
  

Armen hotsa  isildu  orduko,  han  nintzen  ostera.  Eta  une  hartan  begietaratu 
zitzaidana sekulakoa iruditu zitzaidan: ehunka mutil zeuden odoletan eta begiak 
zabal-zabalik  zituztela.  Zuhurki,  haietako  batengana  hurbildu  nintzen:  ez  zen 
mugitu.  Mokokada bat jo nion: mugitu gabe jarraitu zuen. Bere bular gainean 
jarri  eta  jaten  jarraitu  nuen  lasaitasun  osoz.  Gero,  mutil  hura  utzi  eta  beste 
batengana  jo  nuen,  eta  honengandik  beste  hirugarren  batengana.  Ezin  uka 
batailaren emaitza bikaina izan zela.

San Faustoko haitzarte horretan geratu nintzen eguzkia zeruan behera abiatu 
arte.  Gero,  ahal  bezala,  nire  gaueroko  gordelekua  den  harkaitz  zulorantz 
hegaldatu nintzen. Jateaz aseta nengoelako alde egin nuen, eta neure burua putre-
jendearekin nahastea gogoko ez dudalako, ez janaria bukatu zelako.

  IL  AZALPEN PROBA   ●   Sara izeneko gizona 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: 200 bat hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

Egia esan, ez da sinestekoa. Zenbat eta gehiago pentsatu orduan eta gehiago    
sutzen naiz. Espero genuen emakumea, Sara delakoa, benetan gizonezkoa izatea 
posibilitateen  barruan  zegoen;  baina  nor  eta  bera  izatea,  seminarioko  nire 
aspaldiko laguna, hori pentsaezina zen. Ezagutu egiten ninduela ikustean, moztuta 
geratu naiz, eta gero beranduegi zen. Ezin, bada, sastakaia sartu orduantxe zure 
izenaz  deitu  dizunari!  Nola  zuritu  behar  nuen  gero  neure  burua?  Carrasco 
sarjentua ez da oso argia, baina horrelako jarduera bat ez zitzaion oharkabean 
pasatuko.

Kontua da orain oso egoera delikatuan aurkitzen naizela. Gaizki gogoratzen ez 
badut,  Saldias  hitz  gutxiko  estudiantea zen,  lezioak ondo hausnartzeko ohitura 
zuena  eta,  beraz,  lehengoan  jarraitzen  badu,  neure  jokabide  irregularrari 
esplikazio bat eman arteko onik ez du izango. Zenbat denbora beharko ote du 
ondorio zuzenera iristeko?
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