan dit. Egun batzuetan bidaliko nauela aitona eta amonaren
baserrira. Aitonak nire lanaren arabera ordainduko didala eta horrela
langileen bizimodua ezagutuko dudala. Ni gutxitan joan naiz aitona eta
amonaren baserrira eta betikoa izango da. Ederki jan eta nahi dudana egin,
baina oraingoan egun gehiagotan.
Mugikorra hartu dut, baita tableta ere eta baloia noski.
Goizeko hamarretarako iritsi gara. Iritsi garenean amonak lanean
hasteko prest al nagoen galdetu dit. Lanean? Nik futbolean jolastu nahi dut
beti bezala! Galdetu diot zein diren lan horiek. Barazkiak biltzea, animaliei
janaria eramatea… orain omen daukat aukera lan egiteko.
Ama ikusten dut barrez lehertzen. Ez dakit zer den horren barregarria.
Amak muxu bana eman digu niri eta amonari, aitona agurtzeko esan eta
etxera joan da. Nik badakit amonak barkatuko nauela ez badut lan egiten.
Bere biloba bakarra naiz…
Baserrian sartzean aitona ikusi dut sukaldean gosaltzen.
- Egun on Oier! Etorri al haiz? Lanerako gogorik ekarri al duk? Galdetu
dit aitonak.
- Bai aitona, etorri naiz. Lanera ez, oporretara. Lan pixka bat egingo dut,
baina aurrena telefonoan pixka bat aritu behar dut lagunekin whatsappean.
- Guapazer? Galdetu du
- Whatsapp, ez al dakizu zer den? Whatsapp!
- Telefonoa ekarri al dek? Zertarako? Baserrian bazegok telefonoa, eh?
Ez daukak ekarri beharrik!
- Zure telefonoa erabil dezaket? Ongi da. Horrela ez daukat daturik
gastatu beharrik. Hobeto pentsatuta, baserriko wi+iarekin konektatuko naiz,
lasai.
- Gui+i zer? Hizketan ahaztu al zaik? Gaur oso arraro hitz egiten duk!
- Baina hemen wi+ia daukazue, ez?
- Hemen ez daukagu horrelakorik esan dit amonak.
- Zer? Wi+irik gabe bizi zarete? 2018. urtean wi+i gabeko tokiak daude?
Ez du axola. Datuak erabiliko ditut. Ez dut zuen telefonoa erabiliko, lasai.

Amonak gelara bidali nau nire gauzak uztera eta laster jaisteko esan dit.
Bai, bai. Segituan jaitsiko naizela esan diot, bainan aurrena lagunekin hitz
egingo dut. Datuak gastatuko ditut bainan nire lagunek jakin beharra daukate
zer nolako baserritan bizi diren nire aitona eta amona.
Nire gelara igo naiz, nire gauzak utzi ditut eta ohean etzan naiz nire
lagunekin hitz egiteko. Mezua idatzi dut taldera baina ez da mezua ateratzen!
Ez daukat koberturarik! Hau ez da posible! Inkomunikatuta nago!
Ziztu bizian jaitsi naiz sukaldera. Oso haserre nago. Nire amaren tranpa
bat da seguru. Amona, ez daukat koberturarik. Nola da posible? galdetu diot.
Kobertura lanak egindakoan itzuliko zaik! Esan dit aitonak barrez.
Ikuilura joan gara. Behiak jetzi, larrera bidali eta azpiak atera behar
ditugu. Bukatutakoan ohea egin behar diegu. Ez dakit aitona ulertzeari utzi
diodan edo beste hizkuntza batean ari den. Jetzi? Azpiak atera? Zer dauka
behi batek azpian? Ohea egin behiari? Nirea ez dut egiten eta! Zer nahi du
berorrek, maindire eta mantarekin? Bukatzen diagunean ez duk barrerik
egingo, esan du aitonak.
Ikuilura joan gara. Sei behi dauzka aitonak eta zezen bat. Oso beltza, oso
handia, eta aitonak esan dit oso arriskutsua dela. Beldur naiz. Oso bildurturik
nago.
Behiak jezten hasi gara. Azaldu dit zer den behiak jeiztea. Esnea
ateratzea da. Ez dut azalduko nola egiten den. Oso nazkagarria iruditu zait.
Bukatutakoan errapea garbitu behar zaie. Hitzik gabe nago, baina uste dut
okerrena oraindik ez dela iritsi.
Jetzitako esnea amonari eraman diot sukaldera. Edangarria izateko
aurrena egosi egin behar omen da. Nire amak esnea erosi egiten du. Amonak
egosi. Usain arraroa nabaritu dut sukaldean. Ez dago kroketa usainik. Gaur,
beti bezala amonaren etxean kroketak egongo dira bazkaltzeko. Gonbidatuak
ondo zaindu behar dira!
Ikuilura itzuli naiz. Behiak larrera bidali ditugu. Gauera arte kanpoko
zelaian egongo dira. Nire futbol zelaian! Zezena ere bai. Gaur ez naiz futbolean
jolastuko.
Orain azpiak atera behar ditugu. Ximaurra sardearekin hartu behar dut.
Sardea sardexka erraldoi bat dela ikasi dut. Kaka pila bat hartu eta
karretirala botaz pasa dugu ia goiz osoa.
Bukatutakoan orbelarekin egin diegu behiei ohea. Hosto lehor pila bati
aitonak orbela deitzen dio.

Bukatu dugu lana behingoz! Kroketa goxoak jatera behingoz! Baina ez
dago kroketarik gaur. Gaur azalorea dago bazkaltzeko. Ez dauka itxura onik,
ez dauka usain onik, eta ez dauka zapore onik. Gaur baraurik. Xerra daukagu
bigarrengorako. Ogi pixka batekin jan dut xerra eta postrerako gazta eta
intxaurrak. Amonak gaur hori dagoela bazkaltzeko esan dit. Kroketak festa
egunetarako izaten direla. Kaka zaharra!
Orain logelara igo naiz. Aitona siesta egitera joan da. Nik logelan
telebista ikusiko dut. Ezin dut mugikorrean ibili, ezin dut futbolean jolastu…
telebista geratzen zait. Baina ez dago telebistarik?
- Amona, nire amak esan al dizu nire logelatik telebista kentzeko?
Mesedez, berriro jarri. Amonatxo maitia…
- Ez. Zure logelan ez da inoiz telebistarik egon, eta ez dizut orain jarriko.
Ikusi nirekin hemen sukaldean esan dit. Ongi da. Zer ari zara ikusten? Galdetu
diot. Igandeko meza erantzun dit. Eibarretik ari dira ematen. Plan zoragarria
iruditu zait. Amonaren ondoan meza entzuten. Hau lagunei kontatzen
diedanean ez dute sinistuko.
Segituan aspertu naiz. Amari deitu diot nire bila etortzeko. Ezetz esan
dit. Oraindik egun asko geratzen direla lanean ikasteko. Aurreneko eguna dela
eta pentsatzeko zer nahiago dudan. Langilearen bizitza edo ikaslearena. Argi
daukat. Langilearena.
Arratsaldean, aitona jaiki denean baratzera joan gara. Belar txarrak
kentzen aritu gara.
Afaltzera joan baino lehen behiak eta zezena ikuilura sartu behar dira.
Sartutakoan pentsua zabaldu behar zaie asketan, ura jarri eta berriro jetzi.
Amari deitu diot berriro baserriko telefonotik. Mesedez, nire bila
etortzeko erregutu diot. Ezetz esan dit. Oraindik ez dela bukatu. Oraindik
gauza dibertigarri asko egin behar ditudala. Gainera langilearen lana ez dela
soldata bat jasotzea bakarrik. Esfortzu bat suposatzen duela.
Afaldu baino lehen dutxatu egin naiz. Badakizue nola? Ur hotzarekin!
Gogortu egin behar omen dut esan dit aitonak. Bera horregatik egongo da
horren gogor eta osasuntsu. Ama, zauden tokian zaudela, etorri nire bila
mesedez.
Gaur afaltzeko baratxuri zopa eta arraultza frijituak.
Afal orduan telebistan albisteak bakarrik ikus daitezke. Bukatutakon
ohera. Zortziak dira. Uste dut nire bizitzan ez naizela inoiz horren goiz joan
ohera. Zer egin behar dut orain lokartu arte? Amaren libururen bat irakurriko
dut.

Ni lo nengoenean oilar bat entzun dut kukurruka goizeko bostetan! Ez
diot kasurik egin, baina ezin lo egin, liburu bat hartu, irakurtzen hasi, lo
gelditzen ari nintzen baina aitonak atea jo eta esan dit:
- Oier esnatu hadi, egunak argitu dik, gosaltzeko lana egin behar dek!
Azkenean joan gara gosaltzera eta amonak gosaria biltzeko prest al
nagoen galdetu dit. Hozkailutik? galdetu diot. Ez, oilategitik erantzun dit.
Oilategian ikusi dut nire etsai berria. Goizean esnatu nauen oilarra.
Amona, oilar hori nahi dut gaur bazkaltzeko saltsan esan diot. Amonak barre
egin du. Denek egiten dute barre. Nik ez daukat barregurerik baserrira iritsi
nintzenetik.
Arraultzak bildu eta sukaldera joan gara. Aitona zain zegoen. Talo zopa
gosaltzen. Amonak arraultzak eta urdaiazpikoa prestatu dizkit gosaltzeko. Nik
nahiago zerealak, bainan ez daude. Talo zopa ere ez dut nahi. Gaur baserriko
esnea dastatu dut. Ez da amak erosten duena bezalakoa.
Bukatu dugunean, berriro ikuilura joan gara. Atzo bezala behiak jeitzi
eta larrera bidali ditugu. Gaur ez dizkiegu azpiak atera. Eskerrak.
Ezin dut gehiago. Amari deitu diot nire bila etortzeko. Agintzen diot
dena gaindituko dudala, eta ikastolan saiatuko naizela. Gainera etxean ere
lagunduko diodala, baina etxera itzuli nahi dudala.
Laster etorri da. Nik agindu nuen bezala, berreskurapen azterketak egin
eta dena gainditu dut.
Bigarren hiruhilabeteko notak dauzkat. Dena gainditu dut. Bi nahiko
dauzkat. Amak ikusitakoan aitona eta amonaren baserrira joan behar dudala
esan dit. Zertara?
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Inor ez
Iluntasuna eta iluntasuna, ez nuen gehiago ikusten. Munduan bizi
ziren pertsona guztien beldurra nire 8 urteko gorputz txikiaren barnean
egongo balitz bezala sentitzen nintzen. Urduritasunak, izuak eta bizidun
batek sentitu ditzakeen sentimendu okerrenek hankak geldiarazten
zizkidaten, ezin nuen ihes egin. Nire bihotz taupadak pixka bat moteltzea
lortu nuenean, ohe batean etzanda, begiak estalirik nengoela konturatu
nintzen. Hankak aske nituen bitartean, eskuak, plastikozkoa zirudien soka
antzeko batekin nituen elkartuak. Oheburura elkartuak. Galtzarik gabe
nengoela ohartu nintzenean, emakume gazte baten beldurrak sortutako
oihuak entzun nituen. Bat-batean amaitu egin ziren. Oihuak eta bere
bihotz taupadak.
Isiltasuna erabatekoa zenean, urratsak entzun nituen. Nigandik
geroz eta gertuago zegoen pertsona baten urratsak. Bere hatsa nire
aurpegian nabaritu arte gerturatu zen, ezpainen ondoan musu bat eman
arte. Nire begi urdinek, malko handi bana bota zuten. Beldurrak
eragindako malko bana.
Geroztik gertatutakoaz ez naiz ziurtasunez gogoratzen. Ez dakit zer
egin zidan, zertarako izan nintzen erabilia- esan zuen Indirak ahots ahul
batez.
Bere kuleroetan gelditu zen odolari eta gorputzean zituen
harramazkada guztiei buruz ez zuen txintik ere esan. Bahiketa egunetik
esan zituen lehenengo hitzak izateko nahikoa iruditu zitzaion. Gainera,
hiltzen entzun zuen emakumearengan pentsatzen eta bere buruak uzten
zion guztia gogoratzen nahikoa lana zuela iruditzen zitzaion.
Konturatu baino lehen poliziaren bulegoaren kanpoan ari zen
itxaroten. Bere amak poliziarekin hitz egiteaz bukatzera itxaroten.
Haserrea eta beldurra ziren bulegotik ateratzean, amaren
aurpegian irakurri zitezkeen sentimendu bakarrak. Haserrea: polizien
promesak entzuteak eragindakoa. Beldurra: bere alaba sufriarazi zuen
pertsonak aske jarraitzen zuelako.

Eskutik heldu eta etxeko bidea hasi zuten. Bahiketa egunean egin
zuten bide berdina. Desberdintasun bakarra zegoen: espazio txiki
horretan (kotxean) aurkitu zitekeen gauza bakarra, isiltasuna. Inork ez
zuen hitz egiteko beharrik, ez momenturik aurkitzen. Lau. Amak atzerako
ispilutik begiratu zuen aldi kopurua. Momentu batetik bestera, alaba
kotxetik atera eta inoiz bueltatuko ez zela uste zuela zirudien. Bahiketa eta
bortxaketaren egunean gertatu zena errepikatu zela.
42 urteko emakume alargunak errudun bezala deskribatuko luke
bere burua momentu horretan. Hori zen atzerako ispilutik hainbeste
begiratzearen arrazoia. Bera izan zen, haserre baten ondorioz, gaueko
zortzietan alaba kotxetik joatearen arrazoi nagusia. Bera izan zen alaba
etxean ez ikustean arduratu ez zena. Bera izan zen erruduna.
Bat-batean frenatu zuen gidari bat izan zen bere
pentsamenduetatik ateratzen lagundu ziona. Etxe parean zeuden. Kolore
argiko fatxada zuen etxearen parean. Kotxetik ateratzean kazetariez
inguraturik gelditu ziren, telebistako aktore famatu batzuen antzera.
Indiraren ama izan zen alabaren esku leuna hartuz, kazetariak bere
ingurutik kendu zituena. Etxearen sarreran zegoen egurrezko atea itxi
zenean, negarra entzun zen. Sentimendu guztiak behingoz askatu nahi
zituen bizidunaren negarra. Indiraren negarra.
Amaren besoez inguraturik sentitzeak egin zuen bizitakoa
momentu batez ahaztea, emakume horren ahotsa burutik kentzea eta
batez ere, maitatua sentitzea. Ama eta alabaren arteko momentu
xarmagarri hori puskatu zuen soinua entzun zuten. Sahira zen,
elkarrizketako polizia, bahiketaren arrasto bat aurkitu zutelako deitzen
zuen: Indirarekin egon zen emakumearen izen abizenak aurkitu zituzten.
Gizon baten apetaren ondorioz hilda bukatu zuen emakume errugabearen
izena: Denli Nehru.
Gaueko bederatziak. Galderak, ziurtasun eza eta beldurra ziren gau
hartan begiak ixtera debekatzen zizkieten sentimenduak, inoiz bizitako 8
ordu luzeenak izango ziren bientzat. Amets gaizto batek Indiraren begi
txikiak platerak bezainbeste irekiarazi zituen, ohetik altxatu eta bere
logela eta egongela lotzen zuen eskaileretatik jaitsi zen. Amesgaiztoak izan
zituen pertsona bakarra izan ez zela ikusi zuen salako lur hotza
hankarekin ukitu zuenean. Ama egongelako sofan ari zen irakurtzen.
Logura agertzen ez zen egun horietan irakurtzen zuen nobela irakurtzen.
Amaren lehengo hitzek alaba izutu zuten, Denali Nehruren ahotsa zuen.
Indirak listua irentsi zuen, belarriak igurtzi eta begiak eskuekin garbitu.
Amaren ahotsa berriro ere bere betiko egoerara itzuli zen. Bere irudipena

soilik izan zen. Nekeak eta imajinazioak sortutako sentipena soilik. Amari
masailean muxu goxoa eman eta ohera itzultzea erabakirik onena zela
iruditu zitzaion.
Goizeko 7:00. Larunbata. Gorriak eta txikiak, haien begiak
deskribatzeko zeuden adjektibo hoberenak. Amak prestatutako esne
beroa zuen Indirak edateko prest mahai gainean. Honen ondoan, normalki
notizia txarrekin batera zetorren txokolatezko tarta zuen. Bere aitaren
heriotzaren egunean mahai gainean zegoen txokolatezko tartaren
antzekoa. Hau ikustean, neskaren biriken artean zegoen organoa,
minutuko 90 bihotz taupadetatik 120 bihotz taupadetara igaro zen. Ama
sukaldearen atean agertu zen eta umeak espero bezala, ez zen irribarrea
bere aurpegian ikus zitekeena. Denali Nehruren aitak, bahiketa eta
bortxaketaren inguruan jakin zezakeen pertsona bakarrak, bere buruaz
beste egin zuela zen txokolatezko tartaren arrazoia. Hala eta guztiz ere,
notizia on bat bazegoen, labankada zorrotz batez bere sabela zeharkatu
baina lehen, bere alabak egun hartan egindako bidea markatu zuen Pilot
markako boligrafoarekin.
Indira poliziez inguraturik zegoen. Mapa batean, bere amarekin
eduki zuen eztabaidagatik kotxetik ateratzean etxerantz egin zuen bidea
markatzen ikusi nahi zuten poliziez inguraturik.
Rajpath. Denali eta Indiraren bideak elkartzen ziren kalea. Bizitza
osorako gogoratuko zuten kalearen izena eta bertan, goizeko hamaiketan,
eskale bati esker bortxaketaren egilearen izena jakingo zuten lekua.
Ametsa eten zen. Indian zegoen, bere egiazko etxean. Oihu egin
zuen. Amorruak eragindako oihua. Errealitateaz urrun zegoen
istorioaren parte izan nahi zuen. Arreta bereganatzearen sentsazioa
berriro bizi nahi zuen. Amaren maitasuna berriro dastatu nahi zuen.
Bahiketa eta bortxaketa eguneko gaua zen. Baina inork ez zion
bahiketaren berri emateko eskatu. Inor ez zen bere garunean
galduta zegoen denbora tarte horretaz arduratu. Inor ez. Edozein
emakumeren bizitzan gertatu zitekeen zerbait zela irakatsi
zietelako.
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Errekrutatzea
Ahbad Alabi dut izena eta Alepokoa naiz, Siriakoa. 10 urte ditut
eta ez dut etxerik, izan ere, ISISeko terroristek hiria suntsitu dute. Ama,
Ismail, nire neba txikia, eta hirurok aterpe txiki batean egiten dugu lo.
Ezkutaleku bat ere badaukagu, Iraketik datozenean gu ez aurkitzeko.
Siriako armadarengandik ere ezkutatu behar dugu, bestela soldadu
izatera behartuko naute, Ismail oraindik gazteegia da, baina ni prestatzen
hasteko nahiko handia naiz.
Noizbehinka hiriko beste pertsona batzuk gurekin lo egiteko
eskatzen digute eta guk janaria lortzearen truke uzten diegu. Askotan ez
dira itzultzen, errudun sentitzen naiz kasu horietan, baina amak dioen
bezala, garai hauetan ezin da ezer musu-truk eman.
Gaur Salima izeneko emakume bat etorri zaigu eta ogia zekarren
berarekin, hortaz, gurekin lo egiten utzi diogu. Denok batera jan dugu
ogia eta hizketan egon gara lo hartu arte. Goizean goiz esnatu naiz, Salima
jada joana zen. Esker txarrekoa izan behar da. Gurekin lo egiten utzi
ondoren ezer esan gabe joan da. Jaiki orduko, beste zerbait bota dut
faltan. Zerbait… Edo norbait.
- Ama, ama! Ama, esnatu! Ismail desagertu da!- ez zen esnatzen.
Orduan antzeman dut ama sarreratik oso gertu zegoela eta berak beti
beste puntan egiten du lo. Berehala buelta eman diot amari, odolez
estalita zegoen eta laban bat zegoen pare bat metro aurrerago. Negarrez
pasa nituen goiza eta arratsaldea. Gauean ezin nuen lorik egin eta
pentsatzen hasi nintzen. Zergatik ez zen ni eramaten saiatu? Tira, ia 11
urte ditut, pisu gehiegi daukat. Baina zergatik ez nau ni ere hil? Nik ez dut
bizirik egon nahi! Eta pentsamendu horrekin lo hartu dut.
Soinu bat entzun dut, begiak ireki eta Salima ikusi dut, Ismailen
ahoa estaltzen. Segituan zutitu eta korrika beregana joan naiz, bultzatu
ostean harriturik lurrera erori da eta Ismail berarekin. Bizkor laban bat
atera eta ni erasotzera etorri da. Itzal bat erdian jarri da, ama zen,
labankada oso gertu egon da, baina gelditu egin du eta arma kendu dio,
jarraian eskuin hankan sartzeko. Hortik aurrera ez dut askoz gehiago
ikusi bata bestearen gainean baitzegoen baina bat-batean harri batek
buruan jo nau, lurrera erori naiz eta ama kezkatuta niregana etorri da.
Salimak momentu hori ihes egiteko aprobetxatu du, ama, ordea, adi
zegoen eta korrika bere atzetik joan da. Orduan Salimak buelta eman,
labana altxa eta…

Kolpe batez esnatu naiz, negarrez. Gertatutakoa amestu dut…
Sarrerara begiratu eta odol arrasto bat ikusi dut. Salima herrena zegoen,
hortaz, ez zen oso urrutira iritsiko. Ezer gehiago pentsatu gabe bere bila
joan naiz. Eguzkia desagertu denean atseden hartzen gelditu naiz eta
galduta nengoela ohartu naiz. Egun osoa daramat bueltak ematen eta ez
dakit non nagoen. Halako batean putre bat ikusi dut, norabide zehatz
batera jaisten, hura jarraituz putre talde batera iritsi naiz. Hegaztiak
beldurtu ondoren, jaten ari zirena ikusi dut, Salima zen. Arroparengatik
ezagutu dut, izan ere, haragi ia guztia janda zegoen. Ingurura begiratu
dut, beste gorpu baten bila, Ismailena zehazki, baina ez dut aurkitu.
Aurrerago, ordea, gurpil aztarna batzuk daude. Ziurrenik, Ismail kotxe
batean eramango zuten. Baina, nora? Aztarnak jarraitzeari ekin diot,
nekatuta nagoen arren, ez baitut beste gauzarik egiteko. Gainera Ismail
gelditzen zaidan familia bakarra da. Aita aspaldian joan zen gerrara, ziur
hilda dagoela. Eta ama…
Eguzkia irten denean kotxe batean esnatu naiz, hankak eta
eskuak lotuta. Barrukoen hizkuntza entzuten saiatu naiz, siriarrak dira,
hauek, oraingoz behintzat ez naute hilko, ni errekrutatzeko asmoa izango
dute ziur asko. Nik ordea, ez dut gerran parte hartzeko asmorik, aitak
bezala bukatzeko? Ez, eskerrik asko.
Base militar batera iritsi gara, galdera batzuk egin dizkidate (nire
jatorriari buruzkoak batez ere), eta gero beste ume batzuekin utzi naute.
Ismailen bila ibili naiz bazter guztietatik, baina ez da inon ageri.
- Kaixo! Berria zara ezta?- esan dit orduan ume batek.- Yasin dut
izena.-jarraitu du eskua luzatuz.
- Ni Ahbad naiz.- erantzun diot eskua emanez.
- Zergatik zaude hemen?
Nire historia kontatu diot eta berak asko sentitzen duela esan dit.
Jarraian, berari gertatutakoa kontatu dit. Irakekoa da, bere familia Siriara
joan zen ihesean han hil nahi zituztelako, bere ama bortxatu eta hil egin
zuten, eta bera hona ekarri zuten. 10 urte ditu nik bezalaxe. Hitz egiten
pasatu dugu eguna eta oso ondo konpondu gara. Ondoan egin dugu lo eta
ondoan esnatu gaituzte. Goizean goiz korrika egitera bidali gaituzte, gero
igeri egitera eta azkenik, zirkuitu bat egin dugu. Hurrengo egunean
berdin, hurrengoan ere, eta hurrengoan…

Azkenean, iritsi da eguna, hemendik aterako gara Yasin eta biok,
izan ere, gaur errekrutatze eguna da eta adostuta daukagu, galdetzen
digutenean, ez dugula gerran parte hartu nahi erantzungo dugula. Gu
baino pare bat urte zaharragoak ziren batzuk hori egin zuten, eta joan
egin ziren. 6 urte luze igaro ditugu hemen barruan, nahikoa da, joan
egingo gara.
Iritsi da ordua, gure adineko guztiak ilara batean jarri gara. Yasin
ni baino bi pertsona aurrerago dago, a zer zortea, ni baino lehenago
aterako da…
- Jamed! Gerran parte hartuko duzu?!- iritsi da Yasinen txanda.
- Ez.
Mugimendu bizkor batez, pistola atera eta tiro bat jo dio begi
tartean. Yasin lurrera erori da, hilda. Berari begira gelditu naiz, zer egingo
dut? Oraindik Ismail aurkitu behar dut, ezin dut hil, baina, ez dut hemen
egon nahi…
- Alabi! Gerran parte hartuko duzu?
Berari begira gelditu naiz, beldurtuta, dudatsu.
- Alabi!!!- errepikatu dit aurpegi aurrean, pistola kargatzearekin
batera.
- Bai!
Aurrera jarraitu du. Ni ezin okerrago sentitzen naiz Yasinengatik,
traizio egin diodala sentitzen dut. Berarengatik, amarengatik eta
Ismailengatik borrokatuko nuela erabaki dut.
Borroka batean parte hartuko dut gaur, lehenengoa. Jenerala
ezaguna egiten zait, baina ez dakit zergatik…
Alabi! Nirekin!- esan dit orduan.- Oroitzen al zara nitaz?- galdetu
dit, besteengandik aldendutakoan.
Goitik behera begiratu diot.
- Aita?
Bai, aita da. 13 urte neraman ikusi gabe. Besarkatu egin dut eta
pare bat minutu egon gara horrela. Gero, kontuz ibiltzeko esan dit eta
erasoan hasteko prestatu gara.

Soldadu asko ari dira erortzen, bi aldeetatik. Ni, aitaren ondoan
nago eta 10 bat pertsona jo ditut jada. Ez da batere atsegina bana zuk hil
edo zu hil dira aukerak.
Bat-batean norbait erori da niregandik oso gertu, aita. Ezin da
egia izan, berreskuratzen dudan egun berdinean galduko dut. Laguntzeko
asmotan beregana urreratu naiz, baina buruan du tiroa, ezin dut ezer
egin. Ordu bat edo bi gehiago egon gara borrokan; aurkariak eraikuntza
batean sartu diren arte. Gu, orduan, elkartu egin gara.
- Hildako gehiegi daude. Aukera bakarra gelditzen zaigu. Norbait
eraikuntza horretan sartuko da txaleko bonba batekin eta denak hilko
ditugu. Baina horretarako boluntario bat behar da.
Denak isilik geratu dira, lurrera begira.
- Nik egingo dut.- esan dut.
Harrituta begiratu naute, baina oso konbentzituta nago. Zer
gelditzen zait? Ama, hilda, aita, hilda, Yasin, hilda, Ismail, seguru hilda
dagoela. Txalekoa jarri didate, instrukzioak eman eta harantz abiatu naiz.
Lortu dut barrura sartzea. Eztanda egiteko botoia eskuan hartu
dut, prest, bilera egiten ari diren gelara sartu naiz, indarrez, eta botoia
sakatu dut.
Azken momentuan, eztanda egin baino lehen zerbait ikusi
dut, aurpegi bat, pertsona bat, ezagun bat. Ismail.

Lore Lasa Elosegi / E kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Oinordekoa
Egun euritsu bat zen, eta nire etxean gosaria prestatzen ari nintzenean
etxeko atea jo zuten. Baina istorio honekin hasi baino lehenago nire burua
aurkeztu beharra daukat, ni Imanol Larrañ aga naiz, eta Bilbotik 20
minutura dagoen herri oso txiki batean bizi naiz, Bizkaian. Istorioarekin
bueltan, eguna euritsu hartan atea jo zuten, eta atea irekitzerakoan postari
bat ikusi nuen, baina ez zen postari arrunt bat (horiz jantzita doazenak, eta
kartak eramateko zakua zeukatenak), baizik eta traje beltz bat, gorbata gorri
bat, eta telazko eskularru zuri batzuk. Zer nahi zuen galdetu nion, eta ezer
esan gabe mezu bat eman zidan. “Ferdinand jaunak gaur gauean Zarautzeko
jauregian ospatuko den festara gonbidatzen zaitu. Festara ipuinetako
pertsonaia batez mozorrotuta joan behar da. Gainera, beste pertsona bat
gonbida dezakezu.” ipintzen zuen bertan, baina postari elegante horri
mezua egiazkoa ote zen galdetu behar nionean agertu zen bezain
misteriotsu desagertu zen.
Mezuak adierazten zuen bezala beste pertsona bat gonbidatu nuen,
eta nor da konpainia hobeagoa zure lagun mina baino? Beraz, nire lagunik
onena gonbidatu nuen. Iker du izena, eta nire etxetik oso hurbil dagoen
beste etxe batean bizi da. Gaua iritsi zen, eta gu biok Zarautzera joateko
autoa hartu eta horrantz joan ginen. Ez genekien gonbidapen hori egiazkoa
zen, beraz, badaezpada mozorroak autoaren atzealdean utzi genituen, eta
festa egiazkoa bazen, mozorroak ipini eta bertara sartzeko plana genuen.
Iker “Alizia eta mundu liluragarria” ipuinaren pertsonaia ospetsu batez
mozorrotuta joan zen, kapelagile zoroaz, mozorroa oso ondo egina zegoen,
kapel oso handi bat, zapi oso dotorea, gainera Ikerrek bere ilea laranja
zuenez ez zuen ileorderik behar. Nik, ordea, momia batez mozorrotzea
pentsatu nuen, baina bendak erabili ordez komuneko papera erabiliko nuen.
Zarautzera iritsi ginen, baina ez nekien non zegoen bertako jauregia,
baina nire ezusterako Ikerrek bazekien non zegoen. Bertara iritsi eta aho
zabalik geratu nintzen, inoiz ikusi nuen etxerik handiena zen, hogei bat
metroko altuera zuen, eta berrogei metro baino gehiagoko zabalera, gainera
jauregiaren atzealdean igerileku erraldoi bat zegoen, eta hori aski ez balitz,
jauregiaren atean lau maiordomo zeuden. Batek gonbidapena eskatzen
zuen, besteak gonbidatuen autoen giltzak hartzen zituen, eta azkeneko biek
gonbidatuei beraien txamarrak hartzen zizkieten. Hori ikusterakoan Iker eta
biok ahal izan genuen azkarren aldatu eta jauregian sartu ginen, bertan
kanpoan geratu nintzena baino liluratuago nengoen.

Barrualdean jauregiak kanpotik baino handiagoa zirudien, gela
nagusiaren erdian emakume baten estatua bat zegoen, eta alboetan
marmolezko bi eskailera, eta bertako paretetan artista ezberdinen koadroak
zeuden zintzilikatuak. Jauregiaren barruan 100 pertsona inguru zeuden,
bakoitza bere mozorroarekin: peter pan, txanogorritxu,... eta Ikerren
mozorro berdina zuen beste gizon bat ere bazegoen. Gizon horrengana
hurbiltzera abiatu bezain laster eskuinaldeko eskaileraren buruan
Dumbledore (Harry Potter ipuineko pertsonaia bat) bezala mozorrotutako
gizon bat agertu zen, eskuan xanpain kopa bat zuela. Gizonak koilara bat
hartu eta xanpain koparen aurka jo zuen, festako partaideen arreta lortzeko.
-Kaixo denoi, gabon eta ongi etorri festara. Ni Mikel naiz, jauregiko
jabea, eta gau honetan urtero egiten dugun joko berdinean jolastuko gara,
hilketa misteriotsua. Zuen artean bi aktore daude, bat hildakoa eta bestea
hiltzailea. Beraz, zuen eginkizuna jauregi osoan ezkutatuak dauden pistak
aurkitu, eta hiltzailea nor den asmatu beharko duzue.
Hitz horiek esan bezain laster jauregi osoko argiak itzali egin ziren. 20
segundo inguru igaro zuten itzalita. Argiak berriro pizterakoan jauregiko
jauna, Mikel, eskuineko eskaileren oinean agertu zen. Buruan odola zeukan
(objektu gogor batekin jo egin zutela ondorioztatu nuen), gainera hatzen
azpian odola zuela ikusten zen, baina antza denez ez zen bere odola, bere
hiltzailearena baizik. Azkenik bere sorbaldan hauts zuri bat ikusten zen,
baina ez nekien zerena izan zitekeen. Hori guztia ikusi bezain laster
jauregiko maiordomoek manta bat hartu eta gorpua estali zuten. Festako
guztiok hilketa misteriotsua hasi zela uste genuen, baina bertako
maiordomoen aurpegiarengatik benetako hilketa bat zela pentsatzen hasi
nintzen, baina bat-batean maiordomo bat gela nagusiaren erdian agertu zen,
estatuaren ondoan ipini, eta hilketa misteriotsua hasi zela esan zuen,
ondorioz festako gonbidatu guztiak pisten bila hasi ginen.
Iker eta biok hildakoak hitzaldia egin zuen lekura igo ginen, bertako
paretetan odol arrastoak zeuden, eta biok hilketa simulazio hori oso ondo
egina zegoela uste genuen, baina paretetako odolaz gain, lurrean laranja
kolorezko zuntz bat zegoen (seguruenik mozorro batena izango zen), eta
Ikerrek gorde zuen zuntz hori. Ondoren eskailerek eramaten zuen korridore
bat jarraitu, eta artxibo gela batera iritsi ginen, bertan bost apal zeuden,
bakoitza kolore ezberdinetako karpetez beteta, karpetak begiratzen hasi
ginenean karpeten koloreak esanahi bat zuela ondorioztatu genuen, hau da,
kolore berdea zuten karpetak garrantzi gutxiko informazioa gordetzen
zuten, janari eta arropen erreziboak esate baterako.

Laranjek, bestalde, gauza garrantzitsuagoak zituzten, jauregiko
planoak adibidez. Azkenik, gorri koloreko karpetek informazio oso
garrantzitsua gordetzen zuten, bertako langileen informazioa, jauregiko
jabearen kontu korrontea... Baina bat-batean kolore beltzezko karpeta bat
ikusi genuen, bertan bi orri zeuden bakarrik, orri horietako batean
jauregiko jabearen herentzia azaltzen zen, hau da, bere propietate guztiak
nori utziko zizkion adierazten zuen, eta bere propietateen oinordea
jauregiko maiordomo bat zela adierazten zuen, bere izena Sigrid zen. Beste
orria,berriz, osasun 6itxa bat zen, bertan Mikel jaunak gaixotasun oso larriak
zituela adierazten zen. Hori zela eta biok gauza bera galdetu genion elkarri:
- Zergatik akabatu laster hil egingo zen pertsona bat?
Bizpahiru minutu gelditu ginen pentsakor, baina erantzunik
bururatzen ez zitzaigunez, bi dokumentu horiei argazki bat atera, eta gela
horretatik irten ginen. Ondoren artxibo gelatik gertu zegoen beste egongela
batera iritsi ginen, gela oso handia zen, baina bi gauza bakarrik zeuden
bertan; ohe bat eta idazteko mahai bat. Gela horretatik irtetea erabaki
genuen, baina azken momentuan idazteko mahaian mezu bat zegoela ikusi
genuen. Mezu hori barkamen mezu bat zen, eta Jauregiko jaunaren semeari
zuzenduta zegoen. Mezu horrek esaten zuenaren arabera orain dela 2 urte
izan zuten eztabaida batengatik barkamena eskatzen zuen. Mezu hori oso
interesgarria iruditu zitzaidan, eta mugikorrarekin argazki bat atera nion.
Gela horretatik irten, eta korridoreak ezkerralderantz biratzen zuen, bertan
bost ate zeuden, bostak begiratzen hasi ginen, baina lehenengo lauetan ez
zegoen ezer, baina azkenekoan hilketaren misterioa argituko zuen azken
pista aurkitu genuen.
Iker eta biok egongela nagusira itzuli ginen, eta bertan zeuden
gonbidatu eta maiordomoei arreta eskatu genien. Denok isildu zirenean eta
gure teoria azaltzen hasi behar genuenean, bat-batean polizia agertu zen.
Ikerrengana joan ziren, eta eskuburdinak jarri zizkioten. Denok harrituta
geratu ginen, eta ea zer gertatzen zen galdetu genuen. Poliziak ondorengo
hau esan zuen:
-”Hilketa misteriotsua” benetako hilketa bat izan da, eta dei anonimo
batengatik gizon hau izan dela jakin dugu, lehenik eta behin dei anonimoa
egin duen gizonak hainbat pista zituela adierazi digu, lehenik eta behin bere
ileordearen zuntz bat aurkitu du, eta gorpuaren sorbaldan berak daraman
makillaje arrasto bat dago.
Hori entzuterakoan entzuten zen bakarra Zarauzko autoen zarata zen.
Baina nik ondorengo hau esan nuen:

-Barkatu, baina esan duzuna ez da egia. Lehenik eta behin Ikerrek ez
darama ileordea, bere ile kolore naturala da, bestalde bere makillajea
daraman beste gizon bat ere dago festa honetan.
Denok isildu, eta Iker bezala mozorrotuta zegoen beste gizona
seinalatu nuen.
-Gizon hori izan da poliziari deitu diona, eta Mikel jauna hil egin
duena.
Berarengana hurbildu, eta aurpegiko makillajea kendu nion.
-Gizon honen izena Sigfrid da, eta jauregiko maiordomo bat da. Bera
hiltzailea izan dela dakigu hainbat gauzengatik, lehenik eta behin Mikel
jaunaren herentziaren papera ikusterakoan bere sinadura ikusi eta gezurra
dela ondorioztatu dugu bi gauzengatik: batetik, bere logelan ikusi dugun
barkamen mezua ere sinatuta zegoen, eta ez zuen antzekotasunik artxibo
gelan ikusi genuen sinadurarekin; eta bestalde, beste egongela batean Mikel
jaunaren benetako herentzia aurkitu genuen, eta bertako sinadurak
barkamen mezuaren berdina da, baina kasu honetan bere propietate
guztiak bere semeari uzten zizkiola adierazten zuen.
Denek isilik jarraitzen zuten, baina azkenean Sigfridek egia onartu
zuen:
-Egia da, ni izan naiz Mikel jauna hil egin duena, baina dena Bere
erruarengatik izan da, esan zuen Iker seinalatuz
-Gizon hori Mikel jaunaren semea da.
-Egia da.-esan zuen Ikerrek- Orain ulertzen dut dena, nire aitak
barkamena eskatu nahi zidan bera hil baino lehenago, eta hori jakiterakoan
Sigfrid bere ziria sartzeko saiakeraz ohartuko zirela konturatu zen, beraz,
gelditzen zitzaion irtenbide bakarra nire aita hiltzea, bere diru guztiarekin
gelditzeko, eta niri hilketaren errua botatzea.
Hitz horiek esan ondoren poliziak Sigfrid eta Iker atxilotu eta
galdeketa bat egitera eraman zituzten. Handik hilabetera Sigfrid kartzelan
sartu zuten, eta Iker aske utzi zuten, eta bere aitaren diruaren oinordeko
bilakatu zen. Baina ez zuen diru hori nahi, eta diru hori guztia bere aitaren
gaixotasunak sendatzeko inbestigaziorako eman zuen.
Handik aurrera denak berdin jarraitu zuen, Iker eta biok lagun minak
izaten jarraitzen dugu.
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Leihoko neska
Nire logelan badago leiho bat. Hari begira gelditzen naiz zer egin ez
dakidanean. Pentsatzen dudanean ere etxe ondoko parketik ibiltzen den
jendeari so egitea dut gustuko, kalearen eta nire artean seguru mantentzen
nauen kristal bat daukadala jakinda.
Azken bolada honetan asko pentsatzeko joera daukat, eta beraz, jende
asko ikusten dut. Batzuetan, arbolen azpian korrika, euriaren ziztadetatik
ihes egin nahian. Besteetan, gurasoak beren umeekin paseatzen eguraldi ona
dagoenean, edo picnic-a antolatzen duten familiak, edo elur-malutak
agertzearekin batera elkarri irribarre egiten dioten bikoteak.
Lagun bat egin dut leihotik behera begiratzen. Ez dakit nola deitzen
den. Dakidan bakarra da astelehen eta ostegun arratsaldeetan etortzen dela,
nire etxearen pareko bankuan esertzen dela, eta koaderno zuri batean
idazten hasten dela. Noizbehinka nigana begiratzen du, ikusten ari naizela
konturatu, eta irribarre egiten dit. Denborarekin, irribarre horrek nire barrua
berotzen duela ohartu naiz.
Ez dakit zer kolorekoa den bere ilea, hotzarengatik txano urdin batekin
estalita duelako. Bere begien kolorea ere ez daukat jakiterik; hain urrutitik
ezin dut igarri. Hala ere, baditut beste hainbat datu. Altua eta mehea da,
zuhaitz gazte baten atzean ezkutatzeko modukoa. Aho polita du, gutxienez
urrunetik. Horrez gain, koadernoa heltzen duten esku handiak zuri-zuriak
dira, ukitzen duten papera bezalakoxea.
Baina bera ez da ikusten dudan gauza bakarra. Nire kaiolan babestuta,
zeruak urdin-urdina dirudi, amaigabea, helmugarik gabe hegan egiteko
modukoa. Hodeiek inbidia ematen didate. Hain dira askeak, hain dira gozoak.
Negar egiten dutenean, mundua aldatzeko gai dira. Eguna itzaltzeko gai dira
haien malkoekin. Ni hori egiteko gai banintz, ez litzateke eguzkirik egongo.
Askatasunik ez dudala diot, baina ezin ukatu nire presondegia luxuzkoa
denik. Egokitutako espazioa, neuretzako bakarrik. Leiho ondotik mugitzea,
hala ere, egin nahi ez dudan zerbait da.
Gainerako munduak mugitzen jarraitzen duela ikusteak lasaitu egiten
nau. Nik sufritzen dut. Beraiek ez. Denbora aurrera doa. Nire egoera aldatu
izanagatik ere, besteenak berdin dirau.

Nire amarenak izan ezik, noski.
Egunero esaten dit ea ez al dudan kalera atera nahi, unibertsitatean
klaseak berriro hartu, zinemara joan. Egunero begirada hotz batekin
behatzen dut, ezer esan gabe, joaten den arte eta berriro leihotik kanpora
begira dezakedan arte. Beharbada hitz egiteari utzi diodala uste izango du,
baina ez nago ziur, batzuetan abestu egiten dut eta.
Abesti zaharrak kantatzen ditut, aitari gustatzen zitzaizkionak. The
Beatles. U2. Baita Mecanoren abesti solteren bat ere. Baina triste samarrak
denak.
Gaua iristen denean, gortinak leihoa estaltzen du jada, eta ilargiaren
argia suma daiteke zeruko iluntasunean. Orduan ahopeka xuxurlatzen ditut
kantak.
Hijo de la luna...
Bai, aita ilargiaren semea zen. Nire parkeko laguna bezain zurbila,
gauaren maitalea, bi izar distiratsu begietan. Gauaren beltza zuen ilean,
haren isiltasuna ariman. Misteriotsua, goxoa, hitz samurrak esaten zituena.
Aita, aitatxo. Hau askoz zailagoa da zu gabe.
Malkoek, egunero bezala, begirada lausotzen didate. Lehen argi ikusten
nituen parkean haizearen ondorioz astintzen diren adarrak; orain pintzelada
marroi gorrixka bat besterik ez dira. Neguarekin, arbolak maitale sutsuak
balira bezala arropa kentzen zutela zioen aitak. Poetikoa, gizona.
Harengandik jaso omen dut sen artistikoa.
Baina beharbada sen hori berarekin batera hil zen kotxe-istripu hartan.
-Amaia? Amaia. Ez ezazu negar egin. Indartsua izan behar zara. Egoera
hau gaindi dezakezu...
Ama nire gelan sartu da ni neu konturatu gabe. Nire malkoak ikusi ditu.
Eta ulertzen ditu. Baina ezin du haien kontra ezer egin; ez al duzu ulertzen,
ama?
Nire arima nire bizkarrarekin batera puskatu zen istripuan.
-Lehor itzazu malko horiek, tira. Begira zer aurkitu dudan postontzian.

Begiak garbitzen ditut musuzapi baten laguntzaz. Gero ematen didan
papera hartzen dut.
Hasieran ez dut oso ondo ulertzen. Sinadura bat. Telefono-zenbaki bat.
Gero buelta ematen diot batzuetan begiratzen ditudan eskuak bezain zuria
den paperari.
Leiho bat da. Lehen solairuko leiho bat. Gortina alde batera du jarrita,
eta kanpoaldetik ikusten da zer dagoen leiho horren barruan.
Berriro begirada lausotuta dudan arren, neska bat irudikatzeko gai
naiz. Gurpil-aulki batean eserita dagoen neska bat. Begiak malkoz beteta ditu,
baina irribarre egiten du goxo. Ilea orraztu gabe dauka.
Nire isla ikusten dut leihoan. Hura eta harantzago, irudi bat zuhaitzen
artean. Irribarre egiten dit, nire malkoak lehortuz.
Marrazkiaren
lagunarentzat".

azpian,

hiru

hitz

besterik

ez.

"Nire

Ane Varela Etxeberria / F kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

leihoko

MIKROIPUINAK

1. Garikoitz Diaz Ballesteros (14 urte)
Zazpi eta erditako treneko neska
E kategoria

2. Ander Laboreria Garcia (16 urte)
Ahate itsusia
F kategoria

3. Alba Fernandez Pita (17 urte)
Maitagarria
F kategoria

Zazpi eta erdietako treneko neska
Aspalditik ikusten dut neska hori. Goizero zazpi
eta erdietako trena hartzen du, nik bezala, lanera joateko.
Oso

berezia

iruditzen

zait

gure

erlazio

bitxia.

Noizbehinka begirada motz bat partekatzen dugu.
Segundo pare bat dira, baina barrutik orduak dirudite
niretzat. Bihar berarekin hitz egingo dut behingoz. Gaur,
zazpietan esnatu naiz, trena hartzeko berandu. Trenak
muturraren aurrean alde egin dit. Neska treneko leihotik
ikusi dut, eta triste zirudien. Gero pankarta handi bat
ikusi dut: ‘’Linea Hernani-Lugaritz cerrada por obras del
metro’’

Hortik

aurrera

Donostiako

metroaren

aurkako manifestazioetara joan naiz. Ez dut batere
galduko.

Garikoitz Diaz Ballesteros / E kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Maitagarria
Denak oso harro zeuden bere lorpenaz, baina bazekien ez
zekitela egia osoa, eta inoiz ez zutela jakingo.
-Oso ondo maitea! Azkenean bakarrik lo egiten ikasi duzu,
emakumetxo bihurtu zara!
Bera isilik geratzen zen, ez zuen inoiz erantzuten. Barre
egiten zuen soilik.
Bere urtebeteze egunetik gauero egiten zuen moduan, bere
gaumahaiko beheko tiradera ireki eta sei urte bete zituen
egunean oparitu zioten liburua atera zuen.
Ohean sartu eta dardarka baina kontu handiz, betiko
orrialde beretik ireki zuen. Hantxe zegoen, beste behin.
Eskua luzatu eta liburuko maitagarri xarmangarriak gogor
heldu zion. Liburutik atera eta bere ondoan etzan zen.
-Lasai lo egin, nik zainduko zaitut.

Alba Fernandez Pita / F kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Ahate itsusia
Bazen behin Donald izeneko ahate bat. Parkeko
nagusia zen eta beste ahate guztiek berak zioena egin
behar zuten.
Egun batean, aintziran iskanbila handia zegoela
ikusita, errua ahate beltzei leporatu zien. Ondorioz,
putzuaren inguruan hesi bat eraiki eta ahate
koloredun guztiei sarrera debekatu zien.
Halere, arazoek hantxe jarraitzen zuten eta hauen
errua ahate ar bikote batena zela erabaki eta
erbesteratu zituen.
Arazoak ez ziren amaitzen eta hoberena ahate emeei
egotzi eta hauek ere urmaeletik kanporatu zituen, eta
gauza bera egin zuen geratzen ziren beste ahateekin.
Donald bakarrik geratu zen aintziran eta harrigarria
denez, oraindik ere arazoak zeuden. Norena zen
errua, ba?

Ander Laboreria Garcia / F kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Sarituen zerrenda

Mota
Bertsoa

K
Egilea
at. BALERDI MENDIZABAL, SARA
B

Nire Txakurra

Zurriola

Bertsoa

C

AGIRRE ARRARAS, TELMO

Motxila Baten Istorioa

Zurriola

Bertsoa

F

AUZMENDI DEL VALLE DE LERSUNDI, JON

Kirola Kirol

Santo Tomas

Ipuina

B LORES ENTENZA, HAIZEA

Urrezko Maskorraren Misterioa La Salle

Ipuina

C

HO' O' K ARANBURU, JUNE

Arrano Baten Bizitza

Zurriola

Ipuina

C

GARRO UGARTEMENDIA, URKI

Baserriko Abentura

La Salle-S.Luis

Ipuina

D IZETA EGIZABAL, MALEN

Inor Ez

Santo Tomas

Ipuina

E LASA ELOSEGI, LORE

Errekrutatzea

Zurriola

Ipuina

E RUIZ DE LOIZAGA CRUZ, LUKEN

Oinordekoa

Zurriola

Ipuina

F

Leihoko Neska

La Salle

Komikia B ARENZANA BERISTAIN, IZARO

Goxoki Indartsua

Zurriola

Komikia B AUSIN SARASUA, AMAIA

Super 3ak

Zurriola

Komikia C

Lukas!

Jakintza

Komikia E RUA GUAL, MAIDER

Bihotz Ubela

Herri Ametsa

Komikia F

Mikroip. E DIAZ BALLESTEROS, GARIKOITZ

114 Txingo Ondoren
La Salle-S.Luis
Zazpi Eta Erditako Treneko Neska Zurriola

Mikroip. F

LABORERIA GARCIA, ANDER

Ahate Itsusia

Santo Tomas

Mikroip. F

FERNANDEZ PITA, ALBA

Maitagarria

Santo Tomas

Olerkia

C

ZABALO EZKURRA, IHINTZA

Gure Urtaroak

Zurriola

Olerkia

E ESNAL ALZUGARAY , JUNE

Giz(Artea)

Claret

Olerkia

F

I Have A Dream- Amets Bat Daukat

Santo Tomas

VARELA ETXEBERRIA, ANE

SALABERRIA ARIJA, BEN/ AT
ALONSO ORTIZ DE ELGUEA, JON ANDER

AGIRREGOMEZKORTA IZA, MIREN

Izenburua

Ikastetxea

Aipatuen zerrenda
Mota
Bertsoa

K
Egilea
at.
B IRAETA URIA,EKAI

Izenburua

Ikastetxea

Kirolak

Zurriola

Bertsoa

B FERREIRA MENDOZA,AITANA

Nire Txakurraren Bertsoak

Zurriola

Bertsoa

C ZABALO EZKURRA,IHINTZA

Animaliak

Zurriola

Bertsoa

C ALDUNTZIN SUSPERREGUI,XABIER

Ikastola

Santo Tomas

Bertsoa

C DE PAUL AIZPURU,MIREN

Lagunak

Zurriola

Bertsoa

C AGIRRE ALVAREZ,ANE

Oporrak

Zurriola

Bertsoa

D UDAKIOLA AGIRREBENGOA,NAIARA

Itsas Denboralea

La Salle

Bertsoa

D ARANA LOPETEGI,MATTIN

Nire Bigarren Etxea

Herri Ametsa

Bertsoa

E OSTOLAZA COGOLLOS,MAITENA

Diana Quer

Zurriola

Bertsoa

E MARTINEZ MTEZ DE LIZARDUY,LUCIA

Ezusteko Amodioa

San Inazio

Bertsoa

E ARTETXE ORONOZ,INTZA

Munduko Gatazkak

Zurriola

Ipuina

B ANDUEZA CRUZ,NURIA

Mamuak Eskolan

La Salle

Ipuina

C ZABALO ODRIOZOLA,JULEN

Akramen Bidaia

Santo Tomas

Ipuina

C ZUBILLAGA OTAMENDI,GARAZI

Bost Lagun, Misterio Bat

Santo Tomas

Ipuina

C CASTRO DEL CID,IKER

Urre Zuria

La Salle

Ipuina

D DORADO ITURBURU,UNAI

Nota Dota

Zurriola

Ipuina

D AZKUNE MAIZ,NEREA

Umezurtza

Usandizaga

Ipuina

E FERREIRO CARRETERO,NEREA

Ihesean

Zurriola

Ipuina

E RODRIGUEZ GONZALEZ,ENARA

Mendi Zurien Gainetik

Zurriola

Ipuina

E GANBOA SANTOS,ANNE

Mundu Ilun Bat

La Salle-S.Luis

Ipuina

F RUIZ MUJIKA,UNAI

Aztarnen Bidea

Luberri

Komikia B ZUGASTI BAQUERO,AURIA

Marrazki Arraroa

Zurriola

Komikia B MURGIONDO ARZALLUZ,OIHANA

Oihana Eta Maialen Futbolariak

Zurriola

Komikia C LARUNBE DONGO,GORKA

Bidai Harrigarria

Herri Ametsa

Komikia C USABIAGA GURUTZEAGA,JON

Bideojokoetan Sartuta

Aitor

Komikia C ZABALO EZKURRA,IHINTZA

Natura Zaindu !

Zurriola

Komikia D GAMECHO FORTEA,HELENA

Benito Mamua

Zurriola

Komikia D GONZALEZ ARAMBURU,IKER

The Return Of The General Greovus

Zurriola

Komikia D LOPEZ EDERRA,OIHANA

Zeinek Erabakitzen Du ?

Santo Tomas

Komikia E JIMENEZ IN6 ARRA,AINARA

Milaka Momentu Mezu Batean

Zurriola

Mikroip. E ESNAL ALZUGARAY ,JUNE

Adin Adina

Claret

Mikroip. E BARRIUSO AIZPURUA,OLAIA

Alaitasun Tristea

Herri Ametsa

Mikroip. E ARESTI PEREZ,IRATI

Alzheimer, Oroitzapen Galdua

Claret

Mikroip. F AGIRREGOMEZKORTA IZA,MIREN

Eztandak

Santo Tomas

Olerkia

C DIANA HERMOSILLA,LUCA

Itsasoa

Zurriola

Olerkia

C BEGIRISTAIN ARANBURU,ITSASO

Urtaroak

Zurriola

Olerkia

D GONZALEZ ARAMBURU,IKER

Ikastolan Egunerokotasunekoan
Batzuetan Gertatzen Direnak

Zurriola

Olerkia

E BUENDI7A IGLESIAS,MARTA

Esker Hitzak

Zurriola

Olerkia

F LOIDI URQUIZU,MARTA

Arroxa Eta Urdina

Santo Tomas

Olerkia

F AGIRREGOMEZKORTA IZA,MIREN

Itsu

Santo Tomas

29. edizioan
parte hartu duten ikastetxeen zerrenda

Aitor Ikastola
Amara Berri Ikastetxea
Antigua-Luberri BHI
Arantzazuko Ama BHI
Axular Lizeoa
Claret Ikastetxea
Harri Berri-Oleta Ikastetxea
Herri Ametsa Ikastola
Ikasbide Ikastola
Jakintza Ikastola
La Salle-Donostia Ikastetxea
La Salle-San Luis Ikastetxea
Ntra. Sra. Aranzazu Ikastetxea
Orixe Ikastola
San Inazio Ikastetxea
Santo Tomas Lizeoa
Usandizaga-Peñ a$lorida BHI
Zurriola Ikastola

