
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azala: Anartz Ormaza Ugalde - (TEO ARKITEKTURA) 
Irudietako artelanak, egilearenak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Urertzeko mamarrua 
 
 

Joseba Mikel Ugalde 
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Betiere, zuri 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Azken 'abenduko bigarren larunbata', ahaztezina egin 
zitzaigun. Institutuko 'Hirurehun eta hamar segundo haiek‟, 
maisuaren „opariak‟ eta gure etxeko-lanak, denak 
batera, bilduma edo liburutxo batetan, idatzita 
ikusteak, zirrara berezia egin zigun.  
 

Bazkalostean, liburuari jarritako izenburuaren 
eta batez ere, azalaren eztabaida amaitu zenean, 
mahairatu genituen oroitzapenak, ugariak, anitzak eta 
sinestezinak izan ziren. Lagunartean, beti berragertzen 
-edo berrasmatzen- baitira, ustez ezabaturik izan 
ditugun bizitzako pasarte batzuk. 
 

Agurtze kontuetan genbilela, Koldok zera esan 
zidan, "Errege ostean, zurekin geratzea gustatuko 
litzaidake". Biok batera, “Bigarren larunbatean” 
proposatu genuen. 

------- 
 

Urte berria lagun, Koldok eskuetan zekarren 
laranja kolorezko koadernotxoa ikustean, bapatean, 
sasoi haietako pasarteak dastatzen eta orduko 
sentzazioak usaintzen hasi nintzen. Koldo Lopategi, 
„Mamarru‟ ezizenez ezagunagoa zena, irrifartsu eta 
hitz-jarioz agertu zen.   



 
 

 
 

“Dakizunez, ni izan nintzen, hain maite izan 
genuen Antonio Agirre maisuari, „Urertze‟ ezizena jarri 
ziona, eta ez Kepa „Sagutxu‟, hasieran, horrela 
pentsatzen bazenuen ere. 

Txikitatik, harreman estua izan dut ezizenekin. 
Umetan, 'Frantxun haitzak' izeneko hondartzatxoan, 
igerian edo olgetan ibiltzen ginen; karramarroak 
harrapatzen, harriekin „piper-latak' -nahiz eta 
tomatearenak izan- jotzen, edota itsasoan aurkitzen 
genituen botilak apurtzen, barruko mezuak irakurri eta 
gero, noski. 

Ur ertzean, zerbait mugitzen ikusten nuenean, 
„Han, mamarru bat‟ esateko ohitura nuen eta hortik 
gero nire ezizena. Beraz, nirea, ez da gurasoengandik 
datorkidan ezizen bat, txikitan, neroni jarritakoa baizik.  
Niri, lagunek jarri zidaten, nik aldiz, maisuari jarri nion. 
Harro nago, hark ere nirea zen zerbait zeramalako. 
Urertzeren irakaspenak, gugan eragina izan eta izango 
dute. Entzuten ikasi genuen, idazteko grina sustraitu, 
eta irakurtzeko zaletasuna ere loratu zitzaizkigun. Eta 
dena, maisu hari esker. 

Gogoratzen, haren -eta amonak josteari utzi 
gabe, zera esan zion-. Urteekin konturatu naiz, zer 
esan nahi zigun.  



 
 

 
 

Urertzeren „oparietan‟, amona, etxean dago eta 
hitz egiten ari da. Gaur egun aldiz, sarritan ‟ezina‟ 
argudiatuz, kanpoan daude eta etxean izan arren, 
askotan mutuan daude, entzuten ez diegulako. 
Aitona-amonen hitzak, beti dira aberasgarriak. 
Entzuten ez jakitea, izaten da arazoa. Geroa, gaurkoan 
oinarrituko den bezala, orainaren arima ere, atzokoan 
datza. Teilak, beti gainjarrian. 

Nik, maisuak bezala, laranja kolorezko 
koadernotxo bat daramat poltsikoan beti. Zerbait 
ikusten, entzuten edo irakurtzen dudanean, haretaz 
edo hark eraginda beste zerbaitetaz, zeozer bururatzen 
zaidanean, ideia hori, idatzita utzi behar izaten dut.”  

 
Koldo negarrez zegoen, bazekielako, Urertze 

harro egongo zela berataz. Eta hori, gauza handia zen. 
 
Agurtzeko ordua heldu zitzaigunean, zera esan 

zidan, “Hartu koadernoa eta liburutxo bihurtzearena, 
zurekin eta beste klasekide guztiekin, beste urte 
amaiera zoragarri bat pasatzeko, aitzaki bat baino ez 
da.”  

Besarkada ematean, “Izenbururik pentsatua?” 
galdetu zidan. Bai, “Urertzeko mamarrua”, erantzun 
nion. Koldok irribarrez, “Zero killed” esan zuen. 



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Koldoren koadernoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria pixka bat eta amnesia dosi handitan:  
horra gutariko bakoitzaren historia, idatzi dut beti  

soinean daramadan ohartxoen koadernoan 
 

Anjel Lertxundi 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Koadernoaren ezkerreko orrialdeak, hutsik edo zuririk 
daude, eskubikoak dira soilik, hitzezturik edo idatzirik 
daudenak. Idazkiak, nahiko hizki txukunez eta erraz 
ulertzeko moduan daude, batez ere, lehenengoko 
laupabost orrialdeak. Hori, ohikoa da, eskuz idaztean. 
  

Koldok, marra batzuekin bereizten ditu 
kontakizun edo gogoeten mugak. Noiz behinka, 
izenbururik gabe eta kako-artean, hitz solte batzuk 
agertzen dira, ikur edo zeinuekin batera. Bada esaldi 
labur bat, kako-arte eta izenbururik gabe dena. Amari 
dagokiona. Agian, nahita, horrela idatzita dago. Egia 
esan, sei hitzetan, ama zer den azaltzeak, badu berea. 
 
Hurrengo goizean, Koldok bezperan bidalitako 
@mezu.bat, gosaldu nuen. Hauxe zioen; 

--------- 
 
Txo, gauzatxo pare bat. Bapatean konturatuko zinen, 
niretzat eskubia dela hitzetarako eremua. Erosotasuna 
da arrazoi bakarra, beno, eta koadernoak merkeak 
direla. 

Kako-artean idatzitakoak, gogoarazteko oharrak 
edo mugarteko gairen batek eraginda, hurrengo 
abenduan aztertzeko ideiak dira. 



 
 

 
 

Beste gauza bat, badaezpada. Idaztiak, ez dira 
nahitaez, ikusi, entzun edo irakurri dudan zerbaitek, 
momentu berean eragindakoak. Sarritan, bapatean, 
noizbait izan dudan ideia batek, besteren bat dakarzt, 
eta di-da batean, koadernoratu behar izaten dut, 
desagertu baino lehen. Beraz, kronologiak ez du 
inongo tarterik koadernoan. Hala balitz, kasualitatea 
izango litzateke. 
 

Badakizu, ni betidanik, 'itsumendi' edo 
muturreko miopea izan naizela. Orain dela gutxi, 
'Kataratak kendu' dizkidate eta lehen baino askoz 
hobeto ikusten badut ere, irakurtzeko distantzia egokia 
hartu behar izaten dut edo hizki handidun irakurgaiak 
aukeratu. 'Leku guztietan, txakurrak oinutsik', badakit 
adinak aurrera egin heinean, denok gabiltzala 'antzeko-
parezido'. Hori dela ta, ohikoak baino hizki 
handitxoagoekin idatzi dut. Beraz, ez dut uste, 
irakurtzerakoan, distantzia arazorik izango duzunik.  
 

Behin baino gehiagotan, egunero ez 
esateagaitik, gure inguruan, erabaki ilogikoak hartzen 
dutenen testigu edo baita geu ere, protagonistak izaten 
gara.  



 
 

 
 

Gogoan izango duzu, matematikako maisu 
hark, behin logika azaletik azaltzeko, nolako istorio 
originalak kontatu zizkigun. Ba adibide haiek ere, 
bitakorizatzeko modukoak zirela pentsatu nuen eta 
eranskin gisara, koadernoaren atzekaldean agertzen 
dira. 

Azkenez, erdikalde inguruan, bada marradun 
etentxo bat, egun hartako nire gogo-aldartea, zintzo 
eta argi islatzen duena. 

Txo, bi ohartxo - Hitzen uberan > webgune 
interesgarria. Ezagutzen?. Nekaneren aita (futbolari 
ohia), hil egin da. Agur ta erre hadi. Mamarru. 

--------- 
 

Kako-artekoen kontua, errespetatzea erabaki 
dut. Horrela, hurrengo „Abenduko bigarren 
larunbatak‟, izango du beste atal berri bat, gure 
kuriotsitatea eta bide batez, gure eztabaida-mina 
elikatzeko.  

Eta ezkerraldea zuririk izatea, bat dator, inoiz 
izan dudan ideia batekin. Urertzetarron artean, bada 
lagun bat, jatorra bezain lotsatia, marrazki finak eta 
originalak egiten dituena. Behin, esan nion, ea noizbait, 
„abenduren‟ batetarako prest legoke, bildumatxoren 
bat egiteko. Ezetza izan zen bere erantzuna.  



 
 

 
 

Baina orain, bere irudiak beste kide baten 
hitzekin partekatzeko direla badiot, agian baietza 
emango dit. Horrela balitz, Mamarruren lan xumea ere, 
jantziago abenduratuko litzateke. Nire ustez, bere 
berean, apala bezain biluzia delako.  

Hizkien neurri kontuetan, Koldok arrazoia du. 
Nik ere, textu txikiegiak irakurtzeko, arazoak izaten 
ditut, beraz, errazte bidean, ahal diren handienak 
izango dira. Gure amek ere, eskertuko dutelakoan 
nago. 

Eranskinekoak, gogoratzen nituen, baina ez 
zehaztasun guztiekin. Interesgarria iruditzen zait, 
azken orrialdeak istorio haietaz aritzea. Idatzita uzten 
ez dena, ahazte bidean, lausotuta amaitzen baita. 
Koadernoaren mami edo hitzetatik at, collagearen -
bihotz eta hatz- iruditzen zaizkidan bi pieza 
azpimarratuko nituzke. Bata erdikaldeko etentxo hori 
eta bestea, Mamarruk, orrialdeak seinalatzeko, erabili 
izan duen orri-marka.  

Etentxoa erdian izateak, badu zerbait 
iragarletzat hartzeko modukoa, koadernoaren bihotz 
edo geroa adierazten duela, hain zuzen ere. Koldok 
bizi izandako beheraldia, behin betirakoa izan bazen, 
gure hurrengo abenduko bigarren larunbatak, ez 
zuelako ezer izango irakurtzekorik.  



 
 

 
 

Baina zorionez, Mamarruk izandakoa 
„ahaztutzat‟ eman eta aurrera egin zuen. Orri-marka 
aldiz, hatz erakusle gisara hartzen dut, orriz-orri hari 
laguntzen ibilitakoa delako. 

 Papertxoak bi alde ditu. Goikaldea, -iruki bat 
gezi gisara-, Koldo, idazten, hausnartzen edo 
zuzentzen ari zen orrialdea seinalatzeko egindakoa da. 
Behekaldea aldiz, gogorarazteko eremua da. Bertan, 
telefono zenbakiak, hitz solteak edo esaldiak agertzen 
dira. Ziur nago, koadernoa eman zidanean, Mamarru 
ez zela konturatuko papertxo honekin, bestela, zati-
zati egin eta zaborrontzira botako zuen.  Koadernoa, 
bere-berean edo bere osotasunean abenduratu izan 
dadin, beldur eta lotsa pixka batekin bada ere, orri-
markaren irudia jartzea erabaki dut.     

Liburutxoa argitaratu aurretik, marrazkilari 
harekin kontaktatu nuen. Zintzoa eta duina izan zen. 
“Koldoren testuekin, nire marrazkiak larrugorrian 
agertuko lirateke. Asko sentitzen dut.” 

Arrazoia zuen eta lehenbailehen zerbait asmatu 
edo hobe esan, zerbait 'jantzi' behar nuen. Sakelakoa 
hartu eta… Kontaktuak……Mamarru.....tonoa........ 
"Zer moduz Koldo. Bai...., ederto…, bai…, jeje .., bai, 
eta lana biribiltzeko, ideia bat. Bidali iezazkidazu zure 
eskulanen irudiak..... Bai agur, ikusi arte." 



 
 

 
 

 

 
 

Koldoren orri-marka 



 
 

 
 

 
 

Urertzeko mamarrua 
 

Collagekera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

----------- 
 

Zure etxean 

 
Gaur goizean, zure etxean izan naiz. Atea zabalik 
zegoen. Zure zerbitzari batek, harrera adeitsua egin dit, 
zu bidai luze batetan zeundela esanez. Zerbait 
banekien. Denetariko azalpenez, etxe osoa erakutsi dit, 
logela, egongela, despatxua, liburutegi eta abar. A 
nolako ikuspegia duen etxeak. Gero, beste zerbitzari 
batek (Tarifan jaiotakoak), sukaldera eraman nau eta 
kafetxo bat atera dit. Gozoa portzierto. 

 
Banekien irakurzale amorratua zinela, baina 

horrenbeste liburu, ez nuen sekula pentsatuko, etxe 
batetan aurkitzea. Atxagarenak ere, badituzu gutxi 
batzuk. 

Aitona-amonen argazkiak, zoragarriak dira eta 
aitona arbola bat besarkatzen ari den marrazki hori, 
benetan hunkigarria. Irakurria nuen, nola azkenetan 
zegoenean, hiriburura eraman behar izan zenutela. Eta 
hark, dena zekienez, herria uztean, baratzeko 
zuhaitzak, banan-banan besarkatu zituela. Zein agur 
ederra. 



 
 

 
 

Lorategia ere ikusi dut. Zeure jaioterritik ekarri 
zenuen olibondoa, izugarria dago eta amaginaberrak, 
alabek beraien sorlekua ahaztu ez zezaten, ekarritako 
bi granadoak, fruituetan blai. Lorategi erdian dagoen 
jesarlekua, aproposa itsasora begira egoteko edo 
inspirazioari dei egiteko. Aurrean, oinak jartzeko, 
dagoen harri puxka hori ere, ideia ona. Eseri 
naizenean, nire begiak itxi egin dira. 
 

Lorezaina ere ezagutu dut. Ez zenidan ezer 
esan, nongoa eta Bilbokoa, beno, Begoña auzokoa. 
Iñigo, nire herriko arrantzontzietan ere ibilitakoa da. 
Atsegina mutila. 
 

Hitz batzuk utzi dizkizut idatzita. Bueltako 
bidean konturatu naiz, datan erru bat izan dudala. 
Urriak 31 da gaur eta ez 29, jarri dudan moduan. 
Badakizu, oporretan gaudenean, denboraren nozioa 
erabat galtzen dugula. Nik bai behintzat. 
 

Ondo izan, José De Sousa izan beharrean, 
funtzionario baten erruz, José Saramago izan zinen 
hori. Ikusiarte. 
                             K. L. „Mamarru‟ - Tías (Lanzarote) 

---------- 



 
 

 
 

Zure hitzetan 

 
 
"Bidaia, ez da sekula amaitzen. Bidaiariak dira 
amaitzen direnak. Eta haiek ere, iraun dezakete, 
memorian, oroitzapenetan, kontaeretan,...  
Bidai baten helburua, beste bidai baten hasiera da." 
 

… 
 
"Pertsona, lur bati dagokio, historia bati, hizkuntza 
bati, eta nik uste dut, hori dela aberria.” 
 

… 
 

“Eta hirurogeita bost urte hauekin, gauza bera esaten 
jarraitzen dut, nire aitona-amonen iloba naizela.” 
 

… 
 

“Ni, zerbaitegaitik gogoratua izan beharko banintz, 
malkodun txakurraren sortzaile gisara, gustatuko 
litzaidake gogoratua izatea.” 
 

---------- 



 
 

 
 

 

 

Etxea I. Zura 
 

 

 



 
 

 
 

Kanpai hotsak 

 
Botila bati begira nago. Ez da botila arrunt bat. Ez du 
likidorik, nahiz eta barruko plastilinak, itsasoa 
irudikatu. „Itsasoa‟ geldirik dago, baita „Campania‟ 
txaluparen maketatxoa ere.  
 

Nire aita munduratu zen urte berean, „Titanic‟ 
ospetsua eta „Campania‟ ezezaguna ere, hondoratu 
egin ziren. Urte hartan, Kantauri itsasoan, itzelezko 
galarrena batek, 143 euskal arrantzale bereganatu 
zituen. Kanpai hotsak, ugariak izango ziren euskal 
kostaldean, batez ere nire herrian, itsasoak 
irentsitakoetatik 116 bermeotarrak izan baitziren. 
Haien artean, „Campania‟ko Pruden Laraudogoitia 
patroia eta „barruko‟ bost gazte. 

Kanpaiei buruz, aspaldian irakurritako eta 
entzundako bi pasarte datozkit gogora, biak batera 
eskua emanda. 
 

Pío Baroja idazle donostiarra, noizbait 
Arrasatetik ibilitakoa omen zen. Arizmendiarrietaren 
sermoiak adi-adi entzuten bai behintzat, haren hitzetan 
oinarritu baitzen, ‟Monleongo abadea‟ eleberria 
idazterakoan. 



 
 

 
 

Baina herritarrengandik ere, batu zituen hainbat 
bitxikeri. Eleizen eta komentuen kanpaien doinuei 
dagokion ondorengoa esaterako. 
 

Hango komentu batetako kanpaiek, bertako 
lekaimen diru eskasia „eternala‟ adierazten zuten, -Beti 
miseriya, beti miseriya, beti miseriya- „esanez‟. Beste 
Lekaimetxe batetatik, izaten zuten erantzun 
„fraternala‟,  -Guk ere bai, guk ere bai, guk ere bai-. 
Fraideen komentuko kanpaiek aldiz, itxaropena ez 
galtzeko aholkatzen zieten, -Izango da izango, izango, 
izango, izango-. Elkarrizketa bitxi hori, Parrokiko 
kanpai nagusiak bukatzen zuen, -Hor konpon, hor 
konpon, gu ongi gaude, ongi gaude, ongi gaude- 
talantatuz edo tilintatuz. Agian, abadeek lurran ere, 
zeruan bizi dira.  
 

Galarrena bortzitz hura gertatu zen garaietan, 
Bermeon izaten ziren ordea, beste kanpai hots 
alaiagoak. Kofradian esaterako, baziren bi kanpai, 
txikia eta handia, porturatutako arrantzaren tamainua 
iragartzen zituztenak. Herrian, Karmeldar eta 
Josefinetako lekaimen komentuko kanpaiak ere, txikiak 
ziren.  



 
 

 
 

Mezatarako deia egiten zutenean, batak, -Tonte, 
tonte, tonte,.. eta besteak aldiz, -Tati, tati, tati,..- egiten 
zutela diote. Kanpai-joaldi hura entzutean, nagusiek, 
"Han, arrain txikien kanpaiak" esaten zuten bitartean, 
gazteek, entzumen zorrotzagoa eta umorea elkartuz, 
beraientzat kanpaien soinuek, -Donde, donde, donde,  
eta -Aquí, aquí, aquí, ..- egiten zutela oihukatzen zuten.  

 
Sasoi hartan, udan, eleizetako kanpaiek, 

eguerdiko hamabietan jotzeko ohitura zuten, -
Dandalan, dundulun, dandalan, dundulun, dandalan, 
dundulun,.... eginez edo hobe esan entzunaraziz.  
Gazteek orduan, -Jan da jan, dungulu, jan da jan, 
dungulu, jan da jan, dungulu,..- oihukatzeko ohitura 
zuten. Nagusiek ere, lotzen zituzten kanpai hotsak eta 
gosea, hamabietako kanpaiak entzutean. Orduan, 
"Hamabiak, platerera begira begi biak", esaten 
zutelarik. 
 

Den denak, sasoi berean. 
 

------------ 
 

(Kan pai, kan pai, kan pai...  Onomatopeia ote?) 
----------- 



 
 

 
 

‘Logo’en artean 

 
Portutik ibiltxoan nindoala, egun batzuk lehenago, 
oftalmologoak esandakoaz bueltaka nenbilen. "Bizitza 
aldatuko zaizu" esan zidan. Gero, nire harridura 
ezabatzeko, hitz bakar bat bota zuen. “Kataratak”. 
 

Hitz hori gogoratzean, nire baitango Filolelo eta 
Filolego biki filologoak, biak batera, beste hitz bakar 
bat bota zidaten, “Palindromoa !”. 
 

Beraz, palindromoetatik itsuenak, kataratak dira. 
 

---------- 
 

Kritika 

 
Azken abenduko bigarren larunbatean, „Hirurehun eta 
hamar segundo haiek‟ izeneko liburutxoa, eskuartean izan 
genuenean, jatetxean, negar partekatuak, besarkatuak 
eta musukatuak izan ziren. Liburutxoa, geurea eta 
geuretzat egina zelako. Hala ere, gure inguruan eta 
baita kanpoan ere, zabaldu ziren ale gutxi batzuk. 
 



 
 

 
 

Behin, denon harridurarako, Deiako Ortzadar 
aldizkariaren orrialdeetean, Igor Estankona idazleak, 
liburutxoari egindako kritika bat agertu zen. Oso pozik 
hartu genuen, prentsan agertze hutsa, eta are gehiago, 
balorazio aldetik, nahiko ondo atera zelako.  
 

Ohikoa denez, eta gure kasuan oraindik 
gehiago, kritikalariak aurkitu zizkion, alde ahulak, 
astunak edo balio eskasekoak. Esaterako, „Urertze‟ 
barne, erretze gaiari eskeini geniona, luzeegia iruditu 
zitzaion. Kritika honi, Joseba Mikelek, Urertzetarron 
koordinatzaileak, ordezkoa jarri zion sarean. Baina ez 
kritika kritikatzeko, umorez, esker oneko erantzun bat 
emateagaitik baizik.  
 

Honela zioen;  
….. 

Kritika bat, bi ohartxo 
 
Gaueko orduetan, ezustean harrapatu nau, Igor 

Estankonak, Deiako Ortzadarrean, gure 'liburuari' 
egindako kritikak. Ez nekien ezer. Bi ohar. 
 

Bat. Kritikaren izenburua, „Bost minutu 
pasatxo‟.  



 
 

 
 

Ideia ona liburuari jartzeko ere. Izenburu 
laburragoa eta bide batez bermiotarragoa, “pasa txo” 
esanez amaitzen baita. 

 
Bi. Kritikaren amaieran, erretze kontua, luzeegia 

iruditu zaio Igorri. Gauza arraroa, kritikalariak berak 
ere, Estanko-ona abizena bait darama. 

 
Umorez eta esker onez. 

------------- 
 
(Sormena, berdintasuna, kuriotsitatea, kultura, natura, 
komunikazioa, elkarkidetza, integrazioa, logika...        
Gaztaroan, modu etereoan, helduaroan estereoan) 

------------- 
 

Ginentzen garanean 

 
Ni, nintzen naizenean, hi, hintzen edo hiltzen 

haizenean, edota gu, ginentzen garanean, abendua 
hanka-motz geratuko da, bigarren larunbaterik gabe. 
Itsasertzeko mamarruak ere, haitzetako zirrikituetan 
sartu, eta Albinoniren Adagio in G Minor entzuten 

hibernatuko dute, igandearen zain. 
----------- 



 
 

 
 

Defenditzen 

 
Arestian, Gabriel izeneko, betaurrekodun bilbotar 
batek, zera esan zuen, "Nire aitaren etxea defendituko 
dut". Nik, gaur, betaurrekorik gabe eta Bermeon, zera 
diot,  

Nire seme-alaben etxea defendituko dut, 
usoen kontra, etxekoen kontra, lagunen kontra, 

justiziaren kontra defendituko dut 
nire seme-alaben etxea. 

Galduko ditut musuak, agurrak, laztanak, 
osasuna eta bizia ere, galduko ditut, 

baina nire seme-alaben etxea defendituko dut. 
Maitasuna kenduko didate, 

eta bakardadearekin defendituko dut 
nire seme-alaben etxea. 

Besoak ebakiko dizkidate, 
eta ahotsarekin defendituko dut 

nire seme-alaben etxea. 
Etxerik gabe, dirurik gabe, 
jantzirik gabe utziko naute, 

eta dardarekin defendituko dut 
nire seme-alaben etxea. 

Baina niretzat, etxea ez da…. 
------------ 



 
 

 
 

 
 

 
 

Batela. Zura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Labur 

 
"Agudeziaren arima, laburtasuna da".    W. Shakespeare 
 

------------ 
 

Ordu laurden 

 
-Laurden gutxiago- Txirrina izan da. Atea ireki eta bera 
da. Lasaitasunez hartu dut. Betiko hitzak, nire atzetik 
barruratzen dira. Egongelako sofan eseritzen gara. Ni 
„nirean‟ nago, bera "Barkatu, ez da gehiago gertatuko", 
"Zurekin bizi nahi dut hil arte" esan ahalean. 
 

-Hamar gutxiago- Kafea eskeintzen diot. "Bai, 
eskerrik asko" dio. Sukaldera noa. Sofan, betiko 
negarrak. "Barkatu, ez da gehiago gertatuko", "Zurekin 
bizi nahi dut hil arte". 

-Bost gutxiago- Seiretan hartzeko dudan 
„kafea+‟ kikaratu, eta hitz hauek idazten ditut. 

 
-Gaur, behingoagatik, nire asmoa eta beran 

azken hitzak, ados izango dira.- 
----------- 



 
 

 
 

(Mikroipuinak/eskolan @-euskara+#gaiak-konkrezioa 
eta sormena lantzeko~/Shakespeare lehiaketa) 

----------- 
 

Ez dena 

 
Onartzen, haizetzen eta handitzen ez den maitasuna, 
maiztasuna da. Eta ez dena, maiz denean, ezaren eza 
bihurtzen da. 

------------ 
 

Izotzetakoa 

 
Hilda aurkitu zuten. Aspaldian erail zuen norbaitek, 
bizkarretik zas. Txerria eta koldarra izan behar da, 
atzetik eraso egiteko. Arrazoiak izanda ere, ez. 
 

Ezezaguna zen. Inork ez zekien zein izen zuen 
hildako gizonak. Ez zeraman nortasun agiririk, ezta 
beste dokumentaziorik. Baina azterketak egiteko, izen 
bat behar zuten. Eta baita jarri ere. Hiruzpalau jarri 
zioten berehala. Ötzi da orain gehienentzat. Agian 
hotzetan bizi izan zelako. Hilketa, orain bost mila urte 
gertatu zen. 

----------- 



 
 

 
 

Galdera 

 
Batuketak, zenbakiak batu egiten badute, kenketak, 
kendu, bidertekak, bidertu, eta abar, eta abar....   
  

Zer egiten dute abarketak?. 
------------ 

 
Gatza 

 
Itsas-txoria negarrez ikustea, gaitza da. Eta hala 
denean, gatza da. 
 

Itsas-txoriek, beraien hegaldi luzeetan, noiz-
behinka, itsasoko ura edatera behartuta daude. Gero, 
haien liseriketa sistemak, soberan duen gatza, 
begietatik kanporatzen du, negarra bailitzan. 

------------- 
 

Bata eta bestea 

 
Idaztea, behatzea, ezinbestean. Irakurtzea, bahetzea, 
hobebeharrean. 
 

------------- 



 
 

 
 

Zorionak 

 
Gure arbasoek, beraien biharkoa izango zena 
antzemateko edo igartzeko, zerura begira bizitzen 
ziren. Lainoen joan-etorriari, eguzkiaren portaerari, 
baina batez ere, txorien hegaldiei so eta adi. 

Ikusitakoak, „txori onak‟ baziren, lurrak 
ematekoa zena, edo denadelakoa, „zoriontasuna‟ 
iragartzen zuen. Ingelezek ere, beraien urtebetetzeetan, 
"Happy bird day" abesten dute. Auskaling. 
 

------------ 
 
(Sodioa, Pascal, merkurioa, Espronceda, magnesio, pi, 
Pitagoras, litio, Newton, klorihidrikoa, Aristoteles, 
brother, Baudelaire, karbonoa, Arkimedes,.........  
Institutoa, a ze leku aproposa, izenak ikasteko) 
 

------------- 
 

Abileziak 

 
Pantxo, sofan etzanda, nagikerian blai, plaust eginda, 
alferkerian edo totosean zegoen. 



 
 

 
 

Lagunen abileziak goraipatzen zebilen. “Urlia, 
oso ona da igeriketan, Berendia aldiz, garaiezina 
bizikleta gainean eta Zerendia, onenetarikoa korrika 
lasterketa guztietan”. 

Haren ondoan zegoen amonak, josteari utzi 
gabe, zera esan zion, “Denadelako zereginetan, 
dabilena da abilena”. 

----------- 
 

Oraina jeloskor 

 
Iragana, iragana, iragana 

ditsozozko iragana 
pekatuz beteriko santua 
txatalez jositako mantua 
iragana, iragana, iragana 
malko gaberiko lantua 

mutuan egindako kantua 
iragana, iragana, iragana 

ditsozozko iragana 
 

------------- 
 

Ama, zaintzen edo zain. Zainetan darama 
------------- 



 
 

 
 

(Bai %50, baina kortina igo nahi dudanean, jaisteko 
kordela oratzen dut eta alderantziz. # Kokoteraino 
estatistikekin # Ba al dago ikerketarik, % ?) 
 

------------ 
Abestia 

 
23,45 Ohean, osteguna amaitzear. Irratian abesti bat. 
Gaia, ama eta euskara, batera. Xalbador&Benito 
binomioak, nire muinak astindu ditu. Negar-zotinka 
hasi naiz, eta ez dut kantua behar den moduan entzun.  
 

Sukaldera noa. 23,58. Sarean sartu naiz. Amek 
bezala, klik eta berehala da nire begien aurrean, behar 
dudan esteka sakratu bat. 
 

http://m.youtube.com/#/watch?v=EfOBeW
XCrGw&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DEfOBe
WXCrGw&gl=ES 
 

-Mundurat eman ninduzun- 
Ama, nola zure belaunetan, nindadukazun denboran, 

utz nezazu zure bularrean, burua pausa dezadan; 
ene bihotzak zer sendi duen, nahi baiterautzut eman, 

zure ezpain sakratuetarik, ikasi nuen mintzairan. 



 
 

 
 

Ene deia amodioaren, bidez zinuen entzun, 
eta gero oinazen erdian, mundurat eman ninduzun; 
biziaren grazia lehenik, gero hoinbertze maitasun, 

berant jakin dut, ama maitea, zendako eman dautasun. 
 

Adierazi zerautanean, odolak bere mintzoa, 
berriz gogoratu zitzerautan, o ama, zure altzoa; 

bai ta zure bularretik hartu, esne on haren gozoa, 
orduz geroztik zurea naukan, ene izaite osoa. 

 
00,14 Ostiral berri bat. Ohean sartu naiz.  
 

Egunak garrenean, Euskal Herritik urrun, 
Hoteleko jantokian, jendea era lasaiean, laupabost 
hizkuntzetan (beraien amen bularretan ikasitakoak) ari 
zen berbetan. Buffeteko arrainen ilaran jarri, eta 
„abestia‟ gogoratzean, berehala marmarratzen hasi 
nintzen.  
 

Nire txanda heldu zenean, eta sukaldaria 
muturren aurrean zain nuelarik, negarra eta irribarrea  
teilakatu nituen. 
 

------------- 
 



 
 

 
 

Konkretatzen 

 
Atsoa, atzoa den heinean, gaztea, astea da. Asteburua 
hain zuzen. 

------------- 
 

Letra bat 

 
Letra arrunt bat naiz. Ez naiz ez puntakoa, ezta 
atzekaldekoa ere. Zenbakia izandakoa ere banaiz, baina 
orduan ere, erdipurdi hoietakoa. Neurri kontuetan, 
antzean, erdikalde xume eta ilun horretan kokatu 
naute. Aurrekaldean naizen bakarrenetan, izpidun letra 
batek, eskutik naramalako izaten da. Bakarrik, inoiz ez. 
Beno, egia esan, nire izanaren izenean, aurrean naiz. 
 

Alboko herrian jaio banintz, bikia izango nuke. 
Baina herri txiki honetan sortua naizenez, seme bakar 
mizketu bat naiz. Nire izena, berria denean, kontatzen 
dudan istorioa, gehienetan asmatutakoan badatza ere, 
noizbaitzutan, dena edo izan denaren ispiliua ere bada.  
 

Zahartzen naizenean aldiz, ez dut 
sinesgarritasun bat ere. Egia esan, zahartzaroan, 
gezurti huts batetan bihurtzen naiz. 



 
 

 
 

Historikoki, letrak, erabiliak sentitu izan gara 
beti. Sekula inork ez du gutaz, gure izaeretaz, gure 
sentimenduetaz, ezer esan. Gurekin bai, baina ez 
gutaz. Noizbait, lan uztea egingo bagenu, gutxiengo 
zerbitzuetako bost letrak bakarrik, izango lirateke, 
hiztunen esanetara egongo liratekenak, „greba‟. Ele. 

------------- 
 
(Anjel Lertxundirekin ibiltxoan Getarira ^ Egun 
ahaztezina - & "310 segundo haiek" oparitu diot. @.com 
bidali dit. Hitzak, eguna bezain ederrak # Letrak goian 
eta Andu behean>‟Letrak kalekantoitik‟  ezin ahaztu) 

----------- 
 

Meta versus Morfo 

 
Izena berea zenean, izana ere, bere senean zen. Orain 
ordea, izenordea denez, ezagunak ere ez. 

----------- 
 

Bi agur 

 
Bizitzako azken maldan dena bisitatzeko, bi „zita‟ 
izaten dira ohikoenak. Bata agurtzeko, eta bestea aldiz, 
agurtzeko. 



 
 

 
 

------------ 
Zortzikoa 

 
Bertso saio batetan, gaia jartzerakoan, zortziko txikia 
edo zortziko handia esaten dutenean edo denadelako 
egoeretan, „zortziko‟ hitza entzuten dudanean, ezin dut 
pentzatzerik saihets, erdarazko „Octava real‟ datozkit 
gogora. 
 

Behin entzundako pasarte barregarri batek, 
eragiten dit elkartze hau behin eta berriz egitera. 
Institutoan izan zen, ez gure belaunaldian, urte batzuk 
aurrerago baizik eta sasoi haietako ikasle batek 
kontatutakoa da.  

Gramatikako irakasleak, azterketa batetan, 
„poesiaren neurriak‟ jarri zien gai modura. Ikasleek, 
soneto, decimal, redondilla, romance, octava real eta 
abarren neurriak jakin behar zuten. Beti bezala, gutxi 
batzuk ziren zekitenak, besteak txibatazoari zain 
zeunden. Ilustraturen batek, bota zuen isilpean 
laguntzatxoa, "Hirugarrena, octava real". 

Gero etorri ziren kontuak. Maisua moskeatuta 
zegoen. "No entiendo lo que ha pasado, pero en la 
tercera pregunta, ha habido algunos que han 
contestado, „otabarra‟ en lugar de „octava real‟.  



 
 

 
 

“Puede alguien explicarme el porque?", edo 
antzeko galderaren bat egingo zuen. 
 

Bermeon eta Bizkaia osoan, „otabarra‟ esaten 
zaio, beste herrialdeetan „ote zuria‟ esaten zaionari. 
Txibatazoa bai, baina zer entzun?. Ikasle batzuen 
belarrietara, askoz ezagunagoa egingo zitzaien, 
inguruko mendi edo troketako, „otabarra‟ 
zuhaixkatxoa, ditxozozko „octava real‟ hura baino. 
 

------------ 
 
(Ekainean, Iker&Arantzaren ezkontza. Norbaitek ba al 
du sasoi hartako argazkirik, bikoteari oparitzeko? ) 
 

------------ 
 

Zenbaki bat 

 
Beti bezala, etsaiek, aurrea hartu digute. Hemen, 
norbaitzuk erabiliak izan badira, argi eta garbi, 
zenbakiak izan gara. Baina gure errua da. Bi bandotan 
banandurik gaudenez (Bakoiti eta Bikoitiarrak), ez gara 
sekula ados jartzen. Eta halakoetan, etsaiak beti nagusi. 
Haiek hitz asko, eta gu, borroka isiletan blai.  



 
 

 
 

Gu behingoagatik, elkartuko bagina eta greba 
orokor bat antolatu, hiztunak, „hitz‟ madarikatu 
hoiekin soilik konponduko beharko lirateke. 
Pilotalekuetan, markagailu erraldoiak jarri beharko 
lukete, mugikorrak askoz handiagoak diseinatu, 
bankuko libretak zer esanik ere ez, eta beste bi abar 
luze. Baina gu, bitartean, gure hikamiketan jarraitzen 
dugu. Noizbehinka, elkartuko gara bai, herriko jaietan 
esaterako. Baina ez „gurea‟ konpontzeko, penak 
kontatzeko edo penak kantatzeko baizik, “Zenbat gera, 
lau, bat, hiru, bost, zazpi, zer egin degu, ezer ez, zer egiten 
degu, alkar jo, zer egingo degu, alkar hil. Gure asmoak, 
esperantzak.....”. 
                                                                                  9 

------------ 
 

Ezinezkoa 

 
Maitemindu egin zen, baina ezinezkoa zen. Lehen, 
maitemintzea, ezinezkoa zela iruditzen zitzaion.  

Orain ez daki, bere ustea, zuzena ala okerra zen. 
Jakitea ere, ezinezkoa egiten zaio. Dena ote da 
ezinezkoa, galdetzen ari da. 
 

------------ 



 
 

 
 

Puntua sortu behar 

 
Harritzekoa. Kortinarena idatzi nuenetik, estatistikak 
nabarmen aldatu dira. Lehen gutxitan asmatzen nuena, 
orain, nahita huts egitera joanda ere, gola gehienetan. 
Argi dago, norabidea aldatzeko, puntu bat behar izaten 
dela beti. Kasu honetan, haretaz idaztea izan da.  

Beste „puntu‟ argi eta ohiko bat, ordurarte 
ezezaguna izan dugun norbait ezagutzea, edo haretaz 
aritzea da. Demagun, herritik kanpo gaudela eta gure 
bikoteak norbait agurtzen duela. Guk, agurtutakoa nor 
den galdetzean, “Herritarra da, ez duzu ezagutzen 
ala?” erantzuten digula. Beno, ba puntua sortua da. 
Handik aurrera, „ezezagun‟ hori, kalean, tabernan, 
pilotalekuan, dendan,...... gure bizi-zopetako osagaia 
izango da. 
 

----------- 
 

Zeraka 

 
Ganbara digitalean, kuxkuxean ibiltzea, benetan 
gomendagarria da. Hauts birtuala ez ezik, harri bitxiak 
ere aurkitu dezakegulako. Liburu edo aldizkari 
zaharretan esaterako. Hitzez hitz >. 



 
 

 
 

„Itz-jostaldien batzarrea -1887 garren urtetako 
Egunaria‟. Sukalde chokoan, kontu-kontari -  
Mikela ta Franchisku 
 
Mik- Franchisku, ¿eztakizu zer pasatzen dan ? 
Fran- ¿Zér bada ? 
Mik- Lizartzako zera, zertzen omen da zereko 
zerarekin, eta ayek zertzen badira, iñolazere  
zereko zerera zertuko dira. 
Fran- Emakumia ¿zér esan nai dezu zer orrekiñ? ez 
bazera obeto zertzen, ¿nik nola zertzia nai dezu?. 
 

Hau irakurri nuenean, nire klasekide izandako 
Joseba Mikelen, „Ai gure Bermio‟ webgunean 
irakurritako, herriko esakerak etorri zitzaizkidan 
gogora. 

"Zeratxu, zeran dauen zera, eruen zerari, zera 
zertziko bidau eta", " Zera zertuko badan, gero zegaz 
zertuku zera ba?". Edo antzekoak. 

Zeraka egitea, komodinekin hitz egitea 
bezalakoa da. Zerbait ahazten zaigunean, Zeratxu, 
zera, zerara, zeratik edo zertzeko esan, eta ulertuko 
gaituzte. Bai zera !. 
 

----------- 



 
 

 
 

Bihar edo etzi 

 
Gaur, desegokia iruditzen zaiguna, sarri askotan, etzi 
komenigarri edo ezinbestekotzat hartzen dugu. 
Zentzuzkoena, bihar bertan, hartaz sakon hausnartzea 
litzateke. Etzi berandu denean, etsipena izaten delako. 
 

----------- 
(Kuriotsitatea- Waldorf, Montessori, Freinet, 
Pestalozzi, Glenn Doman, Coursera, metodoak, 
ezagunak al dira gurean?) 

----------- 
 

Sormenaren ohiartzuna 

 
"Sormenarentzat kaltegarriena, inspirazioaren grina 
da". Umberto Eco 

Econ esaldia, gehiegikeri bat iruditzen zait. Ba 
al dago ba inspirazio gabeko sormenik?. Egia da, 
inspirazioa aurkezten denean, ekaitz bat bezalakoa 
izaten dela, eta trantze haretatik zerbait probetzuzkoa 
atera nahi bada, nahitaez, 'izandakoa', behatu eta 
bahetu behar dela. 

Zerk bultzatuko ote zuen Umberto Eco, 
aipatutako esaldia idaztera?. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Garunak. Zura 



 
 

 
 

Hipotesi bat.  
Idazle italiarra, Alpeak eta Apenino artean 

dagoen Piamonte eskualdeko, Alessandria herrian 
jaiotakoa da. Alejandro III.ak Montferratoko 
markesaren lurretan eraikitako (izena ere hark 
jarritakoa da) herrian. Beraz, Eco ezinbestean, 
mendizale sutsua izango zen bere gaztaroan.  

Irakasle izan ondoren, idazle ospetsua bihurtu 
zen eta da, batez ere, „Il nome della rosa‟ liburuari eta 
liburuan oinarritutako filma arrakastatsuari esker. 
Liburu hori, Ecok, helduaroan -memoria maldan 
behera doakigun sasoian- idatzitakoa da.  

Liburuaren aurkezte kontuetan zebilela, 
Alacantetik ere ibiliko zen eta mendizale sutsua izanik, 
baita hango mendietatik ere. Inguru haietatik, bada 
„Ponoig edo Ponoch‟ izeneko mendi bat, eskalatzaileek 
gogo handiz igotzen dutena.  

Umbertok ere aurkituko zuen motiboak, mendi 
hori erakartasunez ikusteko. Mapa begiratzean, izango 
zuen halako zirraratxoren bat, tontorreratzeko bi bide 
izen, berarentzat 'etxekoak' diren, Alejandría eta Placas 
del Eco direlako. Batetik edo bestetik igoko zuen 
Ecok, ziur nago. Eta ziur nago ere, igotzerakoan 
izango zuela grinaz bururatuko zitzaion inspirazioren 
bat.  



 
 

 
 

Baina han, mendian gora, idazterik ez dagoenez, 
ideia burmuinarazteko ahaleginetan, lau haizetara 
aldarrikatuko zuen izandako 'zera'. Mendiratutako 
hitzek, 'Oihartzun plakekin' talka egingo zituzten. 
Baina gailurraratzeko ahaleginak batetik, eta adin 
kontuaren eragina bestetik, jaisterakoan, Ecok ez zuen 
izango arrastorik ere, izandako 'zer' hartaz. Eta 
hotelean, paper zuriaren aurrean, idazle italiarrak, 
amorru bizian, hasieran aipatutako esaldi hura idatziko 
zuen. 

----------- 
Ahaztea 

 
Ahaztea eta hastea, osagarriak dira, ez ahaztea eta 
nahastea, diren hein beretsuan. 

----------- 
 

Bisexuala 

 
Kaixo, zu edo hi bikotea. Gaur, hirekin, zurekin edo 
biokin batera, „egotea‟ gustatuko litzaidake. Musukatu, 
haginkatu, miazkatu edo iraulkatu nazazu, nazak, edo 
nazan. Zuk, hik, edo nazazue, biok. Etxean edo kalean, 
aurretik edo atzetik, goizean edo gauean. Berdin zait, 
baina gu. Muakiss. Zuon maitea naizen Euskara. 



 
 

 
 

----------- 
(Abendurako proposamenak> Urertzetarron bloga# 
Urdiainera bidaitxoa# 'E' Klasekidea egoera larrian) 

----------- 
 

Dena zara 

 
Dena, dena denean, 
den dena da dena. 

Dena, dena ez denean, 
ez dena da, dena izateko 

denak behar duena. 
Niretzat, 

dena, zu zara, 
eta zu, 

niretzat, 
den dena zara. 

 
------------ 

 
Ezezkoan 

 
Ezezkoan aurkitu zuen bizilekua, eta ukazioari berari 
ere, ezinezkoa egiten zitzaion baietza ematen. 

------------ 



 
 

 
 

 

 
 

Intsektua II. Zura 
 
 
 



 
 

 
 

Itxura 

 
Leihotik „begiratzea‟ zuen gogokoen. Noiz behinka, 
atzera „begiratzen‟ zuen, barruan butakan zenari, 
zerbait esateko. Kalean, espaloitik joan etorrian 
zebiltzatenek, "Beti dago kalera begira" edo 
antzekoren bat, esaten zutenean, hark harrotasunez, 
irribarre egiten zuen. 

Itsua zen, baina amak umetatik esana zion, 
"Semetxo, itsua zara, baina hala ere, itxurak zaindu 
behar dituzu". Eta hura, esanekoa zen. 
 

-------------- 
 

Kanarietan 

 
Supermarketen kanpokaldean, emakume musulmandar 
bat belauniko. Hormara eta Mekara begira, errezuan 
dago. Horman, aurrez-aurre duen pintadak, -Mecaguen 
los godos- dio. Irribarrea ateratzen zait. Mekara begira 
emakumea, eta muturrean dituen lehen hitzek ere, -
Meca- diotelako. Espainiar turista bati ere, barrexka 
atera zaio. Auskalo zerk eraginda.  

Jakingo al du berak, pintada egin duen 
kanariarrak, noren gainean egin nahi duen „egitekoa‟?. 



 
 

 
 

------------- 
 

Asetze kontuak 

 
Niretzat, eleberri bat, udako egun berotsuetan hartzen 
dudan freskagarria bezalakoa da. Egarria asetzen 
didana, baina di-da batean, arineketan edaten dudana.  
Bere funtsioa egiten du, eta kito. Aldiz, saiakera bat, 
afari erromantikoa da. Janari ederra, ardo on bat, 
postrea, kafea eta kea. Eta oraindik goxoena etortzeko. 

 
Biharamunean, eleberriko detaile gehienak, 

ahazte bidean dudan bitartean, oraindik, saiakeran 
izaten naiz pil-pilean. 
 

------------- 
 

Isilpeko lana 

 
"Isilpeko lanean ari garela, isilpeko lanak berdintzen 
gaitu idazle guztiak". 
                  

Anjel Lertxundi 
------------- 

 



 
 

 
 

Denok barru 

 
Xabier Amurizak, bere „Euskara Batuaren bigarren 
jaiotza‟ liburuan, astindu ederra ematen dio, euskararen 
erabilpenari. Bere ustez, besteak beste, esamolde 
sinpleak, aberatsak eta zehatzak, landu eta proposatu 
behar dira, gauzak errazte aldera. 
 

Nire herrian, elkartzeko izan garenok, batu 
garala baieztatzeko, edota, ea denok garen galdetzeko, 
„Danok barru !' edo „Danok barru?‟ esaten dugu. 
Itsasontzia portutik atera baino lehen, „barruko‟ denak 
barruan diren jakiteko. Bileretan, lagun artean edo 
denadelako egoeretan, izan behar garanak garen, edo 
oraindik norbait falta den jakiteko. 

 
Umetan, pilotaka, „kalera etxaten‟ genbilenean, 

hau da huts egitean, „kalean‟ edo kanpoan geratzen 
ginenean, irabazlea bakarrik geratzen zenean, „Danok 
barru !‟ esaten genuen, berriro denok jokoan hasteko. 
Esaera sinple, aberats eta zehatz honek, badu 
gaurkotasun muin bat, elkarlana adierazten duela. 
 

Denok barru ! 
---------- 



 
 

 
 

 
 

 
 

Oreka I. Kautxoa 
 
 



 
 

 
 

Zaldua 

 
Bi irakasle solasean, bata beteranoa eta bestea hasi 
berria. Athletiken ereserkiak, gaztearen mugikorreko 
dei bat iragartzen du.  

Iban Zalduaren „Azken garaipena‟ komikiaz ari 
da bestaldekoarekin. Beteranoari, irribarre maltzur bat 
atera zaio. Amaitzean, gazteak ea Zaldua ezagutzen 
duen galdetzen dio. Honek, "Nola ezagutuko ez dut 
ba, Athletikeko atezain ohia" erantzuten dio.  

Gazteak, hiru segundotan, irribarretik algarara 
doan barrebide osoa egiten du. 
 

----------- 
 

Isila 

 
Behin, itsaso txarrak eraginda, gure arrantzale batzuk, 
Xixonen sartu beharra izan zuten. Porturatu eta gero, 
txikito batzuk hartzera atera ziren. Taberna batetan, 
pianojole trebe batek, berezoek eskatzen zioten 
abestiak jotzen zituen.  

Herritar bat, gogoko zuen tango bat eskatzera 
ausartu zen. "Oyes, canta Isila pues" esan zion, 
pianojolea aho bete hezur utziz.  



 
 

 
 

Musikariak, "No se qué canción es esa. Me 
puede tararear un poco" esan zion. Arrantzaleak 
abesten erantzun zion, "Y si la ven, amigos díganle,...". 

------------ 
 

Bi aldeak 

 
Bat 

Azkenean, heldu zen eguna. Goizetik jaiki eta 
denda hartara abiatu nintzen. Nire asmoa ez zen 
erostea. Mutilaren aurpegia ikustea eta bidezkoa zen 
agindu bat,  behingoagatik betetzea, ziren nire bi xede.   

 
Bi 

Eskularruen prezioetaz galdetu zuen bezeroak, 
aldizkari bat ahaztu zuen mostradorean. Orrialde 
artean, notatxo bat aurkitu nuen.  

"Hiru urte zeneuzkan, eguneroko errondatik 
bueltan, etxea hutsik aurkitu nuenean. Ondo egin zuen 
zure amak, nigandik urruntzea. Utz iezadazu zoriontsu 
izaten. Hari fitsik ere ez. Poltsatxo bat utzi dizut 
hoteleko harrera-lekuan.  
 

Hotel Aristol - Kontaktua Luis". 
------------ 



 
 

 
 

Kale bakarra 

 
Lagunartean, bat zerbait kontatzera zihoan, "Bilbon, 
bada kale bat,..." Haren ondoan zegoen beste batek, ez 
zion jarraitzen utzi, "Aulestin ere bai !". 

------------- 
 

Hantxe ta orduantxe 

 
Ezustean, eta era berean ezinbestean, Patuak, zera 
zertzeko, kasualitatez aukeraturiko une eta gune 
hartan, Zorik eta Menturak, topo egin zuten. 

------------- 
 
(Bertsolaritzan =BEC= goi mailako idazleak ># 
mikroipuinen lehiaketa # kartzelako lana & gai 
librean#Pantaila erraldoia>teklatu/klabierrek ikusgai. 
Bekatua al da, hitz idatziak, jendeaurrean lehian 
aritzea?. Txapela, hitz abestuentzat egina al da?) 
 

------------ 
(Abendurako gaia>Alkohola. Adituek, neuronak 
galarazten dituela. Nik, biharamunean, neure onak 
suspertzen edo azalarazten dituela. Urertzetarrok ?)   

------------ 



 
 

 
 

Utero berekoak 

 
Bikiak dira, utero berekoak. Itxuraz kopi hutsak. Ilea 
berbera eta albokera, soslai edo koroskera (1)  berdina 
dutenez, lagunei ere, zail egiten zaie, bata bestengatik 
bereiztea.  
 

Baina bata itsua den bitartean, besteak ez du 
inor begibistan ikusi nahi. Itsuak Alzheimer duenez, 
dena ahazten du, besteak aldiz, ez daki ahaztea zer 
den. Ahazten duenak, erreineta sagar batez asetzen da. 
Besteak, bisigu errea bazkaltzen ari denean ere, 
aurrekoaren ogitartekoa desiatzen du. 
 

Sagar bat janez asetzen denak, besteak 
zoriontsu egiten ahalegintzen da, hor aurkitzen baitu 
bizipoza. Aurrekoaren ogitartekoa desiatzen duenak 
aldiz, mundu guztia gorrotatzen du, inork ez diolako, 
asetzeko moduko zoriontasunik ematen. Harentzat, 
dena, aurrean da beti. 

 
Itsuaren gaytasuna, ageria eta onartua den 

bitartean, bestea ez da gai lagunak egiteko. Utero eta 
koroskera berekoak dira, baina bat, erretako erreineta 
sagar batez asetzen den bitartean, bestea, erreta bizi da. 



 
 

 
 

(1) Itsasontzien gilei sendotasuna emateko, 
aurrekaldean eta atzekaldean jartzen zaien burnizko 
korazari, korosta esaten zaio. Bermeon, aurrekaldekoari 
bakarrik esaten diogunez, pertsonen aurpegien soslai 
edo albokerei ere, 'koroskera' esaten diegu.  
 

Gure haurtzaroan, hau da, kalean olgetan zen 
garaietan, koadernoetan marrazkiak edo zirriborroak 
egiten ere, ondo pasatzen genuen. Bazen adarjotze, 
joko barregarri bat, gaiarekin lotura duena. Lagun bati, 
"Idatzi egizu sei zenbakia eta bere azpikaldean, lau 
bat", esaten geniona. Gero, seiaren eta lauaren 
buztanak elkartzeko esaten genion, "Batu sei eta lau, 
eta zure koroskera urtengo dau" gehituz. 

------------ 
 

Estilo maniatikoa 

 

“Idaztea, tik bat da”. Hori dio Francesco Piccolok, 
izenburutik behitzeraino, bere “Scrivere é un tic” 
liburuan, idazleen erritual obsesiboak miatu eta gero. 
Beti tinta berdearekin, beti tabernan, ohean, bi ordu 
baino ez, alkondara berberarekin,… Ezohiko aztura 
hauek baino askoz hutsalagoen aurrean, aitonak 
buruari eraginez, zera esaten zuen, “Estilo maniatikoa!. 



 
 

 
 

 
Trainerua. Zura 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

------------ 
Gaixohiztasuna 

 
Pentsamenduak, sentimenduak eta eskarmentuak, 
burmuineratzen zaizkigun era berean, hitzez azaltzeko 
edo deskribatzeko ahalmena, software edo pilula 
modura, salgai egongo balitz, nik, pirateatu edo 
amaren osasun txartelarekin eskuratuko nuke, erosteko 
garestiegia izango litzatekelako.  

Gauero, lasai-lasai, alhaldurarik gabe oheratuko 
nintzateke, nire Sortze, Emozio eta Histori  artxiboak 
egunerotu eta gero. Eta horrela, gaixohiztasunez 
agurtu arte. Bien bitartean, ahuleziaren hesi artean. 

----------- 
 

Hiru heldu 

 
Aita, semea eta iloba, hirurak logelan daude. Orduak 
daramate isilean, aitonak, egunak hil hurrean. Minak 
eragindago keinu bat egitean, semeak, eskua heldu eta 
laztantzen ari zaio. 

Aitonak, "Heldu da" dio eta gero, ilobatxoari 
begiratzean, "Heldu da nirea eta umea ere heldu da" 
diotso semeari. 

------------ 



 
 

 
 

Agian 

 
Bere familia hain zen behartsua, zubipean bizi 
izandakoa ere bazela. Hainbat lanbide izan ondoren, 
poemak idazten hasi zen. Gero, denetarik idatzi zuen, 
baina batez ere, umeentzako ipuinak, „Ahatetxo itsusia‟ 
esaterako. Agian, noizbait, norbaitek, haren ahate 
itxura, soslai, albokera edo koroskera ikusirik, horrela 
deituko zion.  

Hans Christian izena zuen, eta agian, haren 
arbasoetako arbasoena, Ander zen. 
 

------------- 
 

Esanahia, edota esan nahia 

 
Erotismoa, erotzen gaituen abismoa. 

------------ 
 

Aresti & Botanz 

 
Gogoan dut, hamabi urte izango dira. Durangon izan 
zen. Azokara sartu, eta berehala, abesti hura. Ahots 
ezezagun hark, haize freskoa zekarren. Doinua, 
erakargarria zen eta hitzak, zaharrak bezain ederrak. 



 
 

 
 

Gabriel Arestiren poesia, Rogelio Botanzen 
ahotsean. Ordutik, bi izen hauek, bitakorizatuta daude 
nire burmuinean. „Nire poesia, oso merkea da,......‟ 
 

----------- 
 

Lau, hiru, bi, bat 

 
Kafe Antzokian, lau katu. Hiru metrotara, bi maisu. 
Atxaga eta Muguruza. Hitzez eta doinuz, katuen 
paradisuaz aritu ziren.  

Ni ere, katu bat sentitu nintzen. Paradisuan. 
 

----------- 
 

Koman 

 
Idazten, koman nago. Nire istorioa, hitz-zorian, zain 
dago. Bera ere, koman eta zain dago, hilzorian. Haren 
historiaren amaiera aldiz, idatzita dago. Modu 
heterodoxo batetan idatzia.  
 

Koma eta punto. 
 

------------- 



 
 

 
 

Arre, iso esateari 

 
Bada gure herrian, esaera bitxi bat, Euskal Herri osora 
zabaldu daitekena. Zerbait gogoko ez dugunean, 
zerbaiten kontrakoak garanean edo zerbaitek 
bildurtzen gaituenean, gauza haren „iso‟ garala diogu. 

Astoari „iso‟ esaten edo agintzen diogunean, 
geldiarazteko izaten da. Esaerak ere, hori esan nahi du. 
Gogoko ez dugunaren edo kontrakoa dugunaren 
aurrean, geldirik edo atzez egiten dugula. Are gehiago, 
zerbaitek bildurtzen gaituenean. Esate baterako; 
medikuarengana joatea, bildurtzen duenari, „medikuen 
iso‟ dela esango diogu. Alperra denari, „lanaren iso‟, 
ikasle txarrari, „liburuen iso‟, kirolik egiten ez duenari, 
„kirolaren iso‟, eta horrela, beste edozein egoeretan. 
 

Herri txikietan, badira herritar asko, lanagaitik 
edo beste arrazoiengaitik, hiriburuetara bizitzera 
joandakoak eta kasu gehienetan, asteburuetan, jaietan 
edo oporretan, pozik herriratzen direnak. Hoiek, 
herritarrak sentitzen dira, harrotasunez gainera. Baina 
aldiz, badira beste batzuk, gutxitan hurreratzen 
direnak, eta datozenean, harrokeriz, hiriburuko 
bizimodua goraipatzen ibiltzen direnak, herrikoa 
gutxietsiz.  



 
 

 
 

Hauei, gure herrian „Bermeon iso‟ direla esaten 
zaie. Azken batean, herriaren kontra aritzen direlako. 
Haiek, arre! gentrifikazioari diote. 

„Iso‟ esaerak, erabilera oso zabala izan dezake.  
Gainera, gustukoa izaten da norbaiten aurka aritzea, 
eta modu bitxian bada, askoz hobe.  

Arre!, „iso‟ esateari. 
 

------------ 
 

Idazterakoan 

 
"Ezagutzen ditudan idazle guztiek, arazoak izaten 
dituzte idazterakoan".                              Joseph Heller 
 

Heller eta biok, dakidala ez gara sekula 
gurutzatu, edo gurutzatu bagara, ez diot aurpegira 
begiratu ere egin. Eta inoiz, aurpegira begiratu badiot, 
ez nekien hura zela. Nik, ez dut inolako arazorik, nahi 
dudanean, nahi dudana, haretaz idazteko.  

Hellerren hitzak, idazterakoan diren arazoetaz, 
nireak haretaz, arazorik eta arazerik gabe idatzitakoak. 
Bi hegi, eta biak egiak. Agian, elkar ezagutu baginen…  

 
 



 
 

 
 

 

 
 

Arantzurdea. Zura 
 
 
 
 



 
 

 
 

------------ 
(Pilotan>artekari elebidunak?> # Ehun gorri, Ehun 
urdin # Euroak-hamarrekoak ardatz # 100-50= 
Ehun-bostera/erdira # 100-30 = Ehun-hirura # 100-
80=Ehun-zortzira.#Euskaltzain apostuzalerik?) 

------------ 
 

Erreta 

 
Iloba, kopeta ilun eta erreta zebilen. Erantzunak, ere 
mono-silabekin ematen zituen.  

Haren ondoan zegoen amonak, josteari utzi 
gabe, zera esan zion, "Maitea, haserretzean, hasi 
erretzen eta ba-kea". 
 

----------- 
 

Urrea 

 
Oro ez da urrea, urrea, „oro‟ bada ere. 

---------- 
 
(Ezinezkoa denean, elkartasuna amets. Aldiz, eskura 
denean, ezetz. Gurea, ezintasun endemikoa ote ?) 

---------- 



 
 

 
 

Tasunkeria 

 
Bere dohainen bat, edo duen beste zerbait laudatzeko, 
haren barneko „keria‟, „tasunez‟ janzten ahalegintzen 
denagaitik, tasunkeriz ari dela esaten diot, ene barneko 
kideari. Niretzat, harrokeria, harrotasunean, 
zintzokeria, zintzotasunean edota lagunkeria, 
laguntasunean ezkutatzen ahalegintzen dena, 
tasunkeriz ari da. 
 

------------- 
 

Idiolektoa 

 
Izenburuak, irakurtzen ez dakien tontolapiko erdaldun 
bat, adierarazten badigu ere, ez du inongo zerikusirik. 
Grekoz, norbere hizkera esan nahi du. 
 

Etxe guztietan, badira hainbat hitz, familia 
horretan bakarrik erabiltzen direnak. Beraiek 
asmatutakoak eta beraien artean soilik erabiltzeko 
sortuak. Hitz hauen asmatze bideak, pertsonen izaerak 
bider egoerak, bezain anitzak izan litezke, beraien 
sormen gaitasun iturrietatik ateratzen baitira. 
 



 
 

 
 

Jon Iñaki nire lagunak, sasoi batetan bi urte 
eman zituen Kairon lanean. Emaztea eta bi semeak 
ere, berarekin joan ziren. Etxean euskaraz eta kalean 
ingelesez hitz egiterakoan, beraien idiolekto elebiduna 
sortu zuten. Besteak beste, Aidia (ID- Identity 
Document), Estikerra (Sticker- Eranskailua jartzen 
duena), Lantxera (Lunch- Bazkaria eramateko bowla), 
edo Printerra (Printer- Inprimatzailea). 

Amaitzeko, hona hemen gure etxeko 
idiolektoko hitz bat. Za-za (Onomatopeia)- Jan ostean, 
mahai-zapian gelditzen diren ogi papur edo janari 
hondakintxoak batzeko gailutxoa.  

Hurrengo „Abenduko bigarren larunbatean‟ 
ateratzeko gai aproposa, ikusteko ea hitzak 
sortzerakoan, nolako ohiturak dauden, klasekide 
bakoitzaren etxeetan. 

Bada liburu eder bat, egilearen familiko lexikoa, 
modu bizi, bitxi eta erakargarri batetan, kontatzen 
duena. Anjel Lertxundik, „egun hartan‟, proposatutako 
liburua. „Gure etxeko kontuak‟, idazlea Natalia Ginzburg.  
 

----------- 
(Leihotik begira>10m#ezkerrekoa da#eskuetan, ogia 
eta Correo#Adierazpen askatasuna. Besterik ezer ?) 

----------- 



 
 

 
 

Ospea 

 
Gaur, laranja koadernoa lagun, kaletik nindoala, idazle 
ospetsu batekin gurutzatu egin naiz. Ez dakit hark 
zeraman bakardadea, bilatutakoa zen ala ez. Batzuei, 
ospeak berak, harremanen hotzpean bizitzera 
kondenatzen dielakoan nago. 
 

Tasunkeri gabeko harrotasuna sentitu izan dut. 
Baina ez, koaderno laranja neramalako, harekin kide 
edo parekoa sentitu naizelako. Ez, ez. Osperik gabeko 
eremu epel horretan bizi naizelako baizik. 

 
----------- 

 
Itzultzea 

 
Itzultzea hitzaren bi esanahiek, bereizgarriak bezain 
bateragarriak dira. Bata, eremu ezezagun batetik 
bueltatxoa ematea bada, bestea, eremu ezagunera 
bueltatzea da. Baina kasu bietan, nahi ta nahiezkoa, 
aipatutako harantz honanzko bidai hori egitea da. 
 

----------- 
 



 
 

 
 

 

 
              Orrialde hau, hutsik edo zuririk dago. 
              Beraz, hitz hauek, birtualak dira. 
              Demagun, esandakoak direla, 
            eta ez idatzitakoak. 

 
              Koldok, horrela utzi zuen koadernoan, 

    bere etenalditxoak, bihotz kraskatu baten 
    itxura izan zezan.  

 
              Hark bizi izandakoa, hobeto ulertzen da,  
              ezker-eskubiko hurrengo gogoetak,  
              batera entzun eta begiratuz gero. 
 
              Orrialde hau, hutsik edo zuririk dago. 
              Beraz, hitz hauek, birtualak dira. 
              Demagun, esandakoak direla, 
            eta ez idatzitakoak. 

 
              Koldok, horrela utzi zuen koadernoan, 
              bere etenalditxoak, bihotz itxura izan zezan.  

 
 
 



 
 

 
 

Hitz hauek, zintzotasunez eta dakorzkidan moduan 
idatziak dira, inolako galbaherik gabe. 
 

Bidean zetorren, banekien ordu kontua zela. 
Lur jota nago eta amorru bizian, erdiz erdi. 

Bat, bi, hiru eta azkenean…. Ezin dut gehiago 
irentsi. Dena pikutara bidaltzeko gogoa dut, baita 
maisua eta ni neu ere, atzean garala.   

Ihes egitea banu, gaur bertan desagertuko 
nintzateke. Hori bai, zurekin. Betiere zurekin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azken bolada liseritu, beheraldia gainditu eta 
jasandakoa erlatibizatu ondoren, suspertu eta 
indarberritu egin naiz.  
 
Betiere, zuri esker.  



 
 

 
 

Jokoz kanpo 

 
Gogotsu altxatu zen, norbaitekin, zerbaitetaz hitz 
egiteko. Kolarreko atea ireki bezain laster, zerbait 
arraroa somatu zuen. Kalean ez zen ezetariko zaratarik 
entzuten, ez txiorik, ezta zurrumururik ere. Dena 
geldirik eta mutuan zegoen. Portura heldu zenean, 
itsas-txoriak aidean, marrazkiak ziren. Itsasoa eta 
txalupatxoak ere antzean, izoztuta baleude moduan, 
geldi-geldirik zeuden. Berehala konturatu zen, jokoz 
kanpo zebilen bakarra, bera zela. Egun horretan 
gertatu behar zen guztiaren ardura zuen idazlea, 
pentsakor izango zela eta oraindik, ez zuela erabakirik 
hartu, nork, noiz eta zer, egin edo esan behar zuen. 
Atzera egin eta zirriborroen etxera itzuli zen berriro. 

-------- 
 

Adan eta Eva 

 
Bernardo Atxagaren ustetan, Adanek, lehen gripea izan 
zuenean, hiltzear zegoela pentsatu zuen. Aldiz, 
Gioconda Belliren iritziz, Evak, lehenbiziko 
hilerokoaren presentzia somatu zuenean, zera pentsatu 
zuen, "Badakit nire barruan, ilargiak betetzen eta 
husten duen, itsaso bat dela". 



 
 

 
 

------------ 
Ezer ez 

 
Badira pertsona batzuk, beraien izaerak behartuta, 
harantz eta honantz lotu barik, etengabe, berbetan 
egon behar direnak. Gehienetan, ezer gutxi egiten 
dutelarik. Zarata asko eta ezer ez.  
 

Amonak, halakoren bat ikustean edo 
gogoratzean, zera esaten zuen, "Ezer ez eta zarata, inor 
ez eta geriza". Eta josten jarraitzen zuen. 
 

------------ 
 

Superheroiak 

 
Euskarak ez du superheroien beharrizanik, ez du 
onartzen. Euskarak, superheroei, berehala kentzen 
dizkie soineko mozorroa. Esate baterako, Batman, 
euskararentzat Onegizon, edo hobe esanda, gizon 
arrunt bat baino ez da.  
 
Euskarak, itxurakeriak eta tasunkeriak, gorroto ditu. 
 

------------ 



 
 

 
 

 
 

 
 

Oreka II. Zura 
 
 
 



 
 

 
 

(Eta bi Euskaltzaindia baleude?. Ikerketa & Erabilera. 
IKideak, 47 urtetik gorakoak eta Ekideak gazteagoak. 
Badakit galdera. Zergaitik 47?. Beti galderak. Ez hobe 
ideiak, sormena, proposatu, berrasmatu,... Edo denak 
emakumeak, edo denak begi urdinak, edo, edo..... 
Baina aldaketa.) 
 

-------------- 
 

Benetako aita 

 
Aitona-amonekin baserrian bizi, hazi eta hezitakoa 
zen. Zortzi urte zituela, aitona hil egin zitzaionez, 
gurasoak, herrira eraman zuten. 
 

Hamabi urterekin, idazteko makina bat oparitu 
zioten. Gauetan, aitona gogoan, ezin lorik egin eta 
idazten ematen zituen orduak. Zarata gehiegi 
ateratzeagaitik, gurasoak, garagera bidali zuten 
mutikoa.  
 

Munduan, oso ezagunak egin ziren haren 
liburuak. Gazte hil zen arren, askorentzat ahaztezina 
da, betaurrekodun ume itxurazko idazle hura. Batez 
ere, emakume batentzat. 



 
 

 
 

Behin, hamalau urte zituela, lagunekin kanping 
batetara joan zen. Egun hartan, lagunek, bere begien 
aurrean, neskato bat bortxatu egin zuten. Mutikoak, ez 
zuen parte hartu, baina ezta ahorik ireki ere.  
 

Egunak garrenean, kalean, neskatoarekin topo 
egin zuen. Barkamena eskatu zion, laguntza ez 
emateagaitik, baina ez zuen lortu, gorrotoa etzen 
besterik. Damu hura, bizilagun izan zuen bizitza 
osoan. Hil arte, emakumeen eskubideen aldeko ekintza 
guztietan, aktibista sutsua izan zen. 
  

Haren liburuetako pertsonaia nagusia, „egun 
hartan‟ jaiotakoa da. Lisbethen benetako aita, bera zen. 
 

------------ 
 
(Idazleak, modu presentzialean edo birtualean > 
eskoletara#gaztetxoek, berandu baino lehen, hitzen 
lihoetan trebatu, hobbya, kirola, aisialdia bihurtuz?. 
Beste bide bat, Urertze bezalako irakasleak bilatzea.) 
 

----------- 
 
 



 
 

 
 

Inga Zolude 

 
Haren begietan, zerbait berezia somatu nuen. 
Kontatzeko gogoa adierazten zuten.  

Letoniarra banintz, agian ez nuke horrela 
pentsatuko. Urruneko zerbait, txikia eta ahula denean, 
harribitxi moduan ikusteko joera dugulako. Hala ere, 
haren begietan, kontatzeko gogoa ikusi nuen. Eta ni, 
zain geratzen naiz. 
 

------------ 
 

Igarkizuna 

 
Amonak, aintzinako kontu asko zekien, baina egun 
hartan, denon harridurarako, igarkizun bat bota zuen. 
Egongelako begi guztiek, ezin sinistu eta ezin asmatu 
geratu ginen.  

Amonak, "Lapiko tipi tapadun, kolore biko 
saldadun" esan eta handik bi segundotara, "Zer da?" 
galdetu zigun.  

Haren irribarreak, ordu luze bat iraun zuen. 
Gero, josteari utzi gabe, "Arrautza" esan zuen. 
 

------------ 



 
 

 
 

 

 

 

Intsektua I. Zura 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bat Formulako, efektu optikoa 

 
"Hay pueblos cuya huella sobre el planeta que 
habitamos es tan antigua, que cuando se trata de 
investigar su pasado se acaba alcanzando 
necesariamente las rai  ces mismas de la humanidad. 
Euskal Herria, el pueblo del euskara, la tierra de los 
vascos, es uno de ellos." 
                            
                                               Fernando Alonso (2005) 
 

------------- 
 

Kamisetak eta zu 

 
Aspaldikoa da, kamiseta bat janzterakoan, zutaz 
gogoratzea. Orduan, zabalak eramaten ziren, eta ni neu 
ere, gizenagoa nintzenez, zure inizialdunak erabiltzen 
nituen. XL, neurri handiko giza aberea.  

 
Orain, argalago nagoenez, zure abizenaren 

inizialdun neurrikoak erabiltzen ditut. Ni ere, hauts 
bihurtzeko bidean. 
 

------------ 



 
 

 
 

Txori guztien kabia 

 
Mundua ezer bada, txori guztien kabia da. Heganean, 
antzekoak bagara ere, lumetan eta txioetan, guztiz 
ezberdinak gara. Kalera irtetzea besterik ez da behar, 
hori horrela dela baieztatzeko.  
 

Gaur goizean esaterako. Kolarreko atea ireki 
bezain laster, urrunean sortutako hitz batzuk izan dira 
lehen belarriratu zitzaizkidanak. Aurreko etxea 
konpontzen ari ziren, bi errumaniar izan dira. Hauek 
ere, guk bezala, azkar hitzegiten dute.  

Bi kale beherago, lanera zihoazen (agian 
adinekoak zaintzera) bi emakume. Hauen hizkuntza, 
ezaguna da gurean. Auskalo non, baina argi dago Hego 
Ameriketan jaiotakoak direla.  

Gero, hegoaldean Iñaki eta iparraldean 
Etxegarai deitzen diogun, kale saltzaile beltzarana. 
Mugikorrez, hitz arraro batzuk esaten ari zen. Eta 
jarraian, „izaradun‟ (horrela esaten baitiegu, Sahara edo 
Marokoarrei) bi emakume. Hitzak teilakatuz, beraien 
umeei agirika zebiltzaten.  

Azkenez, herriko lau emakume, goizeko 
kafetxoa hartzen, lehentxoago entzun nuen hizkuntza 
batetan. 



 
 

 
 

Mundua, txori guztien kabia da, bai, baina 
hemengo txori askori, besteen txioen doinua, 
goxoagoa edo jantziagoa egiten zaie. Kaiola kontua. 

------------ 
 

Zinelako naiz 

 
Behia eraisten zeundela somatu ninduzun, 

ateratze bidean nentorrela, 
asteartea eta etxean, izan nuen argia, 

ordutik, munduratua ni eta zu eraitsia. 
Zuk emandako laurdena, 

itzultzen ahalegintzen nintzen, 
eguneroko helburua hori baitnuen, 

zure irribarrea, sugar bihurtzea. 
Hizkuntz berezia sortua genuen, 

keinuz eta imintzioz osatua, 
izandakoaren muina bahetzeko, 
eta „hitzisiltzeko‟ ere balio zuena. 

Zure jabea nintzela esaten zenuenean, 
denadelako zerak, zentzua zuen. 

Zugaitik ari naiz ama, 
zugaitik izan eta izango naizelako. 

 
------------ 



 
 

 
 

 
 

Oreka III. Zura 
 

 

 



 
 

 
 

Errosarioa 

 
Arratsaldeko kafea edan ostean, eta ohiko jostea utzi 
gabe, amonak, irratia lagun, errosarioari ekiten zion. 
Behin, hari begira nengoela, Ur Partzuergoko paper 
hura hartu, eta -Errosarioa, errepikapenez osaturiko 
hitz-jarioa- idatzi nuen. Gero, keinu bat egin nion. 

----------- 
 

Lasterketak 

 
Harro zebilen Kanadiar bat, bere herrikideek 
lasterketetarako duten dohainak goraipatzen. "Ehun 
metroetako laskerketetan, gehienetan Kanadiarrak 
izaten gara azkarrenak".  

Haren ondoan zegoen euskaldun batek, patxada 
handiz, zera esan zion, "Ba nire familian, bada bat, 
„Ehun metro‟ak, idazten egin zituena. Eta sasoi haretan, 
„Ehun metro‟ haiekin, ordurarteko marka guztiak apurtu 
zituen". 

Ni izan banintz, zera esango nion, "Guk, maisu 
batekin, egunero eta hirurehun eta hamar segundotan, 
munduari buelta ematen genion". 
 

------------- 



 
 

 
 

Metak 

 
Izenburuak, bapatean Alpe d'huez, Galibier edo Luz 
Ardidengo etapak gogorarazten badizkigu ere, „meta‟ 
hitzak, badu bere historia, Tourrera heldu baino lehen, 
Erromatarren zirkoetan hasten dena, hain zuzen ere.  
 

Haiek, zirkoaren harea, obeliskoz eta estatuaz 
osatutako, spina deituriko harresi baxu batez erdibitzen 
zuten. Spinaren muturretan jartzen zituzten bi mugarri 
edo zutabe konikoei, „meta‟ deitzen zioten. 
Izatez, meta hitzak, latinez „helburua‟ esan nahi du, eta 
zaldi kuadrigetan, beste lasterketa guztien antzera, 
helburua, aurkariek baino lehenago helmugaratzea 
zenez, hortik gero zutabe koniko haiei ere, meta 
deitzearena. 

Sasoi hartako zaldi lasterketak, hain izan ziren 
arrakastatsuak, ETB ere transmititzen hasi zela.  
Egun haietan, gure baserrietan „etxeguna‟ egiten zuten 
eta telebista aurrean, auzokoekin, Diomedes, Eumelo, 
Antíloco, Menelao edo Meriónen kuadrigen aldeko 
edo kontrato apustuak egiten hasi ziren. Orduko 
artekariek, "Menelaok Eumelori bost ezetz" edo 
antzekoak, oihukatuko zituzten lau haizetara. 



 
 

 
 

Lasterketak bukatu eta albisteak hasten 
zirenean, denak berriro lanera itzultzen ziren, behiak 
jaistera, lurra jorratzera edo larretako lastategietara.  
 

Behin, besoak lanean, baina oraindik burua 
lasterketetan zeukan Inaziok, gailurraren inguruan 
zuen belar pilaketari begira jarri eta zaldietako „meta‟ 
itxura hartu zion. Ordutik hona, belar-meta esaten zaio 
eta baita egur-meta, ongarri-meta, edo denadelako-
meta, pilatuta dagoen zeraren arabera. 
 

Baserrietako gazteek eskolatuagoak zirenez, 
irudimenez, basoei bertsoak egiten, errekatxoei 
abestiak eta baita hitz berriak asmatzen hasiak ziren.  
 

Auzolan egun batetan, Inazioren semea zen 
Prantzizkok, belarrak gailurraren inguruan batu edo 
pilatu egiten baziren, beraiek ere egun horretan 
indarrak metatu egin behar zituztela esan zuen. Eta 
Prantzizkoren alaba Nekane izan zen, Unibertsitateko 
bilera batetan, lehen aldiz metatze eta metaketa hitzak 
erabili zituena.  
 

"Helburuak lortzeko, indarrak metatu behar dira". 
----------- 



 
 

 
 

Galderak 

 
Badira galdera batzuk, gehiegi pentsatu gabe edo 
ganora barik, arineketan egiten direnak. Esaterako, 
norbaitek konturatu barik edo nahi gabe, etxeko atea 
ixtean, giltzak barruan, sarrailan sartuta uzteagaitik, 
entzun behar izaten dituenak. "Eta giltzak buelta 
emanda utzi dituzu?". 

Nik hiruzpalau aldiz entzun behar izan ditut. 
Hurrengoan, zera erantzungo diet. "Bai, bi buelta 
emanda eta kisketa ere jarrita. Agur Ben-Hur!". 

------------ 
 

A ze parea 

 
Poz-pozik zeuden biak. Bata, idazteko makina 
zaharkitua despatxuko bakardean utzita, sukaldean 
zegoen, oparitu zioten tramankulua ukitzen. "Hau, 
mendira ere eraman dezaket", "Orain, edonon ahal 
izango dut idatzi, edozein lekutan inspirazioari itxura 
eman", esan zion beste berari. 

Bestea, eskaileratan gora, pentsatzen zetorren. 
"Gaurkoa bai ederra, gainera aproposa idazle 
honentzat.  



 
 

 
 

Bi kale beherago, badut bezero bat, baina hark, 
beste mota batetako gaiak jorratzen ditu. Ez, gaurkoa, 
bereziki honentzako egina da".   

             
Inspirazioak, goiarkiak, etorriak, argialdiak, 

hitzen damak, musak edo alosiak, betiko bidea hartu 
zuen, hau da, ate azpiko zirrikitua. Gero, korridoretik 
ezkerretera egin eta gelan sartu zen. Ez zen inor.  
"Baina nola da posible, tontolapiko arraioa. Hamaikak 
eta laurdenak, lanean aritzeko ordua da" esan eta 
amorru bizian, bueltako bidea hartu zuen.  

Sukaldekoa, tramankulu berriari begira, lerdea 
erortzen edo babea dariola jarraitzen zuen.  

Batzuen ustetan, Pablo Picasso esaterako, 
inspirazioak lanean harrapatu behar zaitu. Aldiz, beste 
batzuk ez dute horrela pentsatzen, ez behintzat 
Sigmund Freudek, "Inspirazioa hurbiltzen ez 
zaidanean, ni naiz harengana noana, bide erdi egitera", 
esana baitzuen. 

------------- 
(Abendurako – Aurten, Unai „Fiti‟ eta bere Ducatiaren, 
azken bidaiaren hogeigarren urteurrena ospatu. Lore 
eskaintza, Sollubeko bihurgunean. Argazkia blogean ) 
 

------------- 



 
 

 
 

Esnatze kontuak 

 
Zumaian izan zen. Lagunaren „soldaduzkako‟ kide bat 
bisitatzera joanak ginen. Haren koadrilarekin, 
hurbileko auzo batetako jaiak dastatu ostean, ordu 
txikietan ganbaratu ginen. Haren etxeko ganbaran 
baitzegoen lagunentzako logelatxoa.  

Iratzartu berriak ginela (beno, gu izartuta 
geunden), lagunak atea ireki eta "Esnatu zarete?" 
galdetu zigun. Gure bihotza oraindik lo zegoen, eta 
adimenak ere ez zuen asko gehiagorik ematen. Zera 
erantzun genion, "Guk ondiño ez". Esnearekin 
gosaltzea zen ohikoena eta uste genuen, galdera, 
"Gosaldu duzue?" zela. Gure geroko barre-algarak, 
Getarian ere entzun ziren.  

Euskal Herrian, jaiak nonnahi direnez, 
hurrengoak gure ingurukoak ziren. Orduan, zumaitarra 
izan zen gure kroadilan zegoena. Batzeko ordua zen 
eta txandaka lan egiten zuen norbaitetaz ari ginen, 
batek, "Biar eitzen dau" esan zuenenan. Hau da, behar 
edo lan egiten zuela, eta ez zela etortzeko, esan nahi 
zuen. Zumaitarrak, zera galdetu zigun, "Eta zer egiten 
du Biarritzen?". "Esnatu" erantzun nion nik. Egun 
hartako karkail orroak, kosterrez, Earaino heldu ziren. 

------------ 



 
 

 
 

Neguri 

 
Getxoko auzo honen izena, antza denez, R.M. Azkuek 
asmatu eta proposatutakoa da. Hango jauntxoak, uda 
pasatzera, Donostira, Zarautza edota beste 
nonbaitetara joaten baziren ere, negua, beraien 
„etxetxoetan‟, Bilbo inguru horretan igarotzen zuten. 
Hortik izena, Neguri, negua pasatzeko uria.  
    

G. Arestiren iritziz, euskaltzain lekeitiarrak, 
hobe  Neguriren ordez, bere bigarren abizena zen 
Aberasturi, proposatu bazuen. Askoz egokiagoa 
„dirudirudi‟. 

----------- 
 

Zirt edo zart 

 
Ahaztea zahartzaroan, sarritan saihets ezina, beste 
askotan, halabeharrez, saihesteko nahita egina. 
 

------------ 
 
(Abendurako asmakizuna - Gaur egun, edozertaz 
enteratzeko?. > Enter eta atzeko zera behatu behar da.) 

----------- 



 
 

 
 

Inaz 

 
Inaz, hitz gutxiko gizona zen. Gehienetan mutuan 
zegoen, baina hala ere, nekez galtzen zuen bere 
berezko irribarrea.  

Lagunartean, txikiteoko ordura edo bazkarira,                                              
norbait berandu heltzen zenean, Inaz, harengana 
hurbildu eta “Zain izan naiz” esaten zion belarrira.  

Leku izen bat gogoratzen zebiltzatenean aldiz,                              
Inazek ozenki, “Niza” esaten zuen, nahiz eta 
ahaztutako leku hura, Euskal Herrikoa, Malikoa edo 
Nepalekoa izan.  

Eta lagunen batek, modu txarrez, zerbait 
agintzen zionean, besteetan ez bezala, Inaz, haserre 
bizian jartzen zen, lagunari, “Nazi” esaten ziolarik. 

Gehienetan mutuan, irrifartsu, gutxitan haserre,                                              
Inaz, hitz gutxiko gizona zen. 

------------ 
 

Gaizki ulertze interesatua 

 
Botilak errukiz, “Utz nazazu” esan zion. 

Gizonak, “Huts nazazu” entzun zuelakoan 
egin, eta edaten jarraitu zuen. 

------------- 



 
 

 
 

Urrun ta fits 

 
Umetan, lagunartean haserretzen ginenean, gure 
artekoa bukatua zela adierazteko, "Urrun ta fits, betiko 
eta betiko" esaten genuen.  
 

Egia esan, hurrengo egunean lagunak ginen 
berriro, umetako haserrealdiak, arinak eta ahazkorrak 
direlako. Milaka aldiz esango genuen, baina jakin gabe 
zehatz mehatz, „fits‟ hitz hark, zer esan nahi zuen. 
 

Gurean, „asago‟ erabiliagoa zen arren, 
bagenekien, „urrun‟ haren parekoa zela, baina „fits‟ 
hitzak, nigan behintzat, jakinmin ergel eta pasibo bat 
sortzen zuen. Ez nuen ikertu. Orduan ez nuen astirik. 
 

Gure herrian, badago doinuz haren antzekoa 
den berba bat, gainera oso erabilia, arrantza mundukoa 
delako. Arrantza aparailuetako haria, tantza edo zurda, 
pita da, baina ahozkatzerakoan, guk Bermeon, fitse edo 
fitsie esaten diogu.  
 
Hasieran, pentsatzen nuen, „fits‟ hura, haserretzean, 
gure artekoaren hari edo „fitsie‟ apurtzearekin izango 
zuela zerikusia. Baina ez. 



 
 

 
 

 

 
 

Bikotea. Kautxoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Pantxo ta Peio izan ziren dena argitu zidatenak, 
beraien „Itziarren semea‟ abestiarekin, „Bainan nik ez dut 
eman lagunen izenik, ta hantxe gelditu dira fitsik jakin barik‟. 
Hor zegoen. Hitzak, ezer ez, ezer gutxi, apurra edo 
ergelkeria esan nahi du eta ezezkoetan erabiltzekoa. 
Eta Iparraldean (Pantxo eta Peioren sorlekuan), orban 
edo lohidura ere, esan nahi du. 
 

Gaur egun, penaturik batzuetan, amorraturik 
beste batzuetan, hitzaren edota esaldiaren erabilpen 
eskasiak kezkatuta nauka. Hain gurea izan den, „Urrun 
ta fits, betiko eta betiko‟, eta hain erabilgarriak eta 
zehatzak diren, fitsik ere ez, fitsik esan barik, fitsik jakin 
gabe, eta abar, ahazte bidean dira, erabilpenaren zain.   

------------- 
 

Gaizki ulertze inuzentea 

 
"Idazle baten zeregina, arriskuak hartzea da, lokatzetan 
sartzea".                                               Harkaitz Cano. 
 

Hau irakurri zuenean, gazteak, koadernotxoa 
hartu eta basatan blai, harkaitz beldurgarri hartarantz 
abiatu zen. 

------------- 



 
 

 
 

Supermerkatuan 

 
Gizona, karrua hartu eta barrura sartu da. Hiruzpalau 
produktu saskiratu ostean, hasierako abiada moteldu 
egin du. Astiro doa, zorua izoztuta balego bezala. 
Xaboien tokira hurbiltzean, adi eta „gel hadi‟ geratu da. 
Orain, izoztuta dagoena bera dela dirudi.  
 

Dependienteak, dena ikusi du. Isil isilik 
hurreratzen zaio, ezustekoak gizona urtu barik eta 
kontu handiz zera esaten dio, "Ezkerreko urdin hori 
da Nekanek eramaten duena". Gizonak, erabat urtuta, 
"E, a, bai, esker, eskerrik asko Amaia" esaten dio. 
 

Dependienteen artean, emakumezkoak 
gehiengoa dira, gizonok, askoz dependienteagoak 
bagara ere.   

------------ 
 

Galdera bat 

 
Hatzetatik at egitea, askatasuna lortzea bada, zer ote 
da, askatasuna hatzeman edo hatzegitea?. 
 

----------- 



 
 

 
 

Bere buruaz 

 
Hain zuen bere burua idazletzat, hitzegiterakoan ere, 
marratxoak, puntutxoak eta komatxoak erabiltzen 
zituela. 

Lagunartean, krisiaz, eguraldiaz, gaixotasunetaz, 
kiroletaz, edo beste edozein gai arruntetaz, hitzegiten 
hasten zirenean, haren kopeta iluntzen hasten zen eta 
ezer esan gabe, buelta eman eta „bere bakardadea‟ 
bilatzera joaten zen, bere burua idazletzat zuelako. 
Baina hain zuen bere burua idazletzat, kokospeko 
bizarra utzi eta inongo beharrizanik gabe, betaurrekoak 
ere jarri zituela.  
 

Behin, goizaldeko bostak talantatzen ari zirela, 
kalera atera zen, „bere bakardadea‟ bilatzeko asmoz. 
Ordu bete geroago, etxean, bere ohiko bakardadean, 
bere buruaz beste egin zuen. Mahai gainean utzi zuen 
papertxoak, zera zioen, -Inork ez zuelako sinisten, ni, 
idazlea nintzela.- 
 

Lagunek hilkutxan jarritako lore-koroa, komaz, 
marraz eta puntuz josita zegoen. 
 

----------- 



 
 

 
 

Odoleko ahaideak 

 
Bits eta beach, bi hitz. Urrunekoak bezain bazter 
berekoak. 
 

--------- 
 

Erantzun lasaia 

 
Kazetariak, ezohiko galdera bat luzatu zion, 
“Zuretzat zer da idaztea?”. 
 

Dantzariak, patxada galdu gabe, zera erantzun 
zuen.-“Niretzat, idaztea, eszenatoki huts eta bakarti 
batetan, autokonplazentzia eta etsipena sentiarazten 
dizkidan melodiarekin, behatz-puntetan dantzan 
egitea bezalakoa da”. 

---------- 
 

Erro erratua 

 
Bere muinaren funtsa, „bai‟ esatean badatza ere, 
„ezkontza‟ deitzen diogu. 
 

---------- 



 
 

 
 

IVAN 

 
Ivan, izatez tsarra zen, baina „beldurgarria‟ edo 
„txarra‟ ere deitzen zioten. Errusiako lehenbiziko 
tsarra bazen ere, „Laugarrena‟ deitua izan zen. 

Ivan Errusiako tsar „txarra‟, batzuen ustetan 
Julio Zesarren ondorengoen ondorengoa zen. 
Erromatar sustraiak izanik, bere izenak agian, 
zerikusia izango zuen, „laugarrena‟ deitua izatean. 
 

--------- 
 

Zoria 

 
Gizakia, hezitzen edota hesitzen joaten da, azkenean 
etsitzen amaitzeko. 

---------- 
 

Urruneko esaera 

 
Taberna batetan. Bezeroak, “Agur” diotso. 

Zerbitzariak, “Berdin” erantzuten dio, zera 
gehituz, -“Kolonbian esaten dugun bezala, -Txintxo 
portatu, hiltzen duten azkena izan zaitezen-”. 

----------- 



 
 

 
 

Hitz gutxiko kontua 

 
Sekuestroa, hitz gutxiko kontua da. Gurean, 
sekuestro bat egiteko, hiru hitz besterik ez dira 
behar. Bat, behatu, bi, bahetu eta hiru, bahitu. 
 

---------- 
 

Erantzun azkarra 

 
Kazetariak, erlojuari begiratu eta azken galdera 
izango zenaren aztarnak bilatzen hasi zen. 
Elkarrizketa osoan haren aurpegiak izandako itxura 
irrifartsua, erabat aldatu zen. Galdera atera 
zitzaionean, ahotsa ere beste batena zirudien. 

-Zure bizitza literarioan, zerk kezkatu izan 
zaitu beste guztien gainetik. Zein zeregin izan da 
zure denbora gehien urratu duena. Zein 
hausnarketarik sakonena?-.  
 

Idazlearen erantzuna, hitz bakar eta azkar bat 
izan zen, -Zuzenketak-. 
 

----------- 
 



 
 

 
 

 
Kontatzea 

 
Kontatzea, beti idaztea ez bada ere, idaztea, kontatzea 
da beti. Eta idazteko, ezinbestean, hatzak kontutan 
izan behar, kontatze kontuetan asko dakitelako. 
 

----------- 
 

Igarkizun elebiduna 

 
Batekin flash, birekin zoom, 
hirukin OK ateratzen dun 

Londonen finger, nola da Deustun? 
to guess duena, dela txapeldun. 

 
Erantzuna, goiko mugartean. 

 
----------- 

 
(Abendurako- Hitzak kalera. „Dizut‟ proiektua.  
Urarekin, lurrean idatzitako mezuak, gure kaleetara.              
(Oinarria, Txinako Dishu graffitia edo kale-kultura.)  
 

----------- 



 
 

 
 

 

 
 

Geriza. Zura 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Artillero 

 
Goiko igarkizun elebidun-digitala, bertso modura 
kantatzeko, ni neuk, Donostiako jaiei hasiera ematen 
dion, „Artillero, dale fuego‟ doinuarekin abesten dut. 
Abestia ere elebiduna da, artilleroa erdalduna eta 
ezkontzen den pasteleroa eta haren bi emaztegai 
posibleak, euskaldunak direlako.  
 

Azkenean, harekin edo horrekin, ezkonduko da 
pasteleroa. Gero, Prasku mozkorraren edo Opo 
zikinaren iloba izango denak, hamabi urte egiten duen 
egun berean, „fuego‟ emango dio kainoiari, Mexikoko 
„ume artileroa‟ emulatuz.  
 

Eta pasteleroaren semetxo hari esker, guk 
independentzia lortuko dugu.  
   

------------ 
 

Adi aditzari 

 
Emakumeak bagina, izango genuke 



 
 

 
 

 
 

Etxea II. Zura 
 



 
 

 
 

----------- 
Beresia 

 
Amonarekin eta hari bisita egitera etorritako emakume 
harekin, beraien gaztearoko kontuetaz ari ninten. 
Beno, ari ari, beraiek ari ziren. Ni adi-adi nengoen. 
 

Halako batean, emakumeak, modu naturalean, 
„berezi‟ hitza aipatu zuen. Edo behintzat, hori pentsatu 
nuen. "Zer zen berezi hori?" galdetu nien. Erantzuna, 
estereoan, modu gainjarrian belarriratu zitzaidan.  
 

-Beresia (gero jakin nuen eserekin zela), baserri 
ondoan zegoen lur sailari esaten genion. Lur hori etzen 
ereiten, han belarra eta zuhaitzak, -batez ere, 
gaztainondoak, hurrondoak eta haritzak-, besterik 
etzegoen. Beresira eramaten genuen ganadua belarra 
jatera, eta baita, hara joaten ginen onddoak edo 
sutarako egurra batzera.   

-Etxeko gazteak, pozik joaten ginen beresira, 
hara joateak, baserriko beste zeregin edo lan 
astunagoetatik, urrunarazten zigulako. 
 

Berehala konturatu nintzen, nire baitango 
Filolelo eta Filolego bikiek ere, zerbait esango zutela. 



 
 

 
 

-Beresira joatea, gogoz eta atseginez hartzen 
bazuten, beharbada, beraien „gauzak‟ egiteko ere leku 
berezia zelako izan ziteken. Beraz, baliteke gaur egun, 
noiznahi eta komodin itxuraz, modu errazean 
erabiltzen den „berezi‟ hitz horren jatorria, lur sail 
horretan izatea.- 

Hau esan, eta lasai xamar geratu ziren. 
 

Etxean, amonaren etxean entzundakoa, 
koadernoratzera nindoala, azken orrialdearen 
bukaerako lerroetan nenbilela, konturatu nintzen. 
Orduan zera pentsatu eta idatzi nuen;  

-Egia esan, nahiko gai berezia da, koadernoari 
amaiera aproposa emateko- 
 

Bikiak handik ziren, eta orrialdea bukatzeko, 
oraindik tartetxoa zela ikusirik, zera gehitu zuten; 

-Egia esan, nahiko gai aproposa da, koadernoari 
amaiera berezia emateko- 
 

Orduan bai, Filolelo eta Filolego, lasai geratu 
ziren. 
 

---------- 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Etxea III. Zura 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

Eranskin logikoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hala izan bazen, hala izan zitekeen;  
hala balitz, hala izan liteke;  

baina ez denez, ez da.  
Hori da logika”  

 
Lewis Carroll 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Maisu harekin eta segundo haietan, entzutearen, 
irakurtzearen eta idaztearen benetako kokagunea ikasi 
genuen. Haren hitzetan, "Leku hori, kuriotsitatea eta 
plazerraren artean dagoen eremutxo liluragarria da". 
Baina Urertze, matematikako zirrikituak azaltzeko ere, 
maisua zen. Haren adibideak, laranja kolorezko 
koadernotik ateratakoak eta bizitzak hari emandakoak 
izaten ziren.  
 

Behin, logika azaletik azaltzeko, zera esan zigun:  
 

-Datorren ikasturtean, gauza asko ikasiko 
ditugu, logikaz eta beste gai ugarietaz. Baina gaur, hiru 
istorioren bitartez, logikaren oinarri edo zutabeak 
ezagutuko ditugu.  
 

-Logikak, beste osagaien artean, matematika, 
fisika edota intuizioa barnebiltzen ditu. Eta batetik eta 
bestetik, kasuan kasuko, zuen ibilbideetan ere, dosi 
ezberdinetan erabili beharko dituzue, denadelako 
egoeretatik logikaz ateratzeko. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Arrakala. Zura 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Hiru istorioak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Greziarrek eta simioak 

 
Abiapuntua, lagun batek esandakoan datza. Behin, 
greziar batek esan zion, haiei, eskoletan txiki txikitatik 
logika irakasten zietela. Irakasleek, egunero zerbait 
luzatzen zietela, pentsarazteko. Gero, hurrengo 
egunean, guztien hausnarketak, denen artean aztertzen 
zituztelarik.  

Merkatalontzi batetan izan zen solasaldia, orain 
hogeitamar urte gutxi gora behera. Itsasoa, denbora 
lagun, esparru ezin hobea da gai sakonetaz aritzeko. 
Adibide bitxi bat ere jarri zuen greziarrak. “Behin, 
iraskasleak zera esan zigun”; 

-Pentsa ezazue, lurrean metro erdi sakonera 
duen zulotxoa dagoela, euskal harrizulatzaileek egiten 
dituztenak bezalakoa. Zulotxo hortara, ping-pong 
pilota bat jausten bazaizue, nola aterako zenukete?- 

 
Gauzak argitzeko, harrizulatzailearena, ez da 

greziarrak esandakoa, zuloaren diametroa irudikatzeko, 
nik neuk gehitua baizik.  

Dimitrius izeneko batek “palutxo batekin” 
esango zuen, Theodorakisek “putz eginda” eta 
Ezdakitzerpoulos  abizendun batek ere, zerbait esango 
zuen.  



 
 

 
 

Irakasleak zera esan zioten. -Gauza erraza da 
pentsatu ezkero. Bota ezazue txiza zulotxora eta igoko 
da pilota-.  

Nire aita zenak ere, „txiza bota‟ egiten zuen, nik 
„txiza egiten‟ nuen bitartean. Egina ez dena, egiteke 
dago eta egiteke dena, ezin liteke bota. 
 

Urertzek, euforiaz blai, logikaz jarraitu zuen.  
 
-Alemaniako, Leipzigko Max Planck 

Antropologia Ebolutiboaren Institutoko ikerlariek, 
simioen logika aztertzeko, frogak eginak dute. 
Haietako batetan, tubo batean kakauetea sartu zuten. 
Harrituta geratu ziren, txinpanzeak kakahuetea 
harrapatzeko, tubora txiza bota zuenean. 

-Logika hitza ere, greziar jatorrizkoa da. Logikós, 
arrazoia edo adimena esan nahi du. Beharbada 
horregaitik zainduko dute han, horrenbeste. Sustraiak 
dauden toki berean, hazten baitira loreak. 
 

-Adimena anitza da, ahozkoa, logiko-
matematikoa, espaziala, musikala, kinestesikoa, 
pertsonartekoa edo bakarkakoa. Bakoitzak berea, 
aurkitzeak eta jakiteak du garrantzia. Lantzen ez den 
lurra, antzua bihurtzen baita. 



 
 

 
 

-Ume edo gazteei, adinaren arabera, pentsatzen 
irakatsi behar zaie. Txikienei esaterako, asmakizunez, 
xaboi burbuilez, alanbreekin edo enbuduekin forma 
ezberdinak egiten. Imanekin jolastuz, zerbait ukitu 
gabe mugitzen, dendaka, umeek diruekin trebatzeko, 
altxorra bila estrategiak asmatuz, linterna batekin, argia 
eta itzalak landuz, edo beste edozein ideia 
irudimentsuez.  

-Adina eta adimena hazten doazen heinean, 
logika lantzeko gaiak ere, era berean aldatzen joan 
beharko liratekelarik. Baina gurean, umeei pentsatzea 
baino, buruz ikastea irakasten diegu, hausnarketarik 
gabe, logika denetatik urrun. Eta horrela, 
irakaskuntzaren funtsa, ezerezearen hautsa bihurtzen 
da. 

-Amaitzeko, Rodhes saltzailearen logika ikusiko 
dugu. Behin, gure gizona, herrixka batetara heldu zen, 
eta hango bezeroei bisita egin ostean, ilea ebakitzea 
bururatu zitzaion.  

-Herrian, bi bizargin zeuden. Batek, ilea ondo 
ebakita eta haren ileapaindegiaren zorua ere garbi-garbi 
zuena. Besteak aldiz, ilea triskilatuta zuen eta haren 
lanlekuaren behegaina ere, ilez beteta zegoen. 
Rodhesek, logika erabiliz, bigarrenean ebakitzea 
erabaki zuen.  



 
 

 
 

-Norberak ezin du bere ilea ebaki-, pentsatu 
zuen logikaz Rodhesek, beraz, bigarrenari lehengoak 
ebaki beharko dio eta alderantziz. Behengaina garbi 
izatea, bezero ezaren ondorioa izan daiteke eta ilez 
beteta egotea, lanaren lanez, garbitzeko astirik ez 
izatea. 
 

Istorioa bukatu zuenean, „Urertze‟k zera esan 
zigun, - Greziarren eta tximinoen txizarenak, lehen 
aipatutako logikaren osagai fisiko eta intuiziozkoetan 
sustraitzen dira. Hurrengoa aldiz, matematikoan-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Oreka IV. Zura 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lorezainaren C.V. 

 
Luxuzko bost izarreko hotelean, zuzendariaren 
bulegoan, atea jo dute. Giza Baliabideen zuzendaria da.  
 

-Barkatu jauna, baina lorezain posturako 
hautagai bat dago kanpoan, eta nirekin egon behar 
dela, esan diodan arren, berorrekin hitz egin nahi du. 
Erakutsi dit Curriculum Vitae, eta dirudienez, goi 
mailako lorezaina da. Maldivas, Mexico, eta 
Zanzibarko hotelik onenetan lan egindakoa. 

-Zuzendariak- Esaiozu sartzeko, eta geratu 
zaitez zu zeu ere. 

Gizonak ez du lorezainek izaten „ohi‟ duten 
itxura. Filosofo bat dirudi. Ondo ebakitako bizar zuria, 
eta betaurreko txikiak daramatza. 

-Egunon Martins jauna- esanez, atea izten du. 
Zuzendariak ere, haren presentzian, zerbait berezia 
somatzen du. 

-Theodorakis Zentimer naiz. Izena greziarra, 
amak jarritakoa eta abizena, aita alemaniarra zelako. 
Txilen jaiotakoa banaiz ere, gurasoen lanagaitik 
(musikaria eta zirujaua), leku askotan bizitakoa naiz eta 
lanbidez, lorezaina urte askotan. 
 



 
 

 
 

Zuzendaria harrituta dago. -Hautagai aproposa 
dirudi, hotelari prestigioa emateko modukoa. Esparru 
guztietara zabaldu behar dugu bikaintasuna, baita 
lorategietara ere-, dio bere barneko berari. 

Heldu da kontratuaren baldintzetaz aritzeko 
unea, eta lorezainak hartzen du elkarrizketaren lema. 
 

-Begira Martins jauna, badakit arazoak izaten 
dituzuela langile askorekin. Gaur egun, ez dago 
profesionaltasunik, eskatzerakoan bai, baina gero ezer 
gutxi. Asko ikusitakoa naiz. Nik ez dut arazorik sortu 
nahi. Baliteke, hilabete pasatu ostean, egiten dudan 
zerbait, zuen gustukoa ez izatea. Nahiz eta lanbide 
honetako zirrikitu guztiak ezagutu, zuhaitzen eta 
loreen mundua, zabala eta koloretsua da, eta egiten 
dena, ez da beti denen gustukoa izaten. 

-Martins jauna, jakin ezazu, goizean irla 
honetako hiru hotel onenetan egon naizela eta bitan 
aukerak ditudan arren, hotel hau aproposa iruditzen 
zaidala. Lore tropikaletan dituzuen bilduma bikaina da, 
eta lorategia hegoaldera begira egotea, palmondoentzat 
ezin egokiagoa. 
 

Bi zuzendariak aho zabalik zeuden, bereaien 
aurpegietan, umetako irribarrea agertu zitzaielarik. 



 
 

 
 

Zentimer jauna entzutea, Zen-timer edo 
meditaziorako tartea zirudien. 

 
-Guk, Zentimertarrak, aitonak esandakoa dugu 

beti gogoan. -Lana bilatzerakoan, hasi zaitezte, 
apaltasunez, gutxika-gutxika eta ekin-, esaten zigun.  

 
Nahi izan ezkero, bihar bertan (martxoak 10) 

hasiko nintzateke, eta „gutarren‟ legean, behetik. Lehen 
egunean, zentimo bat irabaziko nuke, bigarrenean bi, 
hirugarrenean lau, eta horrela, egunetik egunera 
zentimoak bikoizten, martxoa bukatu arte. Apirilean, 
nirekin gustura bazaudete, orduan bai, beste lorezainen 
soldata berbera ordainduko zenidateke. 
 

Hotelekoek ezin sinistu, oraindik halako 
gizakumerik existitzen zenik. Zentimer jauna, 
denboraren makinatik ateratakoa ematen zuen.  

 
-Ados bazaudete, jakin ezazue, guk, 

Zentimertarrak, aitonak egiten zuen bezala, 
kontratuan, sinaduraren ondoan, gure hatz-herexak ere 
jartzen ditugula, tratua, zintzotasunez egindakoaren 
seinalea delako. 
 



 
 

 
 

Nagusiak, Giza bailabideen zuzendariari 
egindako keinu bat, nahiko izan zen. Berehala, 
ordenagailuak, kli-kla batean, Zentimerren hitzetan 
oinarritutako kontratua, papereratuta atera zuen. 
Sinadurak eta hatz-herexak jarri ostean, hiru gizonen 
bostekoak, elkartu egin ziren. 

Bazkaltzeko ordua zenez, hotelekoek, gizonari 
gonbidapena luzatu zioten. Zentimerrek, eskerrak 
eman zien, baina ezin zuela denbora galdu nahi esanez. 
Beste hoteletako zuzendariei eskerrak eman, behar 
biharko plangintza prestatu, eta azkenez, itsas-ertzean, 
Coelhoren azken liburua irakurtzeko asmoa zuela. 

Hurrengo egunean, ikustekoa zen lorezaina. 
Gizona, palmondoak zaintzen, lurra jorratzen eta baita 
loreei hitz egiten, irrifartsu zebilen. Lankideek barrezka 
ari ziren eta zuzendaria, lehiotik harrotasunez begira. 
Hoteleko bezeroek ere, lorezainaren inguruan pilatzen 
ziren, haren azalpenak entzuten. Irla ezagutzeko 
txangoak, gutxitu egin ziren, hoteleko kafetegiaren 
irabaziek, gorantza egin zuten heinean. 
 

Martxoaren 29an, gizona zuzendariarengana 
joan zen.  



 
 

 
 

-Egunon, Martins jauna. Pozik al zaudete 
nirekin?. Ni gustura nago. Lan taldea ona dut eta 
landare guztiak nire lagunak egin dira". 
 

Zuzendariak, baietz esan zion, eta ohi denez, sei 
hilabeterako kontratua eskeini ere. Oraingo honetan, 
beste lorezainen soldata berberarekin. Sinatu (hatzak 
barne), eskua eman eta agurtu egin ziren. 

 
Hurrengo egunean, palmondo bat laztantzen ari 

zela, gizonak, zuzendariaren bulegora joateko deia 
hartu zuen. Atea jo, eta -Egunon Jaun agurgarriok- 
esanez, bi zuzendariak zeunden despatxura sartu zen.  
 

Haien aurpegietan etzen poztasunik somatzen. 
Zuzendari nagusiak hartu zuen hitza, -Engainatu egin 
gaituzu- esateko. Lorezaina hori entzutean, serio jarri 
zen. -Zentimer batek, ez du sekula inor engainatu! eta 
hori kalumnia bat da Zentimer batentzat !- esan zuen 
haserre. 
  

Zuzendariak, ezinezkoa zela martxoko soldata 
42 mila eurotakoa izatea, txorakeria zela, argudiatu 
zion. Zentimerrek hartu zuen hitza eta ez zuen uzteko 
asmorik, dena argitu arte.  



 
 

 
 

-Nik, esandakoa bete dut, nire lana modu 
hobeenean aurrera eraman eta diru kontuetan, esan 
nizuen bezala, gutxitik hasi naiz. Ba al dago zentimo 
bat baino txanpoi txikiagorik?. Bai, egia da, egunez-
egun igotzen joan dela egunekoa eta hil honetakoa 
dirutza hori dela, baina apirilatik aurrera besteen 
soldata berbera izango dut. Dena izan da kontratuak 
dioen bezala". 
 

Zuzendaria hitz egitera zihoan, baina gizonak 
eskua altxatu eta "Itxaron mesedez, ez dut amaitu, 
gero izango du tartea, berrorek esan nahi duen guztia 
esateko. Eskerrik asko”, esanez, jarraitu egin zuen.  
 

-Nik, sinatzen dudana betetzen dut eta beste 
aldeak gauza bera egitea gustatzen zait. Amorru bizian 
zaudete, diru asko delako, baina askoz gehiago, zuen 
ardurak eskatzen zizuena, bete ez duzuelako. Zenbaki 
kontuak, aurretiaz aztertu behar dira. Tratua egiten 
denean, denok izaten ditugu hiru aukera. Baietza, 
ezetza edo negoziazioa. Eta baietza eman zenidaten. 
 

Eta Zentimerrek, itsaso-bete zentimoren jabe, 
palmondoak zaintzen jarraitu zuen. 
 



 
 

 
 

Irakaspena 
 

Sarritan, gauzak aztertzerakoan, azalean 
geratzen gara, muinera edo mamira joan barik. 
Palmondoari berari ere, izaera ematen diona, ez dago 
begibistan, ikusten ez diren sustraietan baizik. 
Askotan, itxurek itsutzen gaituzte. 

Kontakizun hau, nik neuk asmatua bada ere, 
enperadore txinatarra eta xake maisuaren elezaharrean  
oinarrituta dago.  
 

Enperadore hura, ezinbestean ahaltsua eta 
aberatsa izango zen, baina ez zekien xakea zer zen. 
Maisua taula aurrean pentsatzen ikusten zuenean, hari 
begira geratzen zen. Behin, zera edo zeraren antzeko 
zerbait esango zion, “Maisu jauna, joko horren 
zirrikituak ikasi nahi ditut eta irakatsiko bazenidake, 
berrorek nahi duena emango nioke”. 

Maisua, jakintsua zen, baina ez bakarrik xake 
kontuetan. Zera esan zion, “Enperadore Jauna, 
onartzen dut berroren eskaintza eta ordainetan, hau da 
nire eskaria”. Xake taulara begiratu eta honela jarraitu 
zuen.  

“Taula honen laukitxoak, arrozakin bete nahi 
nituzke. Baina modu berezi honetan”.  



 
 

 
 

-“Lehen laukian arroz ale edo garau bat, 
bigarrenean bi, hirugarrenean lau, eta horrela 
bikoizten, azken 64. laukitxoraino. Taulan sartuko ez 
lirateken garauak, zakuetan eramango nituzke”.  

-Enperadoreak, “Baina hori baino ez duzu 
eskatzen?”- edo antzekoren bat esango zion. Eta gero, 
gerokoak.  

 
Hamar urte geneuzkan, „Katxapalo‟ ezizenez 

ezagunagoa zen Fisika-kimikako maistrak, buruketa 
baten aurrean, zer egin behar genuen irakatsi zigunean. 
-Irakurri, irakurri, (bi aldiz) formula bilatu eta 
azkenean eragiketak egin-. 
 

Hotelekoek irakurri zuten problema, baina 
kontratuan idatzi ostean. Formula ez jakitea, 
barkatzekoa, oso nahaspilotxoa baita. Baina itxurak 
itsututa, oso diru gutxi zelakoan, kalkuluak ez egitea, 
ez barkatzekoa da. Eta hor zegoen gakoa. 

Biderketa gutxi batzuk eta batuketa bat, nahiko 
izango ziren, lorezainaren lehen soldata, gutxi gora 
behera, zein izango zen jakiteko. Baina enperadorearen 
uste berekoak ziren eta. 
 



 
 

 
 

Jakin ezazue, arroz ale batek, 1,16mg pisatzen 
duela, eta kontuak egin eta gero, xake maisua, 21 biloi 
tonaren jabe egingo zela. Mundua mundua denik, 
gizakiak oraindik ez duenez horrenbeste arroz atera, 
enperadorea bizi ezkero ere, zorretan jarraituko luke. 
 

Ez zenbaki kontuak hitzez, ezta alderantziz ere 
ez. Tratu kontuetan, bi itsaso daude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Baso magikoa. Zura 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Txakurrari harrika 

 
Azken istorio hau kontatzeko, maisua, mahai kantoian 
jesarri zen. Eskuak sakeletatik atera, eta bere ohizko 
irribarrea baino kokintxoago batekin, zera esan zigun: 
   

-Gure aitona Mikel, punteri oso onekoa zen. 
Gerratean ere, haren esanetan, aurkari bat baino 
gehiago erori ziren, beran hatz erakusleak, tiro egin 
ostean. Hori zela eta, aitonari asko gustatzen zitzaion, 
aintzinako „Bonanza‟ izeneko telesaila, batez ere, 
familia haretako morroskoak, norbaiti tiro egin eta 
gero, "Eserleku bat hutsik" esaten zuenean. 
 

-Gerra ostean, guardia zibilek mendietatik 
ibiltzeko ohitura hartu zuten, kontrolatze lanak egiteko 
edo. Behin, baserritar batzuen aurka, beraien punteria 
neurtu nahian, ea „piper lata‟ bati nork lehen eman, 
desafioa bota zieten. Aitona erraz atera zen garaile, 
gerratean galtzailea izan bazen ere. Baina hori punteria 
da, aldiz txakurrari harrika egin eta jotzeko, logika 
behar da. Aitona horretan ere maisua zen, eta ni, neure 
begiekin, behin baino gehiagotan ikusitakoa. Punteria, 
geldirik dagoen zerbaiti tiro egitea da, eta txakurrak 
keinuarekin batera, alde egiten du. 



 
 

 
 

Teoria hau azaltzeko, Urertzek, biribil handi bat 
marraztu zuen arbelean. Ez zuen ondo amaitu, 
Mikelek, "Bipierre" eta Anartzek, "Pierrekarratura" 
esan zutenean. Nire atzekaldetik, Ilartek, "Pilota bat" 
esan zuenean, maisuak, biribilaren barruan, gurutze bat 
marraztu zuen. Orduan ni izan nintzen, "Pintada bat" 
esan nuena, denen barre algarak sortaraziz. Maisuaren 
keinu bat nahiko izan zen, txantxetako garaia joana 
zela adierazteko, eta arretaz jarraitu genuen, 
hurrengoko azalpenak.  
 

Erdikaldean, biribiltxo bat egin eta, "Hau txakur 
bat da" esan zuenean, nire ondoan jesartzen zen 
Itsasok, isilpean zera esan zidan, "Eta non du 
buztana?". Eskerrak maisuak ez zuela ezer entzun. 
Gero, behekaldean beste biribiltxo bat eginez, 
azalpenak ematen hasi zen. 
 

-Pentsa ezazue, biribilan, norabide gisara, 
erlojuaren zenbakiak daudela. Beraz, erdikoa txakurra 
da, esan bezala, eta behekoa, seiretakoa, gizon bat. 
Gizonak harri batekin, txakurra jotzea nahi balu, nora 
eta nola beharko du bota harrikada?. 
 



 
 

 
 

Denetarik entzun zen, "Erdira", "Bostetara", 
"Zortziretara". Norbaitek, minutuak ere aipatu zuen. 
Urertzek, zera esan zigun; 
 

-Kasu honetan, punteria izateak ez du balio, ez 
da nahikoa behintzat. Logikaren laguntza behar du. 
Baina ez logika matematikoa, intuiziozkoa baizik. 
Hemen ez dago jakiterik, txakurrak zer egingo duen.  
Hala ere, logikak dio txakurrak ez duela aurrera egingo, 
aurrean gizona baitago. Beraz, aukerak erdira. 
Txakurrak, urruntzea nahi badu, atzerantz egitea nahi 
izango du. Intuizio horrekin jarraituz, nekez egingo du 
txakurrak, hiruretarantz eta bederatzietarantz, atzera 
nahi duelako. Beraz, bagoaz esparrua txikitzen.  

-Aitonak hau dena, bizitzan ikasitakoa zuen eta 
hark, hamar-hamabi edo hamabi-bi eremuetara 
jaurtitzen zuen harria. Haren intuizioak bazekien, 
norabidea antzemateko orduan, aukera erdiak zituela.  
Eta amaitzeko, esan behar, aitonak harria botatzeko 
zuen erak berak ere, laguntzen ziola, helburua 
lortzerakoan. Hark, ez zuen harria ohi den bezala 
jaurtitzen, hau da, goitik beherantz. Aitonak, 
alderantziz jaurtitzen zuen, hasieran barregura ematen 
zidan modu hartara, behetik gorantz, harria loratuz, 
txakurrak ikusi ez zedin.  



 
 

 
 

-Bi intuizio logikoak batera, egiten zituzten, 
gure aitonak, horrenbeste diana egitea. 
 

……… 
 

Eta Urertzek, lehentxoago esandako esaldi 
batekin, klasea bukatutzat eman zuen. 
 

-Hausnarketarik gabe eta logika denetatik urrun, 
buruz ikastea xedetzen denean, irakaskuntzaren funtsa, 
ezerezearen hautsa bihurtzen da. 
 
 

 

 
 


