Aurkezpena
Koldo Mitxelena Literatur Lehiaketa 33. ediziora iritsi da. 2021-2022 ikasturtea ere
oso emankorra izan da eta aurreko edizioan izandako gorakadari eutsi dio. Aurten
guztira 1.385 lan iritsi dira.
Aurten, sari banaketaren ekitaldia pandemia aurrekoen bidetik joango da eta
saridunen senideak, lagunak eta irakasleak izango ditugu Udaleko Pleno Aretoan.
Liburuxka honetan 33. edizioan saritutako lanak bildu ditugu, 26 guztira: 6 komiki,
webkomiki 1, 4 olerki, 7 ipuin, 4 bertso eta 4 mikroipuin. Amaieran, epaimahaiaren
aipamen berezia merezi izan duten lanen zerrenda ere argitaratu dugu, aurten 26 lan,
edizio honetan parte hartu duten 22 ikastetxeren izenekin batera.
Aurtengo edizioan parte hartu duzuen guztioi egindako lana eskertu eta bide
horretan jarraitzera animatu nahi zaituztet, gaurko ikasleak biharko idazle,
zinemagile, ipuin kontalari edota bertsolari izango baitzarete.
Eskertzekin jarraituz, aurre epaimahaikideen (Xabier Errandonea, Nerea Errasti,
Leire Erzilbengoa eta Eder Pikaza irakasleak) eta epaimahaikideen (Iñaki
Martinarena “Mattin” komikigilea, Beñat Gaztelumendi bertsolaria eta Yolanda
Arrieta, Ana Malagon, Inazio Mujika eta Arantxa Urretabizkaia idazleak) lana
nabarmendu nahi dut. Horrez gain, ezin aipatu gabe utzi ikastetxeak eta ikasleak
parte hartzera animatzen dituzuen irakasleak.

Donostian, 2022ko maiatzaren 28an

Jon Insausti Maisterrena
Donostiako Udaleko Kulturako eta Euskarako zinegotzi-ordezkaria

OLERKIAK

1. Maddi Arrazola Etxezarreta (11 urte)
Zer ote da?
C kategoria
2. Iera Hernandez Alvarez (12 urte)
Bueltatu
D kategoria
3. Maitane Iturrioz Rezola (16 urte)
Akabo
F kategoria
4. Eider Belda Cano (17 urte)
Hutsik
F kategoria

Zer ote da?

Gauero soinuak korridorean,
Zer ote? Zer ote?
Maindirepean ezkutaturik,
Ze beldur! Ze beldur!
Dar-dar egiten dut gauero,
Brrr!! Brrr!!
Nire gelara hurbiltzean,
Zer ote? Zer ote?
Geroz eta gertuago
Ze beldur! Ze beldur!
Oilo-ipurdia jartzen zait,
Brrr! Brrr!!

Ile punta edukiko du?
Zer ote, zer ote?
Begi handiak edukiko ditu?
Ze beldur! Ze beldur!
Ala belarri zorrotz eta
iletsuak edukiko ditu?
Brrr!! Brrr!!
Zer ote, zer ote?
Hori bera diot nik!!

Nire biziko minutu luzeenak,
Ze beldur! Ze beldur!
Tik-tak, tik-tak.
Brrr!! Brrr!!
Zer ote? Zer ote?
Hatzamar luzeak edukiko ditu?
Zer ote, zer ote?
Hortz zorrotzak edukiko ditu?
Ze beldur, ze beldur!
Ala… basatia izango ote da?
Brrr!! Brrr!!
Zer ote, zer ote?
Hori bera diot nik!!

Korridorera atera eta…
Nire Misifu katua atera da
Miau, miau.
Azkenean ez otso,
Eta ez munstrorik.
Nire Misifu katua baizik!

Maddi Arrazola Etxezarreta/ C kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

Bueltatu

Elkar zitezkeen bi pieza ginen,
puzzle ezberdinetakoak.
Istorio horietako bi ahizpa ginen,
istorio desberdinetakoak.
Berdinak ziren bi planeta ginen,
unibertso paraleloetakoak.
Giltza eta atea ginen,
baina ate eta giltza okerretakoak.
Erlojua eta pila ginen,
arkatza eta papera,
yin eta yang-a,
ura eta landarea,
baloia eta futbola.
Baina nahiz eta gauza ezberdinak izan,
beti bat izaten jarraitzen genuen,
batak bestea behar genuelako.
Orain, berriz,
basamortua eta itsasoa gara,
Tom eta Jerry,
uda eta negua,
zuria eta beltza,

ura eta sua,
ilargia eta eguzkia,
eguna eta gaua,
ona eta txarra,
sostenitua eta bemola.
Zu nire borragoma zinen,
egiten nituen akatsak azkar konpontzen zenituen eta.
Pailazoak sudurra,
Hamelinek txirula,
zauriak tirita,
behiak belarra,
Donostiak euria,
ortzadarrak kolorea,
udak beroa,
garbigailuak ura
eta marrazkiak margoak behar dituen bezala,
nik zu behar zaitut.
Mesedez,
egin faborea,
Zerutik jaistea
eta nirekin egotea.

Iera Hernandez Alvarez/ D kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

Akabo
Animalia izutua,
horixe besterik ez.
Egunero joan behar izan dut
tristuraren industriara,
orein basati baten gisa,
zauriak sendatu beharrean
zauriak estaltzera.

Zenbat egun
pasa ote ditudan
galdu nahian,
desagertu nahian.
Eta zuk bizitza
deitzen diozun honi
zentzu bat aurkitu nahian.

Zenbat minutu
irentsi behar izan ditudan
eztarrian barrena
bihotzera iritsi arte.
Taupada bakoitzean
geroz eta handiagoa
zen pitzadura nabarmenduz.

Zenbat hilabete
pasa ote ditudan
beste baten
azalean bizitzen.
Beste baten begietan,
beste baten ariman.

Ur handitan
igeri egin behar izan dut,
ur handiegitan,
igerian ez nekien arren.
Marrazoak arrain txikia
jaten duen moduan
irensten ninduen bizitzak ni.
Zenbat ordu
pasa ote ditudan
ez nintzen tokian,
zainetan barrena bihotzera
zihoakidan odola ezkutatuz,
erreka lehorrak bihurtu arte.

Zenbat urte
pasa ote diren
betiko efemerideekin.
Oroitzapenak
eusten eta itotzen duten
sokak dira,
izan nintzenaren
eta naizenaren arteko
guda.
Baina noizbait,
minutuak agortu dira,
orduak,
egunak,
hilabeteak,
urteak,
jada ez dago
itzulbiderik,
Akabo.

Maitane Iturrioz Rezola/ F kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

Hutsik
Oinazeak zeharkatzen nauenean,
gehiago ezin dudala uste dudanean,
hain jasanezina bihurtzen denean,
non puskatan apurtzeko beldur naizen
eta nire onera bueltatzeko gai ez naizen;
Ezer gelditzen ez zaidala sentitzen dudanean,
eta ezerk ez duela zentzurik.
Ihes egin behar dudan ez dakidanean
edo geldi egon, noiz pasako zain;
inguratzen nauen bakardade itzel hau,
irensten nauen tristura amaigabe hau,
eta zorionerako tarterik uzten ez duena;
Mundu guztiak loratzen ari naizela uste
duenean,
baina udazkenez gainezka beterik nagoenean;
Ispiluaren aurrean desegiten naizenean,
tristuraz osatutako itsasoak masailetan behera
eroriz eta nire arima hutsik utziz;
Ezkutatzeko irribarre egiten dudanean,
berak utzi zidan hutsarte berbera,
Adio esan gabe alde eginez,
eta arnasarik gabe utziz;
Egunak astunak egiten zaizkidanean
eta gauak betierekoak,
Zauriak handiagoak egiten zaizkidanean,
eta otorduak txikiagoak;
Isilagoa bihurtzen naizenean,
eta nire musika zaratatsuagoa.

Nire sentimenduak ulertzen,
eta nire emozioak kontrolatzen saiatzean;
uda iristen denean eta nahi dudan gauza
bakarra neguko hotzak nire hezurrak
zeharkatzen sentitzea denean;
eguna argitzen hasten denean, baina nik
ilargia berriro irtetea desiatzen dudanean;
Guztiengandik urruntzen naiz,
nire arazoak gordetzeko eta orbainak
ezkutatzeko.
Isilean oihu egiten dut,
kontsolamenduaren besarkada baten nahian,
itxaropen seinale soil batena.
Irribarre ahul bat egiten dut, ez dezaten
nabaritu.
Burutik pasatzen zaizkidan hamaika gauza
ahazteko nekezia;
begiak ixteko eta ez pentsatzeko beharra;
jende artean haize leuna bezala igarotzea.
Desagertzearen desioa.
Nire burua aurkitzeko, hondoa jotzeko
beharra.
Une horietan,
neure hutsunearen sortzaile naiz.

Eider Belda Cano/ F kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

BERTSOAK
1. Udane Osambela Perurena (9 urte)
Zentzumenen bertsoa
B kategoria
2. Jurgi Postigo Alzugarai (11 urte)
Espazioa
C kategoria
3. Lexuri Legorburu Arrieta (14 urte)
Migranteen urratsetan
D kategoria
4. Gorka Cincunegui Mayora (17 urte)
Aittona eta amona
F kategoria

Zentzumenen bertsoa
Dastatu nuenean
ogi gogor hori,
iruditu zitzaidan, amatxo,
hortzen puskagarri.
Ikusi nuenean
film polit hori,
iruditu zitzaidan, aitatxo,
amets zoragarri.
Usaindu nuenean
lore bitxi hori,
iruditu zitzaidan, amona,
oso maitagarri.
Ukitu nuenean
praka zikin hori.
iruditu zitzaidan, aitona,
guztiz nazkagarri.
Entzun nuenean
kanta alai hori,
iruditu zitzaidan, izeba,
oso dantzagarri.

Udane Osambela Perurena/ B kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

Espazioa

-IZerua begiratzen
pasa dut denbora,
eta izarren artean
sortzen da aurora.

- IV Eguzkitik gertuen
planeta Merkurio,
eguzkiari bezala
bai kea dario. (x2)

- II Hartz handia ikusi dut
txikiaren ondoan,
izarrak diz-diz daude
espazio osoan. (x2)

-VEsne-bidea da gure
galaxia handia,
izarrez beteriko
herri handi txikia.

- III Zein ote da ba zure
zodiako zeinua,
guztiak aurkitzeko
ikusi zerua.

- VI Ipar poloan dago
aurora boreala,
gorputza mugitzen du
kortinak bezala. (x2)

Doinua: Ama begira ezazu

Iurgi Postigo Alzugarai/ C kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

Migranteen urratsetan
-IMunduan eredu bat
omen den Europan
emigrantea jartzen
da denen susmotan,
gaizkileak direla
ahaika ahotan…
anestesiak jota
gizartea lotan,
ea esnatzen dudan
baten bat bertsotan.

-IVAzokan kargatu dut
hamaika pakete,
indarrez hustu eta
limosnekin bete;
autobus geltoki bat
hartu dut aterpe,
ohea kartoizkoa
dena hauts, dena ke,
probatu nahi duenak
Libian du merke.

-IIGinean jaio eta
maite dut Afrika,
haur txiki bat nintzela
hil zitzaidan aita;
ama etorkizuna
ilun ikusita,
negar batean guri
begira jarrita:
miseri eta gosez
ezin bete tripa.

-VBasamortuan oinez
bat-batean bahitu,
askatzeko dirua
emateko gehitu;
ez baduzu amari
eskatzeko deitu,
ezezkoan norbaitek
laister hilko zaitu;
pobre izatea
noiztik da delitu?

-IIIHorrela ezin pasa
egun bat gehiago,
anaia txikiak irmo:
“banoa! akabo!”.
Europan bizi dira
primeran, oparo;
familia laguntzeko
aukera badago…
mugitu nadin denak
hil baino lehenago!

-VIIbilbidea ez da
izan atsegina,
ezagutu dut gose,
egarria, mina;
izan naiz pasatzaile,
bahitzaileen biktima;
zaindariak begiak
itxita, jakina…
negozio zikinekin
lodituz nomina!

-VIIAnaia hemen hil zen,
animo diosta,
jada eskura duzu
Europako kosta;
paterari begira
polizi mordoxka,
ez gatzaizkie axola
berandu datoz ba…
AITA MARIk salbatu
gaitu ozta-ozta…?

-XAfrikan zergatik ez
dago inor gizen?
arduradunek dute
izen ta abizen…
notiziak ematen
bakar bat ez zuzen,
gauzen berri ez ta zein
pozik bizik naizen;
zakurrak zapatekin
dabiltza Parisen!

-VIIIIrunera iritsi,
mugan arazoa,
ezin aurrera egin,
berriz erasoa;
bidaian azken txanpan
atzera pausoa;
izango al naiz bihar
ibaitik jasoa?
Migranteen hilobi
dugu Bidasoa!

-XIBerdin da zuri edo
beltz izan azala,
berdin Euskal Herria
edo Guatemala.
Giza Eskubideak
behar du zabala,
guztiontzat berdina
ta unibertsala,
munduan inon inor
EZ DA ILEGALA!!

-IXEgia azaltzea
nola den oztopo,
kontuak asmatzea
dute antidoto;
munduan barreiatuz
hamaika gorroto,
gizarteak ez badu
egiten mandoko,
ideia faxistekin
egingo du topo!
Doinua: Hamalau heriotzak
Lexuri Legorburu Arrieta / D kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

Aittona eta amona
-IBide luzea egin ta
azkar pasa dena
jaio ziren Igor ta
Axier gazteena
Teresa ta Isabel
segituz ordena
Gorka, Iñaki, Alaia
a ze gozamena

- IV Elkarri diozue
sobran maitasuna
anai-arrebei ere
badiezuena
Bilbo partera bada
aspaldian juna
Maria Esther ahizpa
benetan kuttuna

- II Tolosako alaba
txit langile fina
etxeko lan ta zaintza
zure ahalegina
jostuna, kruzigramak
irakurle grina
zu beste askorentzat
eredu bikaina

-VUrriztiko semea
parrandako trebe
larunbatez larunbat
bazkaria lege
goizero txakurrekin
baserrin goi ta behe
sekretu txiki batzuk
ezin dira gorde

- III Cenia Pingonen lanen
behetik gora hasi
matematikak ditu
ederki ikasi
urte asko ta gero
bilakatuz nausi
atzetik datozenei
asko erakutsi

-VI Gure baserritxoan
asmorik onenez
itxura eder eta
bihotz maitasunez
elkarri galdetuta
baietz erantzunez
esan orain berriro
muxu bat emanez

Gorka Cincunegui Mayora/ F kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

IPUINAK
1. Gorka Larreta Dorronsoro (9 urte)
Altxor misteriotsua
B kategoria
2. Martina Goicoechea Chueca (9 urte)
Ilunabar lamia
B kategoria
3. Laia Lertxundi Izagirre (9 urte)
Hor konpon Marianton
B kategoria
4. Iñaki Odriozola Echaniz (11 urte)
Klik eta agur
C kategoria
5. Iraia Azkarate Anabitarte (13 urte)
Damuaren oihartzuna
D kategoria
6. Nerea Vidal Arrieta (16 urte)
Ibaiaren kolorea
E kategoria
7. Alicia Maiza Vieites (18 urte)
Noranzkorik gabe
F kategoria

Altxor misteriotsua
Bazen behin Antton izeneko gizon ile txuri bat. Berrogeita
hemezortzi urte zituen eta Nafarroako Pirinioetan kokatutako harrobi batean
egiten zuen lan. Oso lan gogorra zen, diru gutxi irabazi eta bizitza xumea
zuen. Baina betidanik bere ogibidea zen eta gustukoa zuen, bere burua ez
zuen beste lan batean ikusten.
Osteguna zen, egunero bezala, goizeko zortzietarako lanera joan zen.
Harrobian ez zegoen inor. Bera bakar-bakarrik. Non daude nire lankideak? –
pentsatu zuen. Harrituta zegoen, eta ez zuen ulertzen inor lanera joan ez
izana. Eskabadoran sartu eta harria puskatzen hasi zen. Denbora gutxira,
mailuak soinu arraro bat egin zuen, metalezko zerbait ukitu zuen. Makinatik
bizkor salto egin zuen Anttonek: dinamita zen. Kontuz hartu, piztu eta harri
zati batean jarri zuen. Pummmmm!!!!! Harria txikitu eta metalezko kutxa bat
airean atera zen. Antton harrituta zegoen, zer ote zen kutxa misteriotsu
hura? Palanka bat hartu eta kostata kutxa irekitzea lortu zuen. Barruan beste
metalezko kutxa txikiago bat zegoen. Kutxa txikia eskuetan hartu zuen,
mugitu zuen baina ez zuen soinurik ateratzen; hutsa zegoela zirudien. Jakinminez ireki zuen. Barnealdean pergamino bat aurkitu zuen; zimur-zimurra
zegoen eta antzinakoa zirudien. Orria zabaldu eta bertan jartzen zuena
irakurtzen hasi zen. Honakoa jartzen zuen:
“Iparraldeko mendi lerroan kolore baten izena duen mendian, gailurretik
gertuko bidezidor batean ezkerretara joan, bidea segi eta eskuinera zuhaixka batzuek
tapatzen duten harri handi bat dago. Harriak izkina batean burdinazko euskarri
batzuk ditu. Bertatik tira eta bertan aurkituko duzu”
A zer pergamino misteriotsua. Zer ote da aurkitu dezakedan gauza
hori? Antton urduri zegoen. Gau osoa lo egin ezinik pasa zuen eta ostiral
guztia zer mendi ote zen pentsatzen egon zen. Halako batean, mendi baten
izenaz gogoratu zen, aspaldian familiarekin igo zuen mendia izan zitekeen.
Orhi mendia. Kolorea horia izan daiteke eta mendia Orhi desberdin
idatzita ere kolore baten izena da.
Larunbatean, jai zuela aprobetxatuz, Antton Orhi mendira joan zen.
Motxila materialez bete zuen, badaezpada, bilatutako pergaminoa, soka,
linterna, brujula, argazki kamera eta pala sartu zituen. Bere 4x4 kotxe zaharra
bide bazterrean aparkatu eta gorantz abiatu zen. Hiru ordu oinez egin
ostean, gailurra gertu ikusi zuen. Pergaminoko jarraibideak esaten zuen

bezala, ezkerretara bidezidor bat ikusi zuen. Bidea jarraituz zuhaixketara iritsi
zen. Adar eta sastraka artean aurrera egin zuen, eta kostata harri berezi bat
ikusi zuen. Harri guztiari adi-adi buelta ematen ari zela, burdinazko euskarri
bat aurkitu zuen izkina batean. Euskarriari soka lotu zion eta bere indar
guztiak erabiliz tira egin zuen.
Halako batean, harri zatia kentzea lortu zuen. Barrualdean kobazulo
txiki bat ikusten zen. Argazkiak atera zituen eta barrura sartzea erabaki zuen.
Linterna piztu eta makurtuta barrurantz jarraitu zuen. Bidea oso estua zen
eta pala erabili behar izan zuen bidea zabaltzeko. Zutik jarri eta linternarekin
paretei begira hasi zen. Harrituta zegoen,
antzinako pinturak ziruditen. Anttonek ez zuen ikasketarik eta ez zekien zer
garaitakoak ziren, baina oso politak ziren. Kobazuloaren izkina batean distira
egiten zuen zerbait ikusi zuen. Bertara inguratu eta urre zatiak zirela
konturatu zen. Zati txiki asko zeuden. Batzuk beretzat hartu eta motxilan
jaso zituen. Gainontzekoa bertan utzi zuen. Iluntzen ari zuenez, etxera
bueltatzea erabaki zuen. Oso nekatuta baina pozik eta bere buruaz harro
zegoen. Pentsatzen egon ondoren, bere aurkikuntzaren berri ematea erabaki
zuen.
Igande goizean herriko Udaltzaingora joan zen gertatutakoaren berri
ematera. Pergaminoa eta kobazuloko argazkiak erakutsi zizkien.
Udaltzaingoak eta zientzialari batzuek kobazuloaren kokapena erakusteko
esan zioten. Antton langile xume bat izatetik aurkikuntza garrantzitsua lortu
zuen pertsona famatu eta aberatsa izatera pasa zen. Telebistan atera zen.
Hala ere, harrobian lanean jarraitu zuen.

Gorka Larreta Dorronsoro/ B kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Ilunabar lamia
Bazen behin lamia bat, Ilunabar deitzen zena eta ahizpa pila zituena. Oso
itxura polita zeukan: ile luzea eta horia, gorputz kuttuna eta ahateen oinak
zituen; gainera, ahots miragarria zeukan. Aitak ez zien uretatik ateratzen uzten,
baina Ilunabar, oheratzeko orduan, beti igotzen zen gorantz, nahi zuelako. Gora
igotzen zen bakoitzean, bere orrazea hartu eta abesten hasten zen.
Goian zegoela, landaretxo bat ikusi zuen. Lamiak ikusi zuenean, landareak
esan zuen:
- Lamia, hiltzen ari naiz. Oso boteretsua zara; lagundu mesedez!
- Ok. Lagunduko dizut. Pitxin-Potxon! Sendatuta zaude! –esan zuen lamiak.
-

Geroago, lehoi bat ikusi zuen, eta lehoi horrek esan zion:
Aizu, lamia, nire kumea hiltzen ari da. Lagundu behar nauzu!
Barkatu –esan zion lamiak triste lehoiari–. Ezin naiz uretatik atera, bestela
lehortu egingo naiz.
Zer pena, Ilunabar. Baina zergatik ezin duzu oinik eduki? –galdetu zuen lehoiak.
Ba, hori beste kontu bat da –esan zuen Lamiak–. Ekar ezazu lehoi kumea,
mesedez.

Handik minutu batera, kumetxoa lurrean etzanda zegoen eta lamiak esan zuen:
- “Txilulin-txilulon”, sendatuta zaude.
- Eskerrik asko, lamia! –oihu egin zuten lehoiak eta bere kumeak.
- Ez horregatik. Eta orain, zergatik ez dugu festa bat antolatzen? –galdetu zien.
Orduan, Landaretxo, lehoi, kume eta Ilunabar lamia festa prestatzen hasi
ziren. Horretan ari zirela, katu hegalari bat agertu zen. Katu hegalariak lamia
hartu eta uretatik atera zuen. Gero airean hegan egiten hasi ziren. Lamia
gehiago eta gehiago lehortzen ari zen, eta azkenean katuak askatu eta lurrera
erori zen 20 metrotik behera. Landarea, lehoia eta kumea harengana gerturatu
ziren eta ikusi zuten Ilunabarrek zerbait oso larria zeukala. Animalia guztiei
deitzea pentsatu zuten. Sendagai bat sortu zezaketen Ilunabar sendatzeko. Hura
prestatzeko, osagai guztiak behar zituzten, baina osagai guztiak lortzeko
munstro bat garaitu beharko zuten.
Panda bizkorrak Amazoniara joan ziren belar baten bila; tigreak, mendira,
hildako untxi baten bila; saguak, Egiptora, Tutankamonen bihotza hartzera.
Saguen lana oso zaila izan zen. Sugeak Saharara joan ziren harea beltzaren bila.

Zaldiak kobazuloetara joan ziren hauts horiaren bila. Jirafak Afrikara joan
ziren hosto grisen bila, baina alde okerretik joan ziren, harkaitz baten gainean
lehoi bikoitza zegoen bidetik. Gainera, lehoiak gordetzen zituen hosto grisak.
Zer egin zezaketen orduan jirafek?
Hoberena lehoiei aurre egitea zela erabaki zuten. Jirafa handi bat
lehoiarengana gerturatu zen eta jarraian, txuleta handi bat bota zien. Lehoiak
korrika joan ziren janariaren bila. Orduan, jirafek hosto grisak hartu eta pozik
joan ziren lagunengana.
Hipopotamoak uretara joan ziren Nemo arrainaren bila.
Untxiak Florentziara joan ziren tulipanen bila. Tulipanak Florentziako
erregearen gazteluan zeuden eta ez zen erraza untxientzat han sartzea. Orduan
untxi batek esan zuen:
- Zergatik ez diegu hosto-pertsonei gazteluan sartzeko eskatzen?
Beraien lagun hosto-pertsonak gazteluan sartu ziren. Erregeak hostopertsona handiak ikustean, beldurtu eta gainean kaka egin zuen, eta azkar
batean tulipanak eman zizkien. Orduan poz-pozik atera ziren.
Katu hegalariak barkamena eskatu nahi zion Ilunabar lamiari. Dena
konpontzeko behar zituzten azken osagai magikoak lortuko zituen: koloretako
harriak.
Harri morea Golem batek gordetzen zuen, baina katuak, oso handia zenez,
ostikada bat eman zion eta airean desagertarazi, eta harri morea hartu zuen.
Harri hori bat ere behar zuten. Harri horia Shlot munstroak zuen. Munstroa
oso txikia zenez hil egin zuen eta harria hartu. Harri guztiak aurkitu zituenean
pozik itzuli zen, eta beste animaliei eman zizkienean, denek oihukatu zuten:
“Viva la Pepa! Aupa!”.
Osagai guztiak zituzten! Animalia guztiak elkartu ziren eta osagai guztiak
Landaretxori eta lehoiari eman zizkieten. Edabe bat egin zuten eta tulipanaren
azken petaloa boteaz lamia esnatu egin zen. Eta ez hori bakarrik, bi oin eder
zituen orain!
Laguntxoek eta Ilunabarrek festa antolatu zuten eta dantza asko egin zuten.
Martina Goicoechea Chueca/ B kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Hor konpon Marianton
Egun batean bazen Ana izeneko hartz polar bat. Ana eta bere familia Ipar Poloan
bizi ziren, bertako izotz itsasoaren erdian, nahiko arrai eta janari zuten baina
azken urteetan izotza urtzen ari zen eta gero eta zailagoa zen bertan bizitzea.
Orduan, Anak Luz Saint Sauveur herrira joatea erabaki zuen lurralde hotzagoen
bila. Bertara iristen ari zenean, June hartz marroia aurkitu zuen eta Horrela
galdetu zion:
Nor zara?
Junek honela erantzun zion:
Ni June naiz eta hartz marroi bat naiz. Eta zu ? Nor zara eta zertarako etorri
zara inguru hauetara?
Anak erantzun zuen :
Nire etxean izotza urtzen ari da eta izotzaren bila noa.
Junek honela esan zion:
Sentitzen dut baina hemen ez duzu izotz gehiegi aurkituko.
Nora joan behar dugu orduan? –erantzun zuen Anak.
Alpeetako mendi lerrora joan behar gara. Agian han izotz gehiago
aurkituko dugu –erantzun zion Junek.
Gure bi lagunak Alpeetarantz abiatu ziren. Iristean, elurra egon bazegoen, baina
han ere izotza urtzen ari zen.
Eta orain zer egingo dugu? –galdetu zuen Anak.
Mendi garaiagoak behar ditugu –esan zuen Junek.
Horregatik Nepalera joan ziren mendi garaien bila. Katmanduko kale estuetan
zebiltzala Pumm! Txoke egin zuten.
Aiba, barkatu; ez zaitugu ikusi –esan zuen Anak.
Barkatu; nik ere ez zaituztet ikusi. Baina ni bezala hartzak zarete eta! Zer
egiten duzue hemen?
Bai, gu ere hartzak gara. Ni Ana naiz eta hau nire lagun June da. Mendi garai
baten bila goaz, ea izotzik dagoen.
Panda izena dut eta hemen, mendi garaiena dugu, Everest! Hara eramango
zaituztet. Etorri nirekin!
Tipi-tapa Everesterantz joan ziren. Egun batzuk iraun zituen bidaiak. Everestera
iritsi zirenean, izotz eta elur asko topatu zuten, baina baita zabor eta pertsona
gehiegi ere. Milaka zabor poltsa zegoen edonon eta mendizaleak txoko guztietan.
Egoera hura ikusirik Anak esan zuen:
Gizaki hauek burutik jota daude. Ni hemendik banoa. Nire herrialdean
hobeto nago eta! Hor konpon, Marianton!

Laia Lertxundi Izagirre/ B kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Klik eta agur
Donostiako Alde Zaharrean bizi zen Josu. 16 urterekin, mundua ezagutzeko
grina zuen eta laster bidaia luze bat egingo zuela amesten zuen, bere familiagiro traketsetik urrun. Kirola asko egiten zuen eta margotzea ere asko
gustatzen zitzaion, horregatik ez zuen denbora libre askorik. Hori bai, minutu
libre bat aurkitzen zuen guztietan, bere bidaia prestatzen igarotzen zuen.
Dagoeneko erabakia hartua zuen, Hawaiiera joango zen.
Sekula ez zaio ahaztuko maiatzeko arratsalde hartan gertatutakoa. Josuk
Google Maps-en Hawaii bilatu eta zoom eginez irlaren txoko guztiak arakatu
zituen. Halako batean, irla mapatik desagertu egin zen. Ordenagailuaren
arazoa zela pentsatu zuen, baina laster bere ama garraxika entzun zuen;
“Hawaii desagertu dela esan dute irratian!”. Hara! kasualitatea! Orain beste
helmuga bat bilatu beharra…
Australiari begirada bat botatzea erabaki zuen; izan ere, irla hori ere oso
gogoko zuen. Ordenagailua berriro ere hartu eta Google Maps-en Australia
miatzen ibili zen afalordura arte. Patata tortilla platerean ikusi eta gogoz jaten
hasi zen, irratian ondoko hau entzun arte: “azken orduko albiste zirraragarria!
Duela minutu gutxi batzuk, Australia irla ere desagertu egin da! Buruhauste galanta
zientzialarientzat… bla, bla, bla…” Beldurtuta, tortilla platerean utzi, eta Niko
eta Markeli deitzera joan zen. Haiek bere lagun hoberenak ziren, eta barre egin
gabe entzungo zioten bakarrak. Bideo-dei luze baten ondoren, biharamunean
Urgull mendiko magalean elkartzea erabaki zuten, elkarrekin kasua aztertzeko.
Hurrengo goizean oso goiz eta urduri iritsi ziren hiruak Urgullera. Mendian
gora igo ziren gune diskretu baten bila, eta Damen Bateriaren gertu dagoen
liburutegiko ataria aukeratu zuten. Handik Santa Klara uhartea primeran
ikusten zuten eta hori beharrezkoa zen beraien ikerketa egiteko. Nikok hartu
zuen Josuren ordenagailua. Bera zen taldeko zaharrena eta gainera informatika
ikasten ari zen unibertsitatean. Josuk kontatutakoa baieztatu nahi zuten, eta,
horretarako, begien aurrean zeukaten irlarekin probak egingo zituzten. Google
Maps-en Santa Klara bilatu eta zoom egiterakoan irla desagertu egin zen.
Aurkikuntza galanta zuten esku tartean, eta buruan mila galdera. Hasteko,
Nikoren ordenagailuarekin berdina gertatuko ote zen? Erraz lortu zuten
erantzuna, bakarrik Josuren ordenagailuak zuen boterea. Eta hurrengo galdera,
zer gertatuko zen Urgull desagerarazten bazuten, beraiek bertan egonda?

Jarrera ausartarekin froga egiteari ekin zioten. Google Maps-en Urgull mendia
bilatu eta zoom egiterakoan… EZ ZEN EZER ERE GERTATU! Ala bai?
Ordenagailuko mapan mendia desagerturik zegoen! Beraiek bertan zeuden eta
denak berdin jarraitzen zuela zirudien…
Orduan, hura guztia ulertzen lagunduko zien norbaiten bila joatea erabaki
zuten. Jon zen gertuen zuten pertsona. Josuren irakasle izandakoa. Ikasleei
beti laguntzen zien eta auzoan oso ezaguna zen. Egunero lehenengoa iristen
zen Orixe eskolara, klaseak prestatzeko. Ziurrenik
han egongo zen iada, eta beregana jo zuten. Segituan iritsi ziren Urgulleko
eskolako sarrerara, baina ezin ziren barrura sartu. Oztopo moduko bat zegoen.
Ezin zuten aurrera egin, ez eskolara sartzeko, ezta Urgull menditik Alde
Zaharrera jaisteko ere! Elkarri larrituta begiratu eta… “Badakit!” esan zuen
Josuk, “beste dimentsio batean gaude, unibertso paralelo batean!” Bi munduak
dira errealak, baina ezin dute beste dimentsioan daudenekin elkar eragin. Ene!
nola bueltatu jatorrizko egoerara?!
Markelek ordenagailua hartu eta mapan lehen Urgull zegoen lekuan klik egiten
hasi zen urduri eta halako batean… hortxe zegoen berriro ere Urgull mendia!
Santa Klara ere segituan lokalizatu zuten eta ondoren Australia… Markelek
argi zeukan Australiaren kokapena, geografian oso trebea zen eta. Hamar
minutu ondoren Hawaii ere mapan zegoen berriro.
Harrituta zeuden egindako deskubrimenduarekin. Sekulako boterea zuten eta
erabilera asko bururatu zitzaizkien. Adibidez, naturaren mehatxuen aurrean
gure mundua babesteko…
Korrika abiatu ziren etxerantz Urgulleko eskaileretatik behera. Gaztelubidera
iristean, Josuk estropezu egin zuen, eta, ordenagailua, berak zeramanez, lurrera
erori eta suntsituta geratu zen. Nikok begirada bat bota zion ordenagailuari eta
konponketarik ez zegoela esan zuen. Hori bai zela gertakizuna bukatzeko
modu kaxkarra! Nork sinistuko zien orain? Hobe izango zen bakoitza bere
klasera joatea, han guztia ahazten hasiko ziren.
Hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta irten dadila Santa Klara
irlan.
Iñaki Odriozola Echaniz/ C kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Damuaren oihartzuna
Gaueko 23:00ak dira. Ez dago lainorik zeruan. Dena izarrez beterik dago eta
ilargi beteak dena argitzen du. Ez du hotzik egiten; epel-epel dago giroa, eta ez
dabil inor kalean. Bakarrik nabil. Elizarantz noa. Panpina bat daramat
eskuetan. Untxitxo bat da, soineko arroxa batekin, eta bertan nire izena eta
jaioteguna jartzen ditu: ”Aitor 2007ko abenduaren 15a”.
Gurasoek oparitu zidaten jaio nintzen egunean. Hego haizeak azala igurzten
dit eta hotzikarak sortzen dizkit. Oso sentsazio desatsegina da.
Elizara iritsi naiz. Nire aurrean egurrezko ate handi bat dago; bultza eta
barrura sartu naiz. Ikusgarria da elizaren barrena. Aitonak askotan ekartzen
ninduen hau dena mirestera, eta zera esaten zidan: “Aitor, ondo begiratu eta
aztertu ezazu dena, eliza honen zati bakoitza historia da”. Izugarri gustatzen
zitzaion arkitektura. Ez nion ia inoiz ezertxo ere ulertzen, baina asko miresten
nuen nik aitona. Aurrera jarraitu dut elizan barrena oroitzapen hura borratu
nahirik,eta elizaren bukaeran dauden eskailera kiribilak igotzen hasi naiz.
Goi-goian atetxo bat dago, elizaren terrazara daramana. Terraza azken pisuan
dago, lurretik 40 bat metrora. Terrazaren izkinara gerturatu eta ertz-ertzean
eseri naiz hasperen luze bat botarik. Hemen goian haizeak gogorrago jotzen
du, nire ilea mugiaraziz. Beherantz begiratu dut, eta… bai; buruz botatzen
banaiz, akabo dena. Atzera begiratzen hasita...
“...sentitzen dut” Erizaina ari zen hitz egiten nire gurasoekin. Emakumearen
aurpegian kezka nabari zen, eta ama aita besarkatzen ari zen, malko
artean.”...konpontzen saia gaitezke, baina beranduegi da”. Ezin nuen
ondo entzun, gelaren kanpoaldean nengoen, belarria atean pega-pega eginda.
Ezin nuen ulertu zer gertatzen ari zen hor barruan, baina zerbait ona ez
behintzat… ziur. Halako batean, emakume bat atera zen gela hartatik, eta ni
ikustean irribarre zabal bat sortu zitzaion.
-Nor zara, laztana? –galdetu zidan nire parean gelditu arte makurturik.
-Aitor naiz. Hor barrenean dauden horiek nire aitatxo eta amatxo dira –
erantzun nion nik nire hatza parean nuen ate zurian finkatuz.
Orduan, emakumeak beste gela zuri batera eraman ninduen eta txokolatezko
gaileta bat eskaini zidan. Nik, segituan hartu, eta ahoan sartu nuen. Ondoren,
aitak gaixotasun arraro bat zuela aitortu zidan; eta, hasperen sakon bat eginez,
zera esan zidan: ”Entzun ondo, laztana, zure aita oso gaixo dago, laster botika
bat hartzen hasiko da, eta pixkanaka ilea erortzen joango zaio…, nekatuago
egongo da, eta egun txarrak izango ditu. Zuk misio garrantzitsu bat edukiko
duzu, ados? Lagun iezaiozu aitatxori, egon haren ondoan, eta batez ere

maitasunez inguratu ezazu, bai?” Ez nuen oso ondo ulertzen gertatzen ari
zena, baina misioak gustuko nituen.
Ilargiari begiratuta hasperen egin dut; egun hura izan zen dena hasi zuena.
Bost urte baino ez nituen, eta ez nuen ezertxo ere ulertzen… orain, ordea,
bai… zoritxarrez. Oroitzapen hark malko bat sorrarazi dit, masailetik behera
nabari dut, irrist eginez, malko horretan doa egin ditudan gauza guztien errua.
Nire bizitza masailetik behera jaitsi, aurpegitik irristatu eta elizatik 40 metrora
behera... iluntasunean desagertu da.
Institututik etxera bueltan ziztu bizian ibili nintzen; ez zen oso ohikoa etxera
joan nahi izana, aitaren egoera asko okertu baitzen, eta ezin izan nuen
sentsazio hura barneratu. Baina egun hartan eskolak irteera bat genuela esan
zigun! Elurretara. Hara joateko, gurasoek baimen bat sinatu beharra zuten eta
hori zen nire egun hartako helburua: amak baimena ematea, alegia.
Espero bezala, amak ezetz esan zidan; beti berdin. Zergatik ezin nuen nire
lagunak bezalakoa izan?! Zergatik nintzen ni ezberdina?! Nazkatuta nengoen
jada, eta amorru hark nire gorputz osoa menderatu zuen, eta egin behar ez
nuen zerbait egin nuen. Eta nire barneko munstro txiki hark, bizitza hankaz
gora jarriko zidan erabakia hartzera eraman ninduen.
Ilargiari begiratu diot, elurretako egunak gogoratuz. Oso ongi pasa nuen, baina
prezioa ordaindu beharra neukan; ordaindu ezineko bat izan zen, ordea.
Dena lauso ikusten nuen. Ama oihuka ari zen, aita haren besoetan etzanda,
poliziak etxe guztian zehar haien mugikorrekin deiak egiten. Anbulantziaren
sirenek deiadar egiten zuten urrutian, ni geldirik nengoen, salan, zutik…
ezerezari begira. Soinu guztiak zetozen nire belarrietara, baina ez nire garunera.
Beldurra nuen, gertatuko zenaren beldurra. Sirenak jada etxeko portaleraino
iritsi ziren; medikuak korrika sartu eta aita aparatuz inguratu zuten.
Ospitaleko salan eserita geunden, amak negarra besterik ez zuen egiten, eta nik
eskua eusten nion dena ondo joango zela esanez bezala. Oker nengoen…
Erizainak ez zekarren batere aurpegi ona, eta bota zigun begirada hark dena
esan zigun. Aita ez zegoen hilik baina gutxi falta zitzaion. Katarro txiki bat
hartu omen zuen, eta haren gaixotasunaren ondorioz, neumonia egitera iritsi
zen. Zirudienez, ezin izango omen zion buelta eman egoerari.
Orduan, eta orduantxe bakarrik, konturatu nintzen egin nuenaz. Ni neu izan
nintzen aita kutsatu zuena, ni neu aitaren heriotzaren erruduna, eta ni neu nire
familiaren suntsipenaren erruduna. Egunak, orduak, minutuak eman nituen
negarrez, nire buruari errua botaz, eta eskiatzera joatearen damuaren

oihartzuna, buruan eramanez. Ahots txiki bat zebilen nire buruan saltoka, dena
nire errua zela esanez.
Tamalez, dena ez zen hor bukatu. Ama horren triste zegoen aitaren
heriotzaz… non edaten hasi baitzen. Edaten eta edaten. Eskolatik itzultzean,
sofan botata ikusten nuen, erdi lo batzuetan, eta, bestetan, sinpleki, nitaz paso
egiten zuen. Haren inguruan garagardo botilak egoten ziren botata, baina ez bi
edo hiru, ez…hamabost bat edo! Telebista pizturik edukitzen zuen, eta
mandoa eskuetan. Ez zen altxatzen zegoen tokitik, ez zen mugitu ere egiten.
Bazirudien seme bat zuela ahaztu zitzaiola, bere seme bakarra… ni neu.
Azkenean, konturatu nintzen, ama bera ere gaixorik zegoela, bai osasunez,
baita mentalki ere. Ez zidan hitz egiten, ezta kasurik egiten ere, eta, batzuetan,
begiratzen zidanean gorrotoa besterik ez nuen ikusten. Okerrena zera zen, nik
neure buruari ere gorrotoa niola, eta ahots txiki hark, behin eta berriz
errepikatzen zidala neure errua zela.
Eskolan ere den-denak konturatu ziren denaz, baita ama alkoholikoa zela ere,
eta ez zizkidaten gauzak batere errazten. Burlak jasotzen nituen, eta
denborarekin, burlez gain, mehatxuak. Gainera, dena errematatzeko, ni bizirik
mantentzen ninduen pertsona bakarra, nire lagunik hoberena, Jare, beste
herrialde batera zihoan bizitzera. Eta orduan hondoa jo nuen.
Ordutik denak okerrera egin zuen; bai eskolan, baita etxean ere. Ama ez zen
bere burua mantentzeko gai ere.
Dena azkar gertatu da, baina aldi berean hain mantso… Ordulariari begiratu
diot; 23:45 dira; gutxi falta da dena amaitzeko. Lasai nago, beldurrik gabe,
urduritu gabe; negarrez ari naiz isilean. Malko bakoitza egindako guztiaren
errua eta damua da. Erortzen utzi ditut, haien bidea geldiarazi gabe.
Iluntasunari begira jarri naiz, pentsakor…
Gogoan dut Jare joan zen eguna. Dena galdutzat eman nuen. Nire
pentsamendu bakarra zen ezin genuela aurrera jarraitu; ez nire lagun bakarra
gabe, ni maite ninduen pertsona bakarra. Ezingo nuen. Ordutik, eskolan,
etxean, toki eta momentu guztietan pentsatu nuen hobe izango zela denontzat
ni joatea, ni denek begi bistatik galtzea.
Nire pentsamenduetatik atera nau sirena hots batek. Poliki, beherantz jaitsi dut
begirada. 40 metrora kotxe patruila ugari daude. Poliziak alde batetik bestera
korrika. Haien atzean suhiltzaileak, eta bazter batean anbulantzia bat.
Ikuskizuna puntu batetik bestera behatu dut, eta, bat-batean, emakume baten
ahotsa heldu zait belarrira. Ahotsa leuna da, liraina, lasaia… baina nahiz eta
hura niri begira-begira egon, nik aurrera besterik ez dut begiratu. Badakit
mikrofono batekin hitz egiten ari dela, hemen puntatik argi eta garbi entzuten
baitut.

- Gabon, Aitor! –oihu egin dit mikrofonoa ahotik aldendu gabe–. Nekane dut
izena, eta polizia naiz; zuri laguntzera nator. Hemen gauden guztiok –haren
ingurukoak eskuekin aurkeztuz–lagundu egin nahi dizugu. Baina zuk zeure
aldetik ere lagundu egin beharko duzu, ados?
Ez dut muskulorik ere mugitu. Entzun diot, bai, baina jada bost axola zait
dena. Ordulariari begirada azkar bat bota diot, bost gutxi dira… laster hau
dena amaituko da. Nekanek hitz egiten jarraitzen du, sirenek martxan
jarraitzen dute, eta geroz eta ahots gehiago entzuten dira. Bat-batean,
oroitzapen ugari etorri zaizkit burura, ikaragarri pila. Nire bizitza guztia bost
segundotan gainbegiratu dudala iruditu zait!
Hiru minutu falta dira, eta poliki-poliki zutik jarri naiz, elizaren puntan, ilargi
betean begirada finkatuz. Baina, bat-batean, zerbaitek bidea oztopatu dit.
Ahots bat entzun dut, oso ezaguna da, eta oso gustuko dudana… behera
begiratu dut. Poliziak hizketan darama bost bat minutu, baina ez da bera. Nire
irudimena ote da? Berriz ere entzun dut, zurrumurru bat da, baina nahikoa,
nor den antzemateko. Aitona? Airean haren ahotsa dabilela dirudi, niri zerbait
esan nahian…”ez egin…” “beti dago irtenbideren bat…” Buruko mina jarri
zait; ahotsa, aitona, nire barnean sartu balitz bezala da, nire erraiak hartu nahi
balitu bezala. Beti esan izan dit aitonak denerako irtenbide bat dagoela, baina
oraingo honetan oker dabil. Ahotsa gero eta indartsuagoa da, eta horrek
buruko mina areagotzen dit. Eskuak burura eraman ditut aitona barnetik atera
nahian, baina orduan aitaren irudi bat etorri zait burura. Bat-batean, damua,
errua, tristura, samina… dena, den-dena, sartu zait buruan, aitonaren ahotsa,
nire malkoetan itoz. Orduan, bihotzean, barnean, gordeta nituen oroitzapen
guztiak hegan joan zaizkit, horien artean, amaren bat pasa zait azkar-azkar,
baina oraingoan, joaten utzi diot. Hutsik geratu naiz, hutsik nire bihotza.
Ordulariari begiratu diot. Hamaikak eta berrogeita hemeretzi; hamar segundo
baino ez dira falta; azkeneko kontaketa hasi da. Azkenean, hau naiz ni. Barrena
hutsik daramadana, oroitzapenik gabe, bihotza basamortu baten antzera…
maitasunik gabe.
Azkenean, oroitzapenak dira soilik zutik mantentzen gaituztenak.
AMAIERA

Iraia Azkarate Anabitarte/ D kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Ibaiaren kolorea
Ez zuen ez maitasunik, ez familiarik, ez itxaropenik. Bere amets guztiak
zaborretara bota zituen nahikoa ez zela pentsatzeagatik. Bere buruari egunero
errepikatzen zion ez zela inor besteentzat eta ez zuela inoren maitasunik merezi.
Bizirik zegoen, bai, baina hilik sentitzen zen.
Emakume alaia izan ohi zen, ilusioz beterikoa, baina azken urteetan ez zitzaion
gustatzen ispilu aurrean ikusten zuen pertsona. Goibel zegoen pertsona hura,
nekatuta, aspertuta. Bere ispiluak esaten zuena ezin zitekeen egia izan. Oso argal
zegoen, egunean behin besterik ez zuen jaten. Baxua, ilehoria eta oso ederra,
edozeinen gustukoa den pertsona horietakoa, baina besteek ez zuten bere
errealitatea ikusten, ez ziren gai beraren begien bitartez mundua begiratzeko.
******
Ohetik altxatzen zen egunero, aurreko egunean baino gogo gutxiagorekin, baina
hurrengo egunean egingo zuenaren baino desio gehiagorekin. Kandela baten
antzera jokatzen zuen, geroz eta argi gutxiago egozten zuen bere bihotzak.
Dutxatu, hortzak garbitu, atondu eta ispilu aurrean geratzen zen, bere buruari
begira. Batzuetan negar egiten zuen, baina beste batzuetan, bere malkoak ez ziren
ikusten. Nahiz eta ikusezinak izan, min gehien ematen ziotenak horiexek ziren.
Bere barnean sartzen zihoazen poliki-poliki, eta ez zekien nola geldiarazi
sentimendu hori. Oihu egiten zion ispiluari, behin eta berriz, nahikoa ez zela
esanez. Baina bere etxeko atea zeharkatzean beste pertsona bat zirudien, arazorik
gabeko pertsona bat izango balitz bezala.
Lanera iristen zen bakoitzean, bere mahaikideak zer moduz zegoen galdetzeko
ohitura zuen. Berak, ondo zegoela erantzuten zion, haren galderari garrantzi
handirik eman gabe, bazekien eta ez zitzaiola
axola nola sentitzen zen jakitea. Bere lankideek beti esan ohi zioten zer edo zer
jan behar zuela bazkaltzeko, energia lortu eta pisu pixka bat irabazteko, baina
behin eta berriz ezetz esaten zuen lankideek otordua eskaini eta begien aurrean
jartzen ziotenean. Hala ere, irribarretsu egoten zen beti. Beste guztien
ikuspuntutik, eduki zezaketen lankiderik onena zen; beti laguntzeko prest eta
besteak zoriontsu ikusi nahian. Inork ez zekien, ordea, bere baitan bizi zuen
infernua nolakoa zen.
Zortzi orduko lanegunak izan ohi zituen, goizeko zortzietatik arratsaldeko
lauretara, baina beti geratzen zen denbora gehiago. Beldurra zuen etxera iritsi eta
beti bezain hutsik eta bakarrik aurkitzea bizilekua. Bakardade-usaina zeukaten lau
pareta harek.

Lanorduak amaitu eta gero, herritik igarotzen zen ibaira hurbiltzen zen ingurutik
ibilaldi bat eginez. Pertsona ugari ibili ohi ziren bertatik egunero; familia eta
bikote atzerritar ugari biltzen ziren gune hartan arratsaldero. Besteen ahotsak eta
elkarrizketak entzutea gustuko zuen, umeen arteko jolasak eta solasaldiak.
Egunean lehen eta azken aldiz munduko beste pertsona baten moduan sentitzen
zen, besteen alaitasuna sentitzeko gai zen; bera ere apur bat alaitzen zela ere esan
daiteke. Ordu pare bat ematen zuen bertan, atzera eta aurrera, ibaiaren ondotik
zihoan bidean zehar, besteen ongizatea zen elikagairik hoberena.
Etxe azpiko tabernaranzko bidea hartzean, ordea, bere aurpegian marrazten zen
irribarre erdia desagertu egiten zen berriro. Bakardadeak besarkatzen zuela
sentitzen zuen, beste behin. Moduren batean, hura izan zen berarekin une oro
egoten zen bakarra, hura zen bere lagun hurkoa. Bere beldur guztiak ezagutzen
zituen, baina baita inoiz desagerrarazten saiatzen zen argi distira hura ere.
Bakardadeak ordea, geroz eta indartsuago putz egiten zion argia ematen zuen
bere bihotzeko kandelari eta geroz eta zailagoa zen argiztaturik mantentzea.
Bakardadea borroka irabazten ari zitzaion.
Bere esku zegoen guztietan irribarretsu azaltzen zen tabernan ohikoenak ziren
bezeroen aurrean. Zer moduz galdetu eta beraiekin hizketan jarduten zuen pare
bat minutuz, bakoitzak eskatutako platera mahai gainean izaten zuen arte.
Momentu horretan, berriro egiten zen isiltasuna bere munduan, berriro
bakardadea. Hainbeste urte eta gero ez zuen beharrezko zerbitzariari esatea zer
afaldu nahi zuen. Eguneroko entsalada, erdizka geratuko zena, eta pastaplaterkada bat, ia inoiz ukitzen ez zuena. Askotan gaizki sentitzen zen bere
buruarekin etxea hogei metrotara izan eta berak ez sukaldatzeagatik, baina ez
zuen inoiz energia nahikorik sentitzen labea piztu eta zerbait prestatu ahal
izateko. Tristea zen, bai, baina hala zen. Nahiz eta tabernan ere bakarrik sentitu,
ez zuen inon bere irudia marrazturik ikusten eta tabernan kartetan jokatzen
jarduten zuten pertsonen ahotsek nahikoak izaten ziren berarentzat, mundua
behera ez erortzeko egunean beste behin.
Baina beti iristen zen momentu hura, hainbeste denbora atzeratzen saiatzen zen
une hori, bere etxera iritsi eta sarrerako bere ispiluan zegoen pertsona horrekin
topo egitekoa. Bazirudien beti bertan zegoela, bera noiz sartuko zain, beste egun
bat gehiago bere buruarekin gaizki sentiarazteko. Noizbehinka pentsatzen zuen
hainbeste min ematen zion metal zati hura sarreratik kentzea izan zitekeela
erabakirik onena, baina segituan aldatzen zuen erabakiz. Min ematen zion, bai,
baina berak min hori merezi zuen.
Eta berriro oihuak, eta berriro garrasiak, eta berriro negarrak, eta berriro jasan
ezin zituen kolpe eta presioa bihotzean. Dena gutxi iruditzen zitzaion eta geroz
eta zauri handiagoak egiten zituen zeraman beso luzeko kamisetaren azpian.
Inork ez zion bere buruari galdetzen zergatik pertsona horrek, nahiz eta beroa

izan, ez zuen inoiz jertsea kentzen. Ez, beste pertsonentzat bera ez zen
garrantzitsua.
******
Egun hori iritsi zen momentuan ezin zuen sinetsi azkenean bere biziarekin
bukatzeko erabakia hartu zuenik. Ezin zen hain koldarra izan, ezin zuen horrela
bere arazoetatik alde egin, baina ez zuen beste irtenbiderik ikusten. Dena beltza
zen bere munduan, iluna, ezerk ez zuen zentzurik berarentzat, inork ez zuen
zentzurik.
Beste egun batean bezala hasi zen bere betiko ohiturekin. Distira ezberdina
zuten, ordea, bere begiek. Azkenean bazekien horrekin guztiarekin bukatu zuela,
sufrimendu horren amaiera izango zela. Ez zuen harramazkarik, garrasirik ezta
bihotzeko minik berriro jasan beharko ere. Etxetik atera, lanera joan eta betiko
itzulia eman zuen egun hartan bere bizitzeko azken eguna ahalik eta gehien
gozatu nahian. Ez zion inori esan ez zutela berriro ere ikusiko, ez zen gai izango
beste pertsonen tristura antzeztua ikusteko. Ziur zegoen hori izango zela lurreko
arnasa hartuko zuen azken eguna, eta zentzu batean, nahiz eta pena eman,
irtenbiderik ausartena iruditu zitzaion. Izan ere, zer zen ausartagoa, modu
horretan bizitzen jarraitzea edota bere biziarekin amaitzea? Ordu gutxi barru
jakingo zuen.
Etxera joateko asmoa zuen ibilaldia egin ostean, baina ez zitzaion bidezkoa
iruditzen hainbeste urtetan orduak eman zituen tabernan oinik ez jartzea bere
azken egunean. Ziurrenik akats bat izango zen, baina ez zen ausartu bertara ez
joatera, bizilagunek mugimendu arraroren bat sumatuko zuten beldurrez. Ez
zuen erlaziorik beraiekin, baina egunero ordu berean sartzen zenez etxean, beti
bizilagun berberekin egiten zuen topo, eta denbora baino lehen ez zuen susmorik
sortu nahi. Ez zuen inork mugimendu arrarorik ezta jarrera aldakorrik
nabaritzerik nahi; beraz, tabernara joatea erabaki zuen.
Beti bezala zegoen dena, ingurune ketsua, betiko karta-jokalariak, betiko
bezeroak eta betiko zerbitzariak. Denak beti bezala jarraitzen zuen eta ziurtzat
zuen bera bertan egongo ez zenean, denak berdin jarraituko zuela. Motxilaren
barnean lantokitik lapurtutako suhiltzaileen soka zen ezberdintasun bakarra.
Egun hartan ez zegoen libururik bertan, bere objekturik gustukoena bihurtuko
zen hori bakarrik. Momentu horretan bere planen barnean sartzen ez zen
gertaera bat bizi izan zuen, inork espero ez zuen zerbait, inoiz inork imajinatuko
ez lukeena.
******
Han agertu zen hura, ez zekien nor zen, baina ziur zegoen bere zain egon zela
denbora horretan guztian. Lehen aldia zen beren begiek elkar topo egiten zutela,
baina ezohiko zerbait gertatu zen hura tabernan sartu zenean. Isiltasuna. Jendeak

hitz egiten jarraitzen zuen, baina isiltasuna zen nagusi bien munduan. Ez zekien
bi segundo edo hiru igaro ziren, baina bere bizitza osoa sartu berri zen
pertsonaren aurretik igaro zen. Hain itsu egon zen hain denbora luzez non ez
zekien nola ikusi mundua kolore berri horiekin. Bere bizitzan lehen aldiz ausarta
sentitu eta ezezagunari berarekin esertzeko eskatu zion mahai librerik ez
zegoelako. Hark irribarre egin zion eta bere parean eseri zen. Berriro isiltasuna.
Bat, bi, hiru minutu, baina orduak iruditu zitzaizkion.
Momentu horretan konturatu zen lehen aldiz norbait zuela bere ondoan. Ez
zekien nola adierazi, baina ezkerraldeko zeroa sentitzetik lehen zenbakia izatera
igaro zen minutu, segundo gutxitan. Segundo bat, bi segundo, hiru segundo
adierazten zituen ordulariak, baina berarentzat denbora ez zen igarotzen.
Urteetan lehen aldiz bere entsalada eta pasta-plater osoa amaitu zuen,
mahaikidearekin hizketan jarduten zuen aldi berean. Aldamenekoari hitz egiten
utzi zion, nahiago baitzuen haren ahotsa entzun berak zerbait esatea baino.
Denbora galtzea iruditzen zitzaion horrelako pertsona baten bakarrizketari
zerbait eransteko saiakera egitea. Ez, ezin zuen hori egin, ezin ezingo zion bere
buruari barkatu horrelako pertsona bat galtzen uztea, neska hura tabernan sartu
zen arte.
Liluragarria zen. Distira berezia zuen bere mahaikidea baino minutu batzuk
geroago sartutako pertsonak. Bi ezezagunak elkarrekin eserita zeuden mahaira
hurreratu zen eta mutilari musu eman zion ezpainetan. Berriro bihotzeko mina,
berriro hutsa zegoen bere bizitza, berriro hasten zen hizketan bere barnean
zegoen ahots hura. Altxa, ordaindu eta tabernatik ateratzea erabaki zuen ahal
zuen azkarren, zerbitzariak eta beste bi mahaikideak geldiarazten saiatu ziren
bitartean. Ez zuten haren jarrera ulertzen. Zergatik joan ote zen malko artean beti
irribarretsu egon ohi zen neska hura? Tabernan isiltasuna gailendu zen, benetako
isiltasuna.
******
Bere azken esperantza galdu zuen eta ez zuen uste berriro horrelako sentimendu
bat jasan ahal izateko indarrik izango zuenik. Lehen aldiz, une batez, berak
benetako maitasuna zela uste zuena airean disolbaturik geratu zen. Ez zuen
denborarik galdu nahi eta motxila tabernan utzi zuenez, ibairantz hurreratzea
erabaki zuen. Hamabost minutu eman zituen korrika eta iritsi zenerako indarrik
gabe sentitzen zen berriro, inoiz baino ahulago. Orain ez zuen bakardadea ere
berarekin sumatzen. Benetan bakarrik zegoen. Berriro, han, urari begira,
arratsalde horretan bertan egin zuen modura, baina orain urak beste itxura bat
zuen.

Bere buruari galdetu zion ea beti zen hain gardena eta hain bizigabea. Bertara
begiratu zuen azken aldian arrainak zebiltzan atzera eta aurrera beraien artean
jolasean, baina gaueko iluntasunean ilargiaren isla bakarrik ikus zezakeen. Hain
ukiezina zirudien, hain hauskorra. Ez zekien zuri, urdin, berde edo marroikolorea zuen, ilargiaren isla distiratsua bakarrik ikusten zuen. Mutu geratu zen
bere bihotza lehen aldiz irudi hori begiratzean eta bere eskuek agurtu egin zuten
argi hura. Lehen aldiz bere buruak hausnartzeari utzi zion, ez zuen ez atzera eta
ez aurrera egiten. Bertan geratu zen, igota zegoen goitegian.
******
Grabitatearen indarraren ondorio bat zela pentsatzea gustatuko litzaieke
hurrengo egunean lehen aldiz herriko ibaiaren kolorea ezberdina zela ikusi zuten
bizilagun eta lankideei. Agian, borroka edo estropezu baten ondorioa izan zen.
Inork ez zuen sinetsi nahi lehen aldiz ibaiak bere kolorea aldatu zuenik,
pertsona baten ausardia eta koldarkeriagatik. Inork ez zuen imajinatu nahi
zergatik zegoen orain betiko ur hura hain bizigabe, hain zikin, hain gorri.
Pertsona guztiek bizitzaren noranzkoa kontrolatu ahal izateko gaitasuna izan nahi
dute, baita beraien historiaren izenburua idatzi nahi ere. Jendeak ez daki
beraientzat benetan ezinbestekoa den gauza bakarra bakoitzaren arazoak kontatu
ahal izateko beste belarri batzuk aurkitzea dela; hori dela, hain zuzen ere,
garrantzitsuena. Oihu, negar eta beherakada horiek ezinbestekoak dira, baina
beste pertsona bat ondoan ez duzunean, bakarrik zaudenean, bakarrik sentitzen
zarenean, askatasunak ere beldurra ematen dizu, biziak ikaratzen zaitu. Orduan
bai, zure bihotzeko kandela maitasunik gabe geratzen da, argirik gabe, eta berriro
argi hori piztu ahal izateko indarrik ez duzunean betiko itzali egiten da eta
ingurunea gorri-kolorez zikintzen da. Bere bidea jarraitzen duten pertsona horien
guztien bizitzan kolore hori ezaba daiteke, baina gorria bihurtzen den pertsona
horrek ezin izango du mundua inoiz beste kolore batez margoturik ikusi.
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Noranzkorik gabe
Trumoien soinu zakarrak esnatu ninduen. Kanpoan, euria nire logelako leiho
txikiaren kontra jausten zen gogor, soinu gogaikarria eraginez. Nire gau-mahaian
zegoen iratzargailuari begiratu nion, eta, sumatzen nuen bezalaxe, ordu batzuk
geratzen ziren oraindik eguna argitzeko. Oheko burusi lodiarekin ondo estali eta
lokartzen saiatu nintzen, alferrik ari nintzela jakin arren.
Minutu eskas batzuen ondoren, hoberena ohetik irtetea izango zela erabaki eta
gero, handik ateratzeko kemena bildu nuen. Nekeak edozein mugimendu egiteko
ahaleginak bikoizten zituen. Zutik egotea ere kostatzen zitzaidan, itsasontziaren
mugimendua askoz nabarmenagoa baitzen. Zenbat denbora neraman itsasontzi
nazkagarri hartan? Ez nekien. Eta ez nuen jakin nahi. Nahi nuen gauza bakarra
handik urruntzea zen, egun latz haiek ahaztea, hain zuzen. Arrastaka segika
nituen itzalen pisua behin betiko ezabatzea zen nire desiorik handiena. Alabaina,
nola burutik bota kezka itogarriak eta arazo ilunak, hori besterik ez badago
buruan?
Horren erantzuna aurkitzeko, nire logelatik ateratzea beste aukerarik ez zegoela
sentitzen nuelarik, arrapaladan berokia eta esku-argia hartu eta ate-kolpe handia
eman nuen. Eskailera zaharrak igo nituen presaka, eta, korridore ilunera iristean,
arnasarik gabe nengoen. Poliki-poliki arnasa berreskuratzen saiatzen nintzen
bitartean, egundoko hotza sentitu nuen bat-batean, nire gorputza sorgortu zuena.
Hotza, beroa, mina, gozamena, edertasuna, itsustasuna… Bitxiak dira gure
sentsazioak eta pertzepzioak, bizitzaren erritmoaren arabera zorrozten edo
leuntzen direlarik. Izan ere, guztiz gelditzen garenean bakarrik ohar gaitezke gure
benetako egoeraz, gure sentimenduak aztertzeko pausatzen garelarik eta haiek
biziagotzen direlarik. Bestela, sentipen hutsalak baino ez ditugu antzematen,
erritmo azkarrak eragindako pertzepzio engainagarriak, alegia. Gogoan dut
momentu hartan, eskuak berokiaren patriketan sartuta neuzkala, nire burutik
halako zerbait igaro zela, eta ordura arte egin gabeko hausnarketa bururatu
zitzaidan.
Korridorea astiroago zeharkatu nuen, bat-bateko presa desagertu baitzen. Oinak
harrizko blokeak bezala sentitzen nituen, astunak eta pausoak emateko ezgai.
Korridorearen iluntasuna tximistargiek arintzen zuten, zenbaitetan hura argituz.
Nire ezkerretara, Alfreden logela zegoen. Momentu batez, atea irekitzeko eta
berarekin berriketan egoteko gogoa izan nuen, bere istorioak gustukoak nituen
eta. Itsasontzi hartan neraman denboran, Alfredek beti izan zuen zerbait berria
kontatzeko. Bere gaztetasunaren kontakizunak ziren nire egonaldia leuntzen
zuten gauza bakarra, eta nahiz eta gizon serioa eta gogoetatsua izan, bere
istorioek ukitu xarmagarria eta alaia zuten. Baina, berehala ideia hori baztertu

nuen, bere erreakzioa imajinatzen nuelarik. Bere loaldia ukiezina zen; hortaz,
hobe zen bera ez molestatzea.
Azkenean, itsasontziaren bizkarrera iritsi nintzen. Haize zakarrak nire berokia
mugiarazten zuen, udazkenean erortzen den hosto baten antzera. Txanoa jarri
nuen; hori eginez, hotza behintzat apur bat desagertuko zelako ilusioarekin. Euria
bortizki erortzen zen, itsasontziaren kontra talka eginez. Nik euri-tanten soinua
entzun ordez, orro baten moduko zerbait antzematen nuen, euriak itsasoaren
soinuarekin bat egiten baitzuen. Hala ere, ikusten nuen gauza bakarra iluntasuna
zen, ardi beltza bilakatzeko gaua zen eta. Beste behin, nire bizitzaren zentzua
ulertzen saiatu nintzen. Baina, han, ni bakarrik, gauaren iluntasunaren erdian, ez
nintzen hura aurkitzeko gai. Berriz ere nolabaiteko barne hutsa sentitu nuen,
pixkanaka areagotzen zihoana. Galdurik nenbilen, nire bizitzak ez zuen eta
norabiderik; itsasoaren erdian gora eta behera dagoen ontzi bat bezala, noranzko
zehatzik ez izatearen ziurgabetasunak bultzatzen ninduela iruditzen zitzaidan.
Halako batean, olatu indartsu batek itsasontziaren kontra talka egin zuen.
Itsasontzia modu kezkagarri batean zabukatu egin zen, eta nik oreka galtzen
nuen. Nire belaunek lurra jo zuten, eta berehalako min zorrotza sentitu nuen nire
hanketan zehar hedatzen. Zergatik ote nengoen han, ontzigainean? Ez neukan
erantzun arrazionalik. Baina, kolpearen atsekabeak zerbait berria eragin zuen nire
barnean. Itsasoa begiztatu baino ez nuen nahi, txiki-txikia sentituz, unibertsoaren
handitasunaz gainditua. Eta hori egin nuen, jakina. Begiak altxatu nituen,
iluntasuna nagusitzen zenez, itsasoaren silueta ozta-ozta ikusteko gai nintzelarik.
Eta momentu horretan, nire barnean nolabaiteko geldialdia nabaritu nuen.
Nolabaiteko isiltasuna. Sosegua. Baretasuna. Segundo batzuk lehenago
urduritasuna zegoen tokian lasaitasun miragarria. Izan ere, kanpoan zegoen
etengabeko zarataren kontrako isiltasunaren antzeko zerbait hedatzen ari zen nire
barnean. Une batez, behintzat, jendeak bakea zeritzona sentitzen ari nintzela
pentsatu nuen.
Hala ere, bake horrek ez zuen luze iraun. Ekaitzak itsasontzia berriro astindu
zuen, eta nire gorputza dardararazi. Itsasoa bizirik zegoela ematen zuen;
batzuetan uzkurtu egiten zen eta beste zenbaitetan, aldiz, biziki mugitu, lodituz
eta altxatuz. Denborale horretan, itsasontziak paperezkoa zirudien, traketsa eta
baldarra, txikia naturaren indarraren handitasunarekin konparaturik. Zeruan
ilargiak distira egiten zuen, tximistargiekin batera, gauaren iluntasuna argituz.
Hori da hori unibertsoaren boterea! Batzuetan gogaikarria, eta bestetan,
mirarigilea. Baina, beste hainbatetan, momentu horretan bezalaxe, bien magiazko
uztarketa. Nire gogoetak alde batera utziz, altxatzen saiatu nintzen. Euri-tantak
nire aurpegian behera irristatu eta ur gaziaren zipriztinarekin nahasten ziren, eta
gazi-gozo zaporea sentitzen nuen. Nire belaunek amore eman zuten, eta berriz
ere, itsasontziaren kulunka batean, behea jo nuen.

Ahul eta indargabe, nire ingurura begiratu nuen. Kanpoaldeko baldintza
kaskarrak ikusita, aireztapen gutxiko berotasunera itzultzea ez zen ba aukera
hobea?
Mugi zaitez. Logelara itzuli behar duzu.
Nire buruaren alde arrazoidunari kasu egiten saiatu nintzen. Oinak arrastatuz eta
nire berokiari ondo atxikiz, pixkanaka korridore estu eta ilunerantz abiatu
nintzen, blai-blai eginda. Korridorearen barrenean sartu aurretik, azkeneko aldiz
arnasa hartu nuen, nire birikak haize hotzaz betez. Bizirik sentitzen nintzen,
oxigenoa nire zainetatik bidaiatzen ari zela. Baina, bat-batean, trumoien
burrunbaren gainetik garrasi ozen eta ile-lazgarria entzun nuen, burutik beherako
hotzikara batek nire gorputza zeharkatzen zuen bitartean.
Berehala pentsamendu itsusi eta beldurgarri bat gailendu zen nire buruan.
-

ALFRED! ALFRED!

Ez nuen erantzunik jaso.
-

ALFRED! NON ARRAIO ZAUDE? ―oihukatu nuen, etsita.

Mindutako hankei jaramonik ez eginez, korrika bizian hasi nintzen ontziaren
kontrako muturrerantz abiatuz. Esku-argia gora eta behera mugitzen zen, zerbait
argitzeko alferrikako ahaleginean. Nire zapata zaharrak biziki labaintzen ziren,
baina agurea zegoen egoera arriskutsuak bultzatuta, nire ahuleziak desagertu
zirela ematen zuen. Segundo batzuk geroago, itsasontziaren bizkarraren kontrako
aldean nengoen.
-

ALFRED?! ALFRED?! ―errepikatzen nuen behin eta berriro, larrituta.

Lurrean botata zeuden kutxak eta sokak saihesten nituen bitartean, eskuargiarekin izkina guztiak arakatzen hasi nintzen. Zergatik ez nituen tresna zahar
haren pilak aldatu? Nire buruarekin haserretu nintzen, beti uzten bainituen
gauzak gerorako. Baina, egoeraren larritasunak mugituta, kexak nire burutik
kanporatu eta kolpetxo batzuk eman nizkion esku-argiari, hura sorginkeriaz
konpontzeko itxaropenarekin. Jakina, horrek ez zuen ezer hobetu. Baina, halako
batean, bigarren aldiz entzun nuen oihu itogarria. Oraingoan askoz gertuago
zegoela sumatu nuen.
Hemen… ―mamarra moduko hotsa entzun nuen nire atzetik. Alfred baino
ezin zen izan.

-

Segundo batzuk lehenago konturatu ez nintzen xehetasun batez jabetu nintzen
momentu hartan. Haizearen aurka borrokatuz, botata zegoen kutxa batera
hurbildu nintzen. Lurrean zerbaitek distira egiten zuen; ordulari moduko bat zen.
Baina han ez zegoen inor.

-

ALFRED? NON DEMONTRE ZAUDE?

Bilatu eta bilatu baino ez nuen egiten, baina ez nuen Alfreden bestelako
arrastorik aurkitzen. Han nonbait egon behar zuen gizonak. Seguru nengoen.
Agurea lagundu behar nuen, berak ni lagundu ninduen bezalaxe. Bestela, ez nuen
neure burua inoiz barkatuko. Izan ere, arazoak baino ez nizkion eragin Alfredi.
Saihetsean min-ziztadak sentitu nituen, urduritasuna nagusitzen ari zen. Arnasa
sakona hartzen saiatu nintzen. Ordularia hor egoteak Alfred hurbil zegoela
adierazten zuen, ezta? Burua alde batetik bestera biratzen nuen ero baten antzera,
zerbait aurkitzeko nahian.
Horretan nengoela, bat-batean, estropezu egin nuen lurrean botata zegoen soka
zahar batekin, eta lurrera erori nintzen. Handik, nire ikuspegia guztiz aldatzen
zen; eta orduan, zerbait deigarria gertatu zitzaidan: metro batzuetara egur xafla
bat altxatuta zegoen. Blai-blai eginda, herrestatu eta xafla hartara
iritsi nintzen, eta ondoren ikusi nuena itxaropenez bete ninduen. Egurrezko
xaflak tranpol moduko baten itxura zuen!
-

ALFRED! Hor behean al zaude?

Burua tranpolaren barruan sartu nuen, iluntasuna baino ez antzeman arren. Eskuargia ahoaren bidez eutsi eta eskailera irristakorretan behera abiatu nintzen.
Jaitsiera hori ez zen oso luzea izan, eta behetik zetozen marmarrek jarraitzeko
adorea eman zidaten. Segundo batzuen ostean, jaitsiera amaitu nuen, eskuargiaren bidez leku zikin hura argitzen saiatzen nintzelarik. Nire bihotzaren
taupada azkarrak sentitzen nituen toki ziztrin hura arakatzen nuen bitartean.
Orduan, nire atzean zerbait mugitzen ari zela sumatu nuen, nirea ez zen arnasketa
ahula ozta-ozta entzuten zen. Alfred zen! Aurkitu egin nuen!
Biharamunean, pare bat orduz lo egin eta gero, indarberritua sentitu nintzen.
Ohetik atera eta itsasoa begiztatzeko grina izan nuen. Horretarako, gauean
egindako bide bera hartu nuen. Berokia hartu eta korridorea zeharkatu nuen
inolako presarik gabe. Oraingoan, berriz, ez zitzaidan hain iluna iruditu.
Ontzigainera iristean, eguzki-izpien berotasuna sentitu nuen nire gorputza
lasaituz. Zerura begiratu nuen; ez zegoen ikuspegia zikintzen zuen hodeirik.
Itsasontziak eztitasunez zeharkatzen zuen itsasoa, hura bare zegoelarik.
Zeruertza ikustatzen nuelarik, Alfreden zauriak eta kolpeak sendatuko zirelako
ziurtasuna sentitu nuen. Hura lagundu izanak pozez betetzen ninduen, nolabait
hari eskerrak emateko modua baitzen. Momentu horretan, nire
pentsamenduarekin bat eginez, korridoretik Alfred atera eta nire ondoan kokatu
zen, biok itsasoaren hedadura amaigabeari so egiten geniolarik.
Alicia Maiza Vieites/ F kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

MIKROIPUINAK

1. Maddi Rezabal Agirregomezkorta (14 urte)
Udaberriaren garaia
D kategoria
2. Irati Olveira Rodrigo (14 urte)
Nolakoa zara?
D kategoria
3. Ruth Apezteguia Gomez (15 urte)
Egonezinak akabatu
E kategoria
4. Oier Aresti Perez (16 urte)
Hizkirimiri
F kategoria

Udaberriaren garaia
Enara kalean zebilen lasterka, berandu zihoan lagunen bila. Negua
zen.
Lau aste geroago ere negua zen oraindik. Udaberria atzeratzen ari
zen. Enarak hotza ez zuen oso gustuko, negua bai, baina hotza ez.
Kalean zehar zihoan, lanera berandu zihoala ohartu zen arte. Bere
nagusia oso zorrotza izaten zen.
Taxi bat geratu zen haren aurrean. Ondoan gizon bat zegoen.
Gizon hura ere berandu zebilen.
—Berandu nabil; utziko al didazu niri taxira igotzen? —galdetu
zuen gizonak.
— Ni ere berandu nabil —erantzun zuen Enarak.
Gizonak Enarari taxira igotzen utzi zion. Egunero norbaiti uzten
zion taxira igotzen.
Gizon hura lau aste berandu zebilen. Gizon hura udaberria zen.

Maddi Rezabal Agirregomezkorta/ D kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Nolakoa zara?

Baziren behin bi botilatxo etxe batean. Biak erdiraino zeuden urez
beteta; desberdintasuna zen bata erdi betea sentitzen zela, eta bestea
erdi hutsik. Erdi betea sentitzen zena beti umore onean zegoen; eta,
aldiz, erdi hutsik sentitzen zena beti kexaka zebilen.
Orduan, erdi beteak esan zion:
-Batzuek zuk baino bizitza gogorragoa dute eta asko borrokatu
behar dute bizitza zoriontsua izateko. Ez zara konturatzen zer zorte
ona duzun eta espero dut etorkizunean konturatzea daukazun
guztiaz.
-Niri zer! Nire bizitza desastre hutsa da -erantzun zion.
Momentu horretan, hozkailua ireki zen eta andre batek erdi hutsik
sentitzen zen botila hartu, hustu eta edukiontzira bota zuen.

Irati Oliveira Rodrigo/ D kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Egonezinak akabatu
Zoragarria. Hori pentsatu zuen amak bere haurra ikustean.
Goizean, gosaria prestatu, haurra eskolara eraman, eta lanera joan.
Ateratzean, haurraren bila eskolara joan, eta etxera bueltatu. Egun
astuna izan zen, baina umea ikusten zuen bitartean ez zuen
egonezinik. Han zeudela, senarraren oihua entzun zuen: "Zer egin
duzu?". Emakumeak gizonari begiratu zion irribarre batekin,
aingeru irribarre batekin, eta galdetu zion: "Maitea, ez al zaizu gure
semea zoragarria iruditzen?". Gizonak ezin zuen ikusten zuena
sinistu; bere emazteari labana kendu eta lurrean odoletan zegoen
haurrarengana korrika hurbildu zen. Emazteari begiratu zionean,
labana berriro eskutan zeukan. “Maitea, zu ere zoragarria zara”.

Ruth Apezteguia Gomez/ E kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Hizkirimiri
Arratsarekin batera haize hotza somatzen hasia zen. Bazirudien
mahaian hotza nabaritzen zuen bakarra ni nintzela, gainontzeko
emakumeak algaraka ari ziren haien larruzko berokiekin.
Ama eta bere lagunak egunero bezala bildu ziren txoko honetan,
hona zetozen gurekin, seme-alabekin.
Egunero lez, hizkirimiri ari ziren. Barre asko entzun, eta belarria
jarri nuen haien elkarrizketa entzuteko gogoz:
―Ai, neskak zelako tripako mina daukadan. Zer egun da gaur?
―esan zuen Maitek.
―Urtarrilak 22, Maite ―erantzun zion Arantzak.
―Bai, uste nuena; hilerokoa jaitsi zait ―esan zuen tripa heltzen zuen
bitartean.
Amak eta bere lagunek minerako pilulak eskaini zizkioten. Semealabak bitartean txundituta begiratu genien.
87 urteko emakume guztiek, amak ere urteak zeramatzan burua
galtzen hasia.

Oier Aresti Perez/ F kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

KOMIKIAK
1. Uxue Sanz Berloso (9 urte)
Ikastolako txantxak
B kategoria
2. Malen Astigarraga Vitoria (8 urte)
3,2,1… Espaziora
B kategoria
3. Hiart Crespo Aizkorreta (10 urte)
Euri kosmikoa
C kategoria
4. Belen Delgado Perez (15 urte)
Ezberdintasunaren harrotasun ezberdina
D kategoria
5. Xabat Alvarez Alvarez (15 urte)
Ilun
E kategoria
6. Oihana Gomez De Segura Larrañaga (18 urte)
Gogoratzeko egun bat
F kategoria

WEBKOMIKIAK
1. Yumi Kawai Oronoz (18 urte)
Ur azpian
F kategoria

Sarituen zerrenda
Mota

K

Egilea

Izenburua

Ikastetxea

Bertsoa B OSAMBELA PERURENA,UDANE

ZENTZUMENEN BERTSOA

Ibai Ikastola

Bertsoa C

Herri Ametsa

Bertsoa D LEGORBURU ARRIETA,LEXURI

ESPAZIOA
MIGRANTEEN URRATSETAN

Arantzazuko Ama BHI

Bertsoa F

AITTONA ETA AMONA

San Inazio Ikastetxea

POSTIGO ALZUGARAI,JURGI
CINCUNEGUI MAYORA,GORKA

Ipuina

B LARRETA DORRONSORO,GORKA

ALTXOR MISTERIOTSUA

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

B GOICOECHEA CHUECA,MARTINA

ILUNABAR LAMIA

Axular Lizeoa

Ipuina

B LERTXUNDI IZAGIRRE,LAIA

HOR KONPON MARIANTON

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

C

KLIK ETA AGUR

Orixe Ikastola

Ipuina

D AZKARATE ANABITARTE,IRAIA

DAMUAREN OHIARTZUNA

Antigua-Luberri BHI

Ipuina

E VIDAL ARRIETA,NEREA

IBAIAREN KOLOREA

Axular Lizeoa

Ipuina

F

NORANZKORIK GABE

San Inazio

Komikia B SANZ BERLOSO,UXUE

IKASTOLAKO TXANTXAK

Ibai Ikastola

Komikia B ASTIGARRAGA VITORIA,MALEN

3,2,1... ESPAZIORA

Zurriola Ikastola

Komikia C

EURI-KOSMIKOA

Herri Ametsa

Komikia D DELGADO PEREZ,BELEN

EZBERDINTASUNAREN
HARROTASUN EZBERDINA

Mundaiz Ikastetxea

Komikia E ALVAREZ ALVAREZ,XABAT

ILUN

La Salle-San Luis

Komikia F

ODRIOZOLA ECHANIZ,IN* AKI

MAIZA VIEITES,ALICIA

CRESPO AIZKORRETA,HIART

GOMEZ DE SEGURA LARRAN* AGA,OIHANA GOGORATZEKO EGUN BAT

San Inazio Ikastetxea

Mikroip. D REZABAL AGIRREGOMEZKORTA,MADDI UDABERRIAREN GARAIA

Arantzazuko Ama BHI

Mikroip. D OLVEIRA RODRIGO,IRATI

NOLAKOA ZARA?

Arantzazuko Ama BHI

Mikroip. E APEZTEGUIA GOMEZ,RUTH

EGONEZINAK AKABATU

Lauaizeta Ikastola BHI

Mikroip. F

HIZKIRIMIRI

Zubiri-Manteo BHI

ZER OTE DA ?

Zurriola Ikastola

Olerkia D HERNANDEZ ALVAREZ,IERA

BUELTATU

Zurriola Ikastola

Olerkia F

ITURRIOZ REZOLA,MAITANE

AKABO

Santo Tomas Lizeoa

Olerkia F

BEIDA CANO,EIDER

HUTSIK

Santo Tomas Lizeoa

WebKm F

KAWAI ORONOZ,YUMI

UR AZPIAN

Zurriola Ikastola

Olerkia C

ARESTI PEREZ,OIER
ARRAZOLA ETXEZARRETA,MADDI

Aipatuen zerrenda
Mota

K

Egilea

Izenburua

Ikastetxea

Bertsoa B BERRUETA GIL,DANEL

UNIBERTSOA

Zurriola Ikastola

Bertsoa B PICASARRI ALCELAY,IRAIA

IKASTOLA

Zurriola Ikastola

Bertsoa D REKONDO ALBERRO,MADDI

AZKEN BI URTEAK

La Salle Donostia

Bertsoa D GON! I IRASTORZA,OIHAN

JON

Arantzazuko Ama BHI

Bertsoa D KROCZEK ARISTEGI,JOANES

GAI GABEKO BERTSOAK

Zurriola Ikastola

Bertsoa D APALATEGI ANSA,LIHER

GABONAK

Zurriola Ikastola

Bertsoa E SARALEGI FERNANDEZ,IRATI

PERSPEKTIBA

Arantzazuko Ama BHI

Bertsoa E ALBERRO JAUREGI,PAULA

MANUELAREN HISTORIA

Arantzazuko Ama BHI

Bertsoa F FERNANDEZ PITA,UXIA

GAZTE ARRUNTAREN EGUNEROKOA

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

C DUFOUR GARON! A,KAIET

ASTO MUSIKA JOLEA

Zurriola Ikastola

Ipuina
Ipuina

C BERRIOZABAL ODRIOZOLA,NIKOLAS TXINAKO KATUA
C ASTIGARRAGA VITORIA, JOANES
SUAREN SORRERA

Zurriola Ikastola

Ipuina

D RIEZU AYALA,LIERNI

IPATEN ARAZOAK

La Salle Donostia

Ipuina

F BORONAT ARRILLAGA,JUNE

4 HERRIAK

Santo Tomas Lizeoa

BATERIA JOLEA

Zurriola Ikastola

Komikia B ARIN GRIJALBA,HARRI

Orixe Ikastola

Komikia B MADINABEITIA CONDE,BERNAT DONUTS

Zurriola Ikastola

Komikia C IRIGOYEN SUAREZ,MARA

JON ARIEL PAULITA

Santo Tomas Lizeoa

Komikia C BARRUTIA BAZ,NAHIA

AMETSAK

Herri Ametsa Ikastola

Komikia C BRAVO JIMENEZ,ERIK

HELAREN HISTORIOA

Herri Ametsa Ikastola

Komikia D ZAMAKOLA ETXEBERRIA,IRATI
Komikia D GARIN ETXEBERRIA,IKER

BIZITZA AURRERA DOA
Arantzazuko Ama BHI
AMETSAK ERREALITATE BIHURTUZ Santo Tomas Lizeoa

Komikia E PAQUICO COLOMA,ZIHARA

MAITASUN ISTORIOA

Arantzazuko Ama BHI

Komikia E SANCHEZ ECHART,NORA

1. ETAPA

Zurriola Ikastola

Komikia E ETXEBERRIA GARMENDIA,MAREN GURE ASKATASUNAREN ALDE

Arantzazuko Ama BHI

Mikroip. D BEA LERTXUNDI,EDER

NIRE LAGUNA

Zurriola Ikastola

Mikroip. E ZABALZA OSA,HODEI

ESKAILERAK

Axular Lizeoa

Mikroip. E AIERDI IBAZETA,JUNE

ILUNTASUNA

Lauaizeta Ikastola

Mikroip. E IBARBURU RUIZ,NAROK

BASO ZAINDARIA

Axular Lizeoa

Mikroip. E MURO MARICHALAR,HAIZEA

ISPILUA

Zurriola Ikastola

Mikroip. F ALBERDI ARTOLA,JONE

LAGUNTZARIK BEHAR ?

Santo Tomas Lizeoa

Olerkia D MANTEROLA LIZEAGA,AINHOA

NORAEZEAN

Arantzazuko Ama BHI

Olerkia E GUILLENEA LACRUZ,MIKEL
Olerkia E ARTUZAMONOA ALBERRO,UXUE

NIRE ESKUAK NEGARREZ

Zurriola Ikastola

NIRE MAITASUNA

Arantzazuko Ama BHI

WebKm. D VLADU ,ERIC-ANDREI

TXIMELETA ETA LOTSA

Arantzazuko Ama BHI

33. edizioan
parte hartu duten ikastetxeen zerrenda
Aitor Ikastola
Altza BHI
Altza Herri Ikastetxea
Amara Berri Ikastetxea
Amassorrain Ikastola
Antigua-Luberri BHI
Arantzazuko Ama BHI
Axular Lizeoa
Hegoa Ikastetxea
Herrera Ikastetxea
Herri Ametsa Ikastola
Ibai Ikastola
Intxaurrondo Hegoa Ikastetxea
La Salle Donostia Ikastetxea
La Salle-San Luis Ikastetxea
Lauaizeta Ikastola BHI
Orixe Ikastola
Mundaiz Ikastetxea
San Inazio Ikastetxea
Santo Tomas Lizeoa
Usandizaga-Peñ a!lorida BHI
Zubiri-Manteo BHI
Zurriola Ikastola

