
  

 —Bai. Gailu elektroniko bat oparitu zidan. Liburu asko gordetzen ditut 
hartan, eta horiek zaintzea da nire ardura. 

 —Eta, horretaz gain, bertzeren bat izkiriatzea. Ikusiko duzu! –poztu zen 
Uli–. Ba al dakizu zer iduritzen zaidan? Norbaitek non bizi garen kontatu 
behar lukeela. Mundu honetan zer gertatzen den, nondik gatozen. Ez da 
ideia txarra! Damaren Etxea leku aparta da istorioak eta kontuak biltzeko. 
Anitz lagun, bidaiari eta jende bitxi etortzen zaizkigu bisitan. Gaiak, 
bederen, ez dituzu eskas izanen. 

 Biak gora begira geratu ziren, hausnarrean. Gereziondoa loretan zen. 
Lurrari loturiko hodei zuri eta jostari bat zirudien, ortzadarraren kolore biziak 
izan zitzakeen mundu baten zain. 
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> Hasteko, kokatu pasarte hori: aurkeztu obra, nork idatzia den, ezaugarri orokorrak, berezitasunak… 

> Ondoren, zehaztu pasartea (zer, nor(tzuk), non, zergatik...), eta hortik abiaturik egizu iruzkina edo
     komentario orokorra, beti ere obraz ezer ez dakien irakurle bati azalduko bazenio bezala.

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

2. Helburua –zure IL lanean bezala–: obraren edukia eta ezaugarriak azaltzea, eta iritzia ere ematea.

3. Azalpena argia izan dadila, eta kohesionatua, idazlan moldekoa. EZ idatzi zatiak eginez, txosten eran. 

4. Neurria: 300-400 hitz; txukun (zirriborrorik gabe, letrakera argia…) eta margenak utzita.  

5. Amaitutakoan, kontatu hitzak (idatzi  /50  /100  /150… markak) eta hemen azken kopurua:  …….…



  

 Minutu bat geroago, bi gizonen odolak lakutxo gorri bat osatzen zuen 
kalean. 

 Xurik pixka batez lasaitzeko denbora hartu zuen. Begiak beltzetik zurira 
igaro zitzaizkion. Bere burua aztertu zuen. Odoletan blai zegoen, eta lana 
amaitu berri zuen harakin batenak ziruditen bere arropek. 

 —Itzuli egin behar dut –murmurikatu zuen, boza estuan, iluntzen ari 
zuela ikusita. 

 Sei pilak aldean zeramatzala egiaztatu, eta lasterka atera zen Elexaldetik. 
Ez zuen ia trantsiziorik behar izan piztia bihurtzeko atzera. 

 —Azkarrago, azkarrago –eskatu zion bere gorputz txikiari. 
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