
  

 Bi aste geroago kartazal bat iritsi zen bulegora, aldizkariaren helbidea eta 
nire izena inprenta letraz idatziak. CD bat zekarren barnean. Bestelako 
azalpenik edo oharrik ez. Izenik gabeko word dokumentu bat eta bideo bat 
zeuden grabaturik. Bi lerroko mezu ez oso argia irakurri nuen word 
dokumentuan: 

 ZERGATIK BIKTIMAREN BILA IBILI, 

 ERASOTZAILEA ZIGORTZEA BILATU BEHARREAN? 

 Ez nuen ulertu zein izan zitekeen igorlearen asmoa mezu kriptiko hura 
bidaltzean. Erantzunak bideoan egon behar zuen. 

 Entzungailuak ipini eta ezkerretara biratu nuen pantaila, ondoko 
mahaietan lanean ari zirenek bideoa ikus ez zezaten. Begiek segundo pare 
bat behar izan zuten grabazioaren kalitate txarrera egokitzeko, baina 
berehala murgildu ziren testuaren argigarri izan behar zuten irudietan. 

  IL  AZALPEN PROBA   ●   Zureak egin du 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 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:   ………….



  

 Ez nekien nor zen Sofia, baina notarioaren idazkariak galdetutakoari 
baietz esan nion. Haren urduritasuna zerk sortzen zuen jakin nahi nuen. 

 Igogailura eraman ninduen besotik helduta, arin, tiraka, notariotzatik ni 
urruntzeko presaz. Igogailuaren atea zabaldu eta barrura bultzatu ninduen. 

 —Bost eta erdietan Plaza Berriko kiosko ondoan –agindu zidan–, gaztaina 
saltzailearen aurreko jarlekuan. 

 Bost eta erdietan, alabaina, ez zen emakumea agertu. Ordu laurdena 
pasata zegoela, gaztainak erosi eta ni jesarrita nengoen lekura hurbildu zen 
gizon sendo bat, heldua, bekoki zimurtsua, begi azpi nasaia. Egunkari orria 
panazko praken gainean zabaldu eta fruitu erreak zuritzen hasi zen atzamar 
iletsuekin. Klaska bitxi bat atera zuen fruitua ahoan sartzean, kraskatu 
aurretik zupatu egingo balitu bezala. Bizpahiru aldiz errepikatu zuen hotsa, 
irentsi baino lehen. Hurrengo gaztaina ez zuen hark jan: eskuan apurtu eta 
parkeko txintxarretan zer jan bilatzen ari ziren usoei bota zien. 
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 Idazkariaren adierazpena 

 Sofiaren lankide izan nintzen lau hilabetez. Gabonetan ama izan eta baja 
hartu zuen beste lankide baten ordez etorri zen hona. Karrera amaitu berria, 
berehala hasi gura izan zuen beharrean, nahiz eta ikasitakoarekin zerikusirik 
ez izan administrazio lanak; karreran beste lagun batzuekin etxe alokatu 
baten bizi eta ez zuen gurasoenera itzuli gura. Neska alaia begitandu 
zitzaidan hasieratik: leku goibela da notariotza bat, leku grisa, eta hark 
zelanbaiteko alaitasuna ekarri zuen. Ez dakit zelan esan... Paperak 
prestatzeko ordenari kolorea ipini zion; karpetetako izenei, diseinua... 
Badakizu... Inprenta letren ordez, berak idazten zituen izenak, kolorez edo 
forma desberdinez... Notario jaunari ere gustatu zitzaizkion Sofiak bulegora 
ekarritako aldaketak. Eta ez notarioari bakarrik. 
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 Kolpe mingarria hartu nuen sabelaren behealdean eta egundoko tenkatzea 
sentitu besagainetan, minak makurtzera behartu eta atzean kokatutako 
mozorrodunak irmo eutsi ninduenean. Arnasa kostata heltzen zitzaidan, 
hitzen ordez eztula zetorkidala mintzora. 

 — Non gorde duk urdanga hori! 

 — Ez dut ezagutzen hala izena duen inor. 

 Ileetatik tiratu zidan gorantz, burua altxatzera behartu eta ukabilkada 
bortitz batez aurpegia zigortu. Garrasi egin nuen, oihu erdibitua. Ostiko 
anker batek belaunak tolestarazi eta itolarria sentitzera eraman ninduen, 
barrabiletako estiraz. Gorputza hormaren kontra zapaldu eta ataria 
biderkatzen zuen ispiluaren markoaren kontra jo nuen. Oinaze sarkorra 
sentitu nuen ezkerreko bekainean. Segundo labur bat, oharpenik gabeko 
lipar bat: malkoek begiak hartu, bekaineko odolak bere bidea egiten sentitu 
eta falta duzun airea hartzeko gorputza bihurritu egiten duzun tarte neurtu 
ezinezko bat. 
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 Txostenaren arabera, zenbait hilabete baziren Sofiak Orfidal hartu behar 
zuela lo egiteko. Gero eta gehiago: hasieran bat nahikoa zen; gero, bi; hiru. 
Eta hala ere kostata hartzen zuen loak. Egundoko eztabaida izan zuen 
arratsalde hartan eta nerbioak galduta, hainbat lasaigarri hartu zituen. Amak, 
gauero bezala etxera deitu eta Sofiak hitz egiteko arazoak zituela ohartuta, 
larrialdietako zerbitzura hots egin zuen. Aurkitu zutenean lo zen; kostatu 
zitzaien esnatzea, iratzarrik mantentzea; arazoak zituen mugitzeko. 

 Ez zen suizidiorako ahalegina izan, medikuek hura pentsatu bazuten ere; 
antsietatea lasaitu nahi izan zuen, deskantsatu, bakea aurkitu. Hamahiru 
hilabete zeramatzaten ezkonduta, bi hilabete zituen haurrak, eta lasaitasun 
apur bat behar zuen. Ospitaletik irten zenean aurre egin zion senarrari. 
Ahizparen etxera joan zen bizitzera. 

 Hurrengo saioetan ahizparenean eman zituen bi hilabeteak deskribatu 
zituen Sofiak. Senarrarengandik urrundu arren, hura maite zuela sentitzen 
zuen, ez zuen galdu nahi. Ahizparen etxean zegoen umea, ahizparen etxean 
zeuden Sofiaren gauzak, baina bigarren egunetik aurrera egunero elkartzen 
ziren, eta zenbait gau ere harekin pasatzen zuen.
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