
BizkaIdatz Txikia
IV. Haur eta Gazteen 

Literatura Saria
2017-2018

* Oinarriak barrualdean

Munstro bat 
nire ispiluan
Munstro bat 
nire ispiluan

Leire Bilbao



© Leire Bilbao Barruetabeña, 2017
© Edizioa: Bizkaiko Foru Aldundia

Antolatzailea: Bizkaiko Foru Aldundia. Euskara eta Kultura Saila

Azala eta irudiak: Elena Ciordia
Diseinua: Alex Oviedo

Lehenengo edizioa: 2017ko azaroa

Lege Gordailua: BI-1501-2017



3

Badirudi gaur ez dela nire egunik onena. Goizetik hasi da 
dena aldrebesten. Nire zerealik gogokoenak katilura jaur-
titzen hasi eta paketea hutsik aurkitu dudanean. Jan beste 
hauetatik esan dit amak, zereal ekologiko poltsa muturren 

aurrean jartzen zidan bitartean. Garia, garagarra eta olozko zerea-
lak. Puaff! Mikel barrezka hasi zait ondotik, ahoa bete zereal ku-
rruskatsu goxo, hurrengoan lehenago jaiki, hurrengoan lehenago jaiki 
oihukatuz.

Leire Bilbao
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Mikel nire anaia nagusia da. Elkarrekin joaten gara eskolara. Ikas-
tetxetik bospasei minutura bizi gara eta oinez egiten dugu bidea. 
Oinez, edo hobeto esanda, korrika. Erlojuaren orratzen aurka sprint 
bat jokatu behar bagenu bezala. 

—Haritz, maitea, kamiseta alderantziz jantzi duzu —esan dit 
amak.

—Haritz, zerealak jaten amaitu! —gehitu du.
—Haritz, hortzak garbitu! —agindu dit.
—Haritz, berandu iritsi behar zara ikastetxera! —esanez bukatu 

du.

Gaur ere presaka eta arineketan irten gara etxetik. Mikelek atea 
ixterakoan atera duen danbatekoak bigarrenez esnatu nau. Eskerrak 
ostirala den, pentsatu dut neure kolkorako, eta bihar eguna lasaia-
go hartzeko denbora izango dudan. Ez dudala hain goiz altxatu be-
harrik izango, alegia. Izaretan gozo gelditu ahalko naizela. Neure 
munduan, neure ametsetan. Ez ditut batere maite iratzargailuak; 
desafinatu egiten dute. Ez ditut maite atearen danbatekoak; etxea, 
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eta etxearekin batera mundua, erori egingo direla pentsarazten di-
date.

Eskolara bidean euria hasi du bat-batean. Mikelek txanoa jantzi 
du. Eta hara, ni gaur txano gabeko jakarekin. Blai-blai iritsi naiz ge-
lara, katu bustia baino bustiago. Buruko ile guztia nahaspilatuta. 

Zikoinak ere habia egingo luke zure buruan esan dit Mikelek ba-
rrezka. Txoriburu alaena erantzun diot nik. Eta txori kontuekin se-
gitzeko, ostrukarena eginez sartu naiz ikasgelan eta nire ikasma-
haian eseri. Txantxangorri bat bezala, ahalik eta isilen, ahalik eta 
oharkabeen pasatu nahian. Ez dut egun osoan mokoa zabaltzeko 
asmorik.

Ez galdetu eskolan zer galdetu diguten gaur. Neure baitan sartuta 
eman dut goiz osoa. Neure habia goxoan.

Halakoetan, neure barrura begira jartzen naiz. Neure barruko ar-
mairua zabaldu, eta ordenatua, hankaz gora, hutsik edo beteegia da-
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goen arakatzen jartzen naiz. Gaur ez daukat nire barruko ateak inori 
zabaltzeko gogorik. Nire barruko bolondresa, pailazoa, piztia, gezur-
tia edo lagun eskuzabala paseatzera ateratzeko gogorik. Gaur ez; gaur 
neure buruari konpainia egitearekin nahikoa lan daukat. Gaur neure 
mundua defendatu nahi dut, neure munduan egon. Bakar-bakarrik.

Noizean behin, erreka ertzean geldi dagoen krokodiloa bezala, 
begirada jasotzen dut nire ikasmahaiaren eremutik. Ea dena bere 
lekuan dagoen kontrolatzeko. Badirudi nire ikaskide batzuk ere os-
tiralaren sindromeak jota daudela. Are gehiago, baita irakaslea bera 
ere. Ahoa zabaltzen ari dira bat baino gehiago. Krokodilo eta bes-
telako harrapari asko dago gure gelan. Azken lerrotik aurrenekora 
arte, olatu bat bezala zabaldu dute askok ahoa. Letaginak eta min-
gain gorriak bistan. Irakasleak ere ezin izan dio gogoari eutsi, disi-
mulatzeko eskua ezpainetan jarri duen arren.

Bazkalostean izan da kontua. Arratsaldeko klaseetara bueltatu 
garenean, eta Teknologiako irakasleak nire lekura begiratu eta zera 
galdetu didanean:
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—Haritz, nola azalduko zenuke zer den korronte elektrikoa? 
—Ba, ba, ba…
—Haritz desentxufatua dago gaur —esan du norbaitek.

Eta barrezka hasi dira gelako guztiak.

Joan daitezela antzarak ferratzera! Doazela pikutara! Bakean da-
goena bakean utzi!

Muturtuta eman dut klaseak amaitu arteko denbora. Ordubete 
bat baino ez da izan, baina denbora oso geldi doa bat muturtuta da-
goenean. Eta luze egin zait, entxufearen kablea baino luzeagoa. 

Klaseak amaitu eta txirrina jo bezain laster, etxerako bidea hartu 
dut. Arrapaladan, arineketan, ziztu bizian. Laino beltz batzuk ager-
tu dira zeruan. Abiadan doaz, ni baino azkarrago. Harrapatu egingo 
naute. Aterkirik gabe, txanorik gabe, berriz ere. Arranopola! Euria 
hasi du. Betetako globoak bezala erori zaizkit euri tantak gainera. 
Korrika, ia arnasarik gabe heldu naiz atartera. Lau minutuan etxean 
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nengoen. Neure errekorra hobetu dut. Mela-mela, blai-blai, katu 
bustia baino bustiago heldu naiz, hala ere. Ilea endredatu egin zait 
berriz. Benetan ere, zikoinak gustura jarriko luke arrautza nire ileen 
habian. Igogailua hartu dut. Etxeko sarraila zabaldu. Eta txantxan-
gorria baino isilago sartu naiz. Ostrukarena eginez, burua kolko az-
pian sartuta, neure gelan ezkutatzeko asmoarekin…

—Haritz, ogitartekoa mahai gainean duzu —bota dit amak.
—Haritz, mela-mela zaude eta! Zoaz bainugelara, ilea sikatzera  

—gehitu du amak.
—Haritz, non dago Mikel? —galdetu dit.

Etxeko txirrina jo dute orduan. Ama atea zabaltzera joan denean 
nire logelan sartzeko aprobetxatu dut. Ama eta Mikel elkarrekin 
daudela, izango dut tartetxo bat lasai egoteko.  Nire logelan, nire 
habian, nire sancta santorumean, irlan, errepublikan eta erreinuan. 
Ea, behingoagatik Mikel, ama edo aita ez zaizkidan pelmada ema-
tera etortzen. Badaezpada, Do not disturb dioen kartela jarri dut ge-
lako atean. 
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Jaka bustia kendu eta ispilura begira jarri naiz, orduan. Zurbil-
zurbil daukat aurpegia. Begi-zulo nabarmenak, more-moreak. Ileak 
aurpegi erdia estaltzen dit. Ahoa zabaldu dut, krokodiloek bezala. 
Lo egitea komeni zait. On egingo dit. Definitiboki, logura izan da 
eguna aldrebestu didana. 

***

Begiak zabaldu ditudanean hobeto sentitu naiz. Loak nire barruko 
animalia guztiak baretu dizkit. Irakasleari erantzun zuzena emateko 
prest nago orain. Aharrausi egin, besoak luzatu eta leihorantz begi-
ratu dut. Iluna dago kanpoan. Ez da txoririk ere entzuten. Ez dakit 
ze ordu izango ote den. Ez dakit zenbat denbora eman dudan lo. Ze 
axola dio, iratzargailuak jo gabe iratzartzeko premia itzela neukan.

Mesanotxeko argi txikia piztu dut orduan. Ohetik jaiki naiz jauzi 
batekin. Armairua zabaldu dut, pijama bilatu nahian. Ispiluaren on-
dotik pasa naizenean, ordea, itzal arraro bat ikustea iruditu zait. Be-
giak ondo igurtzi eta ispiluaren aurrean paratu naiz orduan. Ezin 
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hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.

dut sinetsi. Ez da posible. Hankak lurrean tenkatuta geratu zaizkit. 
Bihotza izoztu egin zait bat-batean. Korapilo bat sentitu dut sabe-
letik eztarriraino.

Nire ispiluan izaki handi eta iletsu bat dago. Belarri-luzea,  
beltzarana, begi more zabalekin. Lurruna dario sudurretik. Letagin 
zorrotzak ditu ahoan. Inoiz ikusi dudan mingainik gorri eta luzee-
na. Ia bi metro luze izango da eta beste metro bat zabal. Hegoak 
ditu bizkarraldean. Adarrak buruan. Gora eta behera mugitzen duen 
buztana. Eta niri begira dago, begietara begira.

Munstro bat daukat ispiluan. Nondik atera da? Zer egin behar dut 
munstro batekin? Zein da munstro hau? Zer egin nahiko du nirekin?



BIZKAIDATZ TXIKIA IV (2017-2018) 
Haur eta Gazteen Literatur Sariaren oinarriak

BizkaIdatz Txikia haur eta gazteen literatur sariaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak litera-
tur sorkuntza bultzatu eta sustatu nahi du gure lurraldeko eskola-umeen artean.

PARTE-HARTZAILEAK
Bizkaiko edozein udalerritako ikastetxe batean ikasten ari diren umeak edo gazteak aur-

keztu daitezke, kategoria hauetako batean:
HAURRAK: Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailetako ikasleak.
GAZTEAK: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4. mailetako ikasleak.
Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea dakar.

KONTAKIZUNEN EZAUGARRIAK
1) Sari honetan parte hartu nahi duten haurrek eta gazteek literatur kontakizun bat idatzi 

behar dute, gaur egungo bi idazlek proposatutako bi hasieratatik abiatuta. Kontakizun baten 
hasiera euskaraz izango da; bestea, berriz, gaztelaniaz. Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen 
beste lan aurkez dezake, betiere, proposatutako kontakizunaren hasierara, pertsonaietara eta 
bertan planteatzen diren egoeretara egokitzen badira.

2) Haurrek eta gazteek euskarazko eta/edo gaztelaniazko narrazioak aurkez ditzakete, 
eta, epaimahaiak hala erabakitzen badu, ume edo gazte bera atal bietan izan daiteke irabazle.

3) Kontakizunak, gutxienez, 4 orrialde luze izango dira, eta, gehienez, 5. Testuak es-
kuz idatziz gero, letra argia erabili behar da; ordenagailuz eginez gero, berriz, «Times» edo 
«Arial» letra mota edo antzekoa erabili behar da (12 gorputza), eta ezaugarri hauek gorde 



behar dira: DIN A4 tamainako orrietan eta espazio bikoitza utziko da. Kontakizunak pape-
rean aurkeztu behar dira.

AURKEZTEKO LEKUAK
Lanak Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Atalaren bulegoan aur-

keztu behar dira (Laguntza. Diputazio kalea, 7 - 48008 Bilbo), bertara joanda edo posta 
arruntaz bidalita.Halaber, aukera dago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
raren 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehazten den moduan aur-
kezteko. Erregistroaren ordutegia: Astelehenetik ostegunera: 08:30-13:30 eta 16:00-17:30. 
Ostiraletan: 08:30-13:30

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elek-
tronikoaren bidez aurkezteko (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera)

AURKEZTEKO EPEA
Lanak jasotzeko epea 2018ko otsailaren 16ko (ostirala) 13:30ean amaituko da.

AURKEZTEKO ERA
Eskaera-eredu ofiziala erabili behar da eskaerak aurkezteko, hain zuzen ere, B2 eranski-

nean dagoena (http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak eta www.bizkaia.eus/bibliote-
ca web orrietan dago eranskin hori), eta, harekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar 
da:

- Egilearen ama, aita edo legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.
- Kontakizun bakoitzaren lau (4) ale. Aleok ez dira sinatu behar. Baina zenbakia jarri-

ta izango dute orrialde guztietan, eta kontakizunaren izenburua adierazita izan behar dute; 
ez, ordea, egilearen identifikazio-daturik.

Haurraren edo gaztearen guraso-ahala edo legezko ordezkaritza dutenek sinatu behar 
dituzte eskabideak.  



SARIAK
Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie:

• GAZTELANIAZKO MODALITATEA:
Haurren gaztelaniazko lehen saria: Tablet bat eta diploma. 
Haurren gaztelaniazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
Gazteen gaztelaniazko lehen saria: Tablet bat eta diploma. 
Gazteen gaztelaniazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma. 
• EUSKERAZKO MODALITATEA:
Haurren euskarazko lehen saria: Tablet bat eta diploma.
Haurren euskarazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma
Gazteen euskarazko lehen saria: Tablet bat eta diploma.
Gazteen euskarazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.

Gainera, haur eta gazte irabazleen ikastetxeek material didaktikorako opari-txartela 
jasoko dute.

Saria jaso duten kontakizunak edizio berezi batean argitaratuko dira.
Saridunak eurak joan behar dira sariak banatzeko Bizkaiko Foru Liburutegian egingo 

den ekitaldira (ordua adieraziko da), eta, joan ezin badira , legezko ordezkari bat bidaliko 
dute. Gainera, saria jaso duen kontakizuna euskarri informatikoan eraman behar dute.

EPAIMAHAIA
Literatura eta kultura-munduko pertsona famatuek osatutako epaimahai batek ebatziko 

du zein lanek jasoko duten saria. Horretarako, aurkeztutako kontakizunak aztertuko ditu, eta 
ebazpen-proposamena egingo du, irizpide hauekin bat: lanak zer jarraipen eta batasun duen 
proposatutako kontakizunarekin (4 puntu, gehienez), literatura-kalitatea (3 puntu, gehienez), 
istorioaren garapenean erakutsitako sorkuntza (3 puntu, gehienez).

Euskara eta Kultura Sailaren ebazpen bidez izendatuko da epaimahaiaren osaera, zeina 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den.



Edizio honetan hurrengo epaimahikideek osatuko dute epaimahaia: Leire Bilbao, 
Toti Martínez de Lezea, Itsaso Lozano, Álvaro Yarritu, Idoia Barrondo, Nagore Gan-
diaga eta David Tijero Osorio (ordezkoa).

JABETZA INTELEKTUALA 
Saria eman eta hurrengo bost urteetan, Bizkaiko Foru Aldundiak bakarrik izango 

ditu saritutako lanak erreproduzitu, banatu eta saltzeko eskubideak, eta sariaz aparte 
ez du beste ordainketarik egin beharko, saria ordainsari osoa eta bakarra baita.

KONTUAN HARTU BEHAR DIREN BESTE ALDERDI BATZUK
Oinarri hauek direla-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beha-

rrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldun-
diko Euskara eta Kultura Saileko Argitalpenen eta Kultura Jardueren Atalak.

Horretarako, helbide hau dago erabilgarri webean: http://www.bizkaia.eus/lagun-
tzaileKultura.

Oinarri hauek jasotzen dituen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zein 
www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak web orrian argitaratuko da.

Saritutako kontakizunen iragarkia parte hartzaile guztiei jakinaraziko zaie.


