
  

Handik ikusten du, ikusten duk hain zuzen ere, besoak besondoarekin egiten duen 
angelu tartetik, heure eskuinaldetik traje beige batez jantzirik doan tipoa, aurpegia 
erakutsiz  bi  pauso  atzeraka  ematen,  gero,  bere  parera  aurreratzen  haizenerako 
berriz  ere  buelta  emanez  San  Jeronimorantz  korrika.  Star-aren  forma  hotza 
luzatzen,  zabaltzen,  handitzen,  erraldoitzen  ikusi  duk.  Eta  bihotz  taupadak 
eztarrian  eta  bularrean,  lepotik  zintzik  daramaan  giltzaren  kolpeen  neurrira, 
erritmora,  gero  eta  estuago,  itotzen  sentitzen  dituk.  FUERA  CADENAS  Y 
MEDALLAS. Hermano Arturok oihu egiten dik zuen aurrean,  zango baten eta 
bestearen  gainean  salto  txiki  batzuk,  berotzeko,  zapatila  iltzeztatuen  puntak 
lurretik  altxatu  gabe  ematen  dituzuen  bitartean.  Fuera  cadenas  y  medallas. 
Dominaren  etengabeko  kolpatze  hori  bular  gainean  korrika  egiterakoan, 
biriketarako txarra  dela  esplikatzen  dizue  Hermano Arturok.  Salto  egiteari  utzi 
gabe domina-eskapularioa ateratzen duk burutik eta txandal urdinaren kremailera 
ixten duk. Moverse. A calentarse.
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> Hasteko, kokatu zati hori: aurkeztu obra, nork idatzia den, ezaugarri orokorrak, berezitasunak…  

> Ondoren, zehaztu zatia (zer, nor(tzuk), non, zergatik...), eta hortik abiaturik egizu iruzkina edo 

     komentario orokorra, beti ere obra ezagutzen ez duen irakurle bati azalduko bazenio bezala.

1. Idatzi orri zurian bakarrik. Orrialde honen atzeko aldea zure apunteetarako erabil dezakezu.

2. Helburua –lanean egin duzunari jarraiki–: obraren ezaugarriak aipatzea, alderdi garrantzitsuenak 

azaltzea eta iritzia ematea (balorazioa).
3. Azalpena argia izan dadila, eta kohesionatua, idazlan moldekoa. EZ idatzi zatiak eginez, txosten eran. 
4. Neurria: 300 bat hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

BOZ 1 —Ya,  ya,ya.  (Ate  hotsa  ixtean)  (pausa).  Vaya  hombre,  vaya.  Haber 
empezado por ahí (pausa) (paper hotsa). Ahora está claro (pausa) (paper hotsa hitz 
egiten  duen  bitartean).  Estaba  usted  esperando  a  su  novia  para  irse  de  paseo 
(pausa).  Y no era cuestión de perderse la  cita  por un tiroteo.  Bueno,  voy para 
abajo. Registrarlo a fondo y meterlo por ahí. Luego os llamo.

HIRU

...amarillo y rojo enseña de mi Patria  esaten du fraideak,  erregela beltzaren 
metalezko ertz urreztatua behatz batez igurtzitzen duelarik, enseña de mi Patria, 
punto y coma. Haren oinetakoen zola hotsak eta lumen irristatzeak seinalatzen 
dute puntuazioaren pausa. Haurrek buruak makurtzen dituzte koaderno gainetan. 
Y rojo xuxurlatzen du norbaitek enseña de ezpainak zabalduz jo-rekin biribilduz 
de-rekin luzatuz.  Mi Patriaren  p txikiaren gainean mihia ateraz,  idatziz  baino 
gehiago marraztuz, P larri bat moldatzen duelarik.
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Eguerdiko eguzkiak, buruz gora etzanik dauden Sokoako paristarren azalak 
berotzen dizkik. Donibanerantz doan trafiko ugaria saihestea lortzen duanean 
behin baino gehiago edo azken aldiz agertzen zaik aurrean umea bizkar gainean 
daramala. Oihu egitea pentsatzen duk. Bere kontra deus ere ez daukaala adieraztea. 
Gertatutakoa konprenitzen duala esan, mundu guztiak duela bere lekua, eta bere 
sukarraren beroaz ez haizela ahazten. Aurreratuz bizkarrean jotzea aski hukeela 
pentsatuz pauso bat ematen duk. Heure bizitzako pausorik luzeena. Heure 
bizitzako biderik luzeena osatzen duten hogei pausoak emateko geratzen zaian bi 
minutu eskaseko bizitza zatiarekin konparatzen duk. Heure aurrean, mahai atzean 
eserita itxaroten dian lekukoagana daraman gurutzebideari ekiten diok. Sei 
segundo pauso bakoitzeko. Lurra odol arrasto batez zikinduz arrastatzen duk 
eskuineko zangoa. Pauso bat eman duk eta beste hemeretzi geratzen zaizkik. 
Badakik bi minutu gutxi dela, eta luze; eternitatea agoniaren angustia jasateko eta 
denbora laburra heure buruari eskatzen, exijitzen, inposatzen zaian gurutzebidea 
ibiltzeko.
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