
Enplegatu berria zara zu? –esan zuen neskatoak.
Gizon  bien  begiradak  neskatilaren  eta  ene  artean  erdibitu  ziren,  aho  biko 

labanak bezala.
—Bai –esan nuen artega–, gustura ari naiz lanean.
—Zerbeza bila bidali nau gure aitak, bera etorri ezin delako.
Gizonetarik bat, argala, altua, biboteduna, aulkitik jaiki eta geugana inguratu 

zen astiro.
—Zein  da  zure  aita  horren  izena,  neskatoa?  –esan  zion  atzamar  handiak 

neskatoaren besoetan ezartzeaz batera.

* * *

Balizko oihuen gainean hiru  posibilitate  ageri  ziren:  bat,  oihuak beste  leku 
batetik sortzea zementuzko etxean oihartzun anormala eginez; bi,  oihuak ilusio 
kolektibo hutsa izatea eta zementuzko eraikuntzako hotsa ilusio kolektibo horren 
oihartzuna; eta hiru, oihurik ez existitzea, nahiz eta han zementuzko eraikinean 
oihartzun egin, hau da, oihartzun faltsuak besterik ez izatea. Beraz, banan-banan 
aztertu behar ziren hiru aukerak.

* * *

Haurtzaroko oroitzapenak lainoen modukoak dira, lantzean behin heltzen dira, 
lainoen  moduan  eta,  gelditu  gabe,  lainoen  moduan  iragaten  dira,  laru  edo 
ilunago, garai-garaiak edo behealdeak ferekatuz, gogoaren alde batetik bestera, 
gertaera ahaztuak ispilatuz edo atzekoz aurreko azalpenak utzirik. Begira egiezu 
lainoei iragan ahala, han dago behialako arratsaldea, sukalde iluna arratsaldean, 
leiho irekia eta su isiotu berria sukalde ilunean.

Hantxe dago haurra leiho irekira igonda...
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> Hasteko, kokatu horko zatietako BAT: aurkeztu obra, idazlea, 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:   ………….




