
  

“Oi!  Theresa,  ziotsan,  jadanik  hire  deia  badantzut,  baina  hain  ahula,  hain 
ezagun-gaitza...  Gaua  aski  luzea  izanen  dun,  ordea,  eta  hire  botzak  indar 
hartuko  din,  geroago  eta  areago,  hire  izate  berriari  ohitzen  zatzaizkion 
arauera...  Baina  engoiti  dakin...  otoi  esaidan  badakinala  hire  ondotikan 
natorrela, ez haudala utzi!  Berriz ere jende gaiztoek ninate hiregandik berezi 
nahi ukan..., baina aldi honetan ere ez dinate bere nahia iritsiko! Hori entzuten 
dun, Theresa, ene maitea, ene andregaia, ala hire belarriek ez ditinate oraindik 
mundu honetako hotsak harrapatzen? Oihu eginen daunat entzun nazanantzat, 
oihu eginen dinat hala nola pareta, eta laino, eta itsaso, eta mundu oso baten 
artetik entzunen bait naun eta nigan sinetsiko!...” eta bere orroez betetzen zuen 
etxe hura,  begitartea eskuetan estalirik,  soa tapaturik arimaren begiak zabal 
zekizkiontzat.  Horrela  egon  zen  gautu  artean...  Horrela  egon  zen  gaua  jin 
ondoren  ere,  ilunpean,  konorterik  gabe  lurrera  erori  arteraino...  itsasotik 
zetorren  haizeak,  etxearen  inguruko  zuhaitzak  astinduz,  Izadiaren  erostaka 
eztia entzun erazten zuelarik gau hilean.

  IL  AZALPEN PROBA   ●   Haur besoetakoa Edukia / 2,5

Moldea / 2,5

  Kodea* ……………        Taldea …………… Zuzentas. / 5

  *Anonimotasuna, eraginik gabe kalifikatzeko GUZTIRA / 10

> 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: 350 bat hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

“Ez,  oh!  ez”,  oihu egin zion gehiago lasai  ezin  egonaz mehatxu izugarrien 
aurrean. "Ez dizut Theresa joatera utziko, berak ere ez nizu utziko zuk eta zuk 
bezalakoek  nahi  duzuena  eginik  ere  gure  kontra”.  Arrotza  jaiki  zen, 
zurbildurik. Damu dizut, zioen delako azal hutsak, damu dizut ikusi ez zarela 
zentzatu nahi. Hauxe baizik ez dautzut esanen: Theresa eskolatik aske izanen 
duzu hemendik hamar egunen buruan,  orduan etorriko nauzu haren bila eta 
udako oporrak gurekin iraganen ditizu, besteak bezalako etxe batean, besteak 
bezalako  jendeen  artean;  eta  datorren  udazkenean  kolegio  serios  batean 
ezarriko dizugu;  han,  agian,  zurekin ikasiak eta  eginak ahaztuko ditizu,  eta 
besteak bezalako neskato bat izatera helduko duzu –beranduegi ez bada.
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Ez zion hitzik esan –ez zuen esan izan beharrik: behingoan gizona hasi zen 
mintzatzen, eta jaulki zion bere maitasunaren historia guztia, deus isildu gabe... 
bere duda, eta gezur, eta ahulkerietatik batxo ere ezkutatetzeke... baina bai eta 
Theresak nola barkatu zion ere, ez bazuen jakin besoetan gordetzen, eta nola 
haren  begira  zegoen orain  Sartaldeko ur-jauregi  irrikatuetan,  beti  haur,  beti 
urre,  beti  elur  izanen  zen  printzesa  bat,  loreen  eta  kristalezko  abardun 
sagarrondoen artean...
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Theresa eskolatik etorri zenean, gogor egin zion bere buruari betiko aurpegia 
haurrari  erakustekotz;  nola  ere  baitzen,  barruko  urduritasuna  ezkutatu  zion, 
usatu sukarrarekin jai egiten ziolarik. Zerbait gertatu zela susmatu ote zukeen 
neskatoak ematen zizkion musuen zorotasun etsituagatik? Jakinen zuen edan 
zuela, eta kezkaturik egonen zen. Zerbait susmatzen zuenik ez zuen deus irudi 
erazi ordea...  Neskameari kanpoa eman ziola esan zionean, haurrak ez zuen 
horren zioa galdegin, eta agiri zen otseinaren joateak atsegin ziola; gaisoak uste 
zukeen hura bere neskametxo bakartzat edukitzekotz bidali  zuela atsoa! Eta 
negarrak  zetozkion  begietara,  bazekusalarik  nola  serioski,  nola  grazioski 
haurrak  janariak  zerbitzatzen  zizkion  afariaren  artean.  Bazitekeen  handik 
hamar egunen bururako ez zirela areago sala horretan izanen, biak elkarrekin 
elkarren bizirako? Baina ez zen ihesbiderik.
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Etsiturik,  lotsaz  hilik,  pentsa  zertara  gertu  zatekeen  neskato  gaixoa...  eta 
barruko  kezka  hilgarriak  zeragiola,  gelatik  atera  zen  lasterka  so  bakar  bat 
emateke  ohe  gainean  intzirika,  gorputza  umeldurik  eta  aurpegia  odoletan 
zetzan emakumeari.  Eskaileran gurutzatu zen iskanbilak izuturik goiti zetorren 
neskamearekin –ez zuen uste kanpotik sartua zenik eta haien liskarra entzun 
behar zuenik, baina ez zuen ardurarik–…  Haren aldamenetik iragatean galdetu 
zion  mokorki:  “Ba  al  dakin  non  den  Theresa?”   Neskamea  bihotz  gainean 
zeukana esatera zoan, baina gizonaren begietan erretzen zuen su basaren beldur 
izan  zen  noski,  eta  erantzun  zion:  “Parkean  barrura  ikusi  dizut  joaten...”  
Parkeak itsasorako bidea ematen zuen.  Zoro bat bezala lasterka abiatu zen alde 
hartara.
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—“Oh, ez dizut dirurik nahi, sekula ez ditizut ene tabolak saltzen.  Zure alaba 
besoetakoari dirua hartu niozun, bai bainekien atsegin ziola ordaintzeak, baina 
zuri itzuliko dautzut orain...  Biak pintatzen bazaituet, edozein gauza txiki aski 
dateke  ordaintzekotz,  libur  bat,  edo  apaidu  bat  jatetxearen  batean,  edo...”.  
Gelditu zen, eta gizonak begiratu zion, artega. “Edo nahiago baduzu, zuen bien 
historia konta diezadakezu lanaren sari”, amaitu zuen, botza apalduz. Elkarri so 
egin zioten, isilik, eta gizonak, bere gogoaren asalduragatik eta guztiz ere, ikusi 
zuen bestearen begiak zindo zirela, eta zoargi. Halarik ere, ez zion behingoan 
deus erantzun nahi izan.  Bere godaleta hustuta, esan zuen: “Barka iezadazu 
utzi behar bazaitut orain. Berandu duzu, eta Theresarenganako behar dizut... 
Berriz ikusiko dizugu elkar”. Eta agurtu ondoren, joan zen antzelaria.
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Eta  gogoan  har  ezazu,  edozertan  eragozten  banauzu  haren  bila  etorriko 
naizelarik,  ez  dudala  den  gutxien  lotsarik  izanen  poliziari  dei  egiteko!”  
Gizona, ukaldi bat buruan hartu izan balu bezala zurturik, bere aulkian atzera 
jarri eta mugitu gabe egon bait zen arte guztian, gaineratu zuen, ate-barruan 
zegoelarik  oraindik  baina  kanporako  bidea  bat-batean  hartzeko  gertu:  
“Zuretzat, zoritxarreko horrentzat, aholku bat baizik ez dikezut:  Hobe zenuke 
sendakin bat ikustera joan...” eta kanpoan itzali zen.
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