
  

 —Diego Lazkano? 

 —Nor da? 

 —Interesa dakizukeen zerbait daukat. 

 —Norekin ari naiz? 

 —Demagun Javier Fontecharen partez ari naizela. 

 —Fontecha? 

 —Zurekin elkartu nahi du. 

 —Sentitzen dut, baina Bartzelonan nago. 

 —Bera ere bai, a zer kasualitatea. 

 Diego Lazkano izutu egin da: itzal bat jarri diote. 

 —Apuntatu helbidea. 

 Hotel bateko halla da. Zaratatsua eta turistaz betea. Belarrira hitz egin 
behar diote elkarri. Mikrofonoak saihestu nahi dituzte, agian. 

 —Oso sinplea da: uko egin deklarazioari eta zurea izango da karpeta. 

 Gauza asko nahasten zaizkio buruan: Zapoa, haren alaba Cristina, Idoia, 
Ana... Bitxia da, baina Soto eta Zeberiori gehiago kostatzen zaie oraingoan 
azaleratzen. 

 —Estatu terrorismoa egin zenuten. 

 Isilik geratu da Fontecha. Ez du inoiz baiezko bat hain ozen entzun Diego 
Lazkanok. Ez du, hala ere, inolako plazerik sentitu. Pena eta nazka besterik 
ez. Errukia, ia-ia. 
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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 obraz ezer ez dakien irakurle bati azalduko bazenio bezala.

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

2. Helburua –IL lanean egin duzun 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 eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

«Bizi hadi horrekin, izorrai». 

 «Bizi hadi horrekin hemen». 

 «Amen». 

 Baina lana ez dago amaituta. Kare biziaren ideia ez dakigu nork izan 
duen. Vargas, Hernandez, elkarri deituratik esaten diote, nahiz eta teniente 
koronelak espresuki debekatu dien. Arrastorik ez, garbia omen, dena erretzen 
du kareak. Zakurrek ere ezingo lituzkete topatu. 

 Gero hautsak eta urteek egin dezatela egin beharrekoa. Folio zuri bat. 

 «Oraindik ez al dakizu zer bilakatuko zaren, Soto? Esatea nahi? Ez dut 
uste entzutea gustatuko zaizunik. Hala ere? Benetan esatea nahi? Ongi da, 
Soto. Hara. Esango dizut. Bilakatuko zara martiri guztiak bezala hasieran 
herriaren adrenalina. Eta bilakatuko zara martiri guztiak bezala gero 
herriaren anestesia. Formola aipatzea krudelegia litzateke, eta bestalde, 
herria hitza bera jarriko dute urte gutxi barru formoletan. Zergatik esaten 
dudan hori? Zentzua galduko duelako herri hitzak, lagun maitea, cher ami, 
my friend. Tuberkulu itsusi baten pare erabiliko dute hitz hori, bai, ez harritu, 
ez begiratu niri horrela... Baina gauza berri gehiegi kolpe batean ezin 
azalduko dizkizut, ezta? Hobe isiltzea... Herria, hitz hori erabiliko dut 
oraingoz, apurka-apurka ohitzen joan zaitezen. Eta esan dut bilakatuko 
zarela martiri guztiak bezala hasieran herriaren adrenalina, eta bilakatuko 
zarela gero herria den tuberkulu zatar horren anestesia. Adrenalina 
lehenbizi, desarrazoiaren kontrako ikur, haserre askoren hodi-eroale 
zarelako. Ezteiek eztei berriak eta hiletek hileta berriak egiten dituztelako. 
Anestesia gero, beste gauza askoren arrazoia zure larruan bilatuko dutelako 
askok urte askoan.
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