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Itziarren ametsik handiena aitarekin mendira joatea zen. Txiki-
txikia zenetik aitak eraman egiten zuen ibilaldi laburrak egitera, 
eta azaldu egiten zizkion bidean aurkitzen zituztenak: zuhaitzen 
izenak, txorienak, inguruan ikusten ziren mendien izenak… eta 

mendi asko zegoen euren inguruan. Otxandion bizi ziren, eta etxeko ba-
lkoitik bertatik ikusten zituzten Anboto eta Orixol, eta Urkiolara joaten 
zirenetan Aluitz, Axtxiki, Untxilatx… Haitz handi haiek miretsi egiten 
zituen Itziarrek txiki-txikitatik.  Aitarekin ibiltzea majikoa zen, baina ez 
zuen inoiz eraman haitzetara; halakoetan aitak botak jantzi, motxila al-
dean hartu eta bakarrik abiatzen zen.

―Aita, nik ere joan nahi dut mendira zurekin ―esan zion egun baten.
―Oraindik gaztea zara, eta ezin zara horrenbeste ibili. Nik kilometro 

asko egiten ditut.
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―Eta noiz joan ahal izango naiz?
―Hamalau urte betetzen dituzunean ―erantzun zion aitak gogo han-

di barik.
―Hamalau urterekin! ―asaldatu egin zen Itziar; zortzi urte baino ez 

zituen eta sei urte itxarotea, itxarote infinitoa iruditzen zitzaion―. Hori 
gehiegi da! Zelan itxarongo dut horrenbeste!

―Bueeno! ―erantzun zion aitak gogo barik berriro― . Hamahiru ur-
terekin ―esan zion―, baina lehenago ezin zara etorri, ni oso urrun joaten 
naiz eta.

Aitak zerbait erantzutearren esan bazion ere, erantzun hura promesa-
tzat hartu zuen Itziarrek. Luze egin zitzaizkion urte haiek, eta haitzak urru-
netik ikustearekin konformatu behar izaten zuen. Zenbat eta gehiago be-
giratu, orduan eta irrika handiagoa zuen haietara guztietara joateko. Bere 
helburua ez zen tontor haietara igotzea, baizik eta haitz haietan ibiltzea. 
Haitza bera maite zuen, bere habitata hantxe zegoela iruditzen zitzaion.

Urteak luze egin zitzaizkion arren, dena pasatzen da eta urte haiek ere 
igaro ziren, eta hamahiru urte bete zituen. Egun hartan aita ohera joan 
zitzaion iratzartzera eta zoriontzera, lanera joan baino lehenago.
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―Zorionak, Itziar! Zorionak, laztana! ―esan zion musu bat ematen 
ziola.

―Eskerrik asko, aita! Baina… ez zaizu ezer ahazten?
―Zer ahazten zait, bada?
―Bada… hamahiru urte bete ditudala, eta zor bat duzula nirekin.
 Aitak ezin zuen sinetsi Itziarren ahotik, bere urtegunean, atera 

zen lehenengoa hura izatea.
―Bai, gogoan dut, bai. Mendira joan behar dugu.
―Noiz? ―galdetu zuen Itziarrek ironiaz.
―Bada… eguraldi ona badago datorren igandean izan beharko da.
Asteartea zen, eta bost urte itxaron bazituen beste bost egun ere itxa-

rongo zituen, baina luzeago egin zitzaizkion bost egun haiek bost urteak 
baino.

Larunbat iluntzean aitak eta Itziarrek  mendirako behar zituzten 
guztiak prestatu zituzten: motxilak, botak, jateko zerbait… eta goiz ohe-
ratu ziren. Aitak horrela egiten zuen beti, eta Itziarrek ere ohitura horiek 
hartzea nahi zuen.

Igande goizean autoa hartu eta Dimaranzko errepidea hartu zuen aitak.
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―Nora goaz? ―galdetu zion Itziarrek aztoratuta, etxetik ikusten zi-
tuzten haitzetarantz ez zihoazela ikusita.

―Lasai! Badakit haitzak maite dituzula ―aita saiatu zen Itziar  
baretzen―, eta haitz artean ibiliko zara; are gehiago, haitzen barrenak 
ezagutuko dituzu, haitzen bizitasuna ezagutuko duzu gaur.

Itziarrek ez zuen ondo ulertu aitaren azalpena, baina baretu egin zen; 
jakinminez geratu zen, ea aitak zer ezusteko ekarriko zion. 

Handi hamar minutura, Dimara orduko, Indusi auzoa dago eta hantxe 
aparkatu zuen autoa aitak. Motxilak hartu eta Indusi errekaren bazte-
rretik gorantz abiatu ziren. Zubi batera helduta, kartel bat aurkitu zuten 
“Baltzolako kobazuloa” jartzen zuena.

―Hemendik! ―esan zion aitak, eta zubia zeharkatu zuten Indusi erre-
ka atzean utzita.

Paraje ederra zen, ela laster agertu zitzaizkien aurrean lehenengo 
haitzak. Ez ziren Anboto edo Mugarra moduko haitz handiak, baina; eta 
Itziarrek beste zerbait espero zuen.

―Non daude benetako haitzak, aita? Hemen ez dut ikusten tontor al-
turik!
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―Lasai, haitza ezagutu egin behar da, eta esan dizut gaur haitzaren 
barrenak ezagutuko dituzula.

Azalpen horiekin zebiltzala harrizko zubi erraldoi bat agertu zitzaien 
aurrean. 

―Ene! Zelako zubi ederra! ―Itziarrek harrituta.
―Jentil zubi da. Eta eskuineko hankan dituen bi zulo horiek Sugoiren 

begiak.
Harkaitz erraldoi hark Itziarren interesa piztu zuen, azkenik; eta zu-

biaren eskuineko hanka hartara hurbildu eta eskalatzeko ahalegina egin 
zuen begi haien barrualdera heltzeko. Azken bultzada aitak egin behar 
izan zion ipurdian zubiaren hankako zulo hartara heltzeko, eta handik 
barrutik haitzean zeuden arrakala haietatik begiratu zuen beheko baila-
ra.

―Ea, goazen! ―esan zion aitak― Oraindik hasi baino ez gara egin eta.
Jaisteko ahaleginetan hasi zen Itziar, baina jaistea igotzea baino zaila-

goa zela konturatu zen.
―Horrela ez. Aurrerantz  ezin zara jaitsi, atzerantz jaitsi behar duzu, 

eskuekin haitzari heldu eta atzeraka, astiro-astiro, oina non jarri aurkitu 
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arte; gero, esku bat mugitu, helduleku egokia aurkitu eta bigarren oina 
lekuz aldatu, beherago oinarriren bat aurkitu arte.

Horrela egin zuen Itziarrek, eta astiro, baina segurtasunez jaitsi zen 
zulo hartatik.

Handik aurrera bidea zailagoa zen, aldats gora eta bidezidor estu bat 
sasi eta arantza artean. Eta bat-batean… kobazuloaren sarrera agertu  
zitzaien aurrez aurre, haitzaren ahoa balitz bezala.

Ikuspegi hura zoragarria iruditu zitzaion Itziarri, eta barrualdeko 
iluntasunari begira gelditu zen.

―Ea, bada! Goazen! ―aitak esnarazi egin behar izan zuen Itziar, lozo-
rroan moduan gelditu zen-eta, kobazuloaren ahora begira.

Aitak kopeta-argia jarri, eta beste bat jarri zion Itziarri.
―Orain alderik alde zeharkatuko dugu kobazuloa, beste aldeko sarre-

ra hau baino askoz handiagoa da. Eman eskua!
Astiro-astiro ibili ziren lur labankor hartan. 
―Kontuz ibili, laban egiten da eta. Behar baduzu eskuak lurrean jarri, 

edo ipurdia ere bai eta tarraz joan ―aitak etengabe egiten zuen berba, 
iluntasun hartan Itziarri konfiantza apur bat emateko.
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Erabateko iluntasunean murgildu ziren, baina laster agertu zitzaien 
argi izpi bat aurrean.

―Hortxe dago beste aldeko sarrera, hurbil gaude. Zer? Ez diozu ezer? 
―aita harrituta zegoen Itziar isil-isilik zegoelako kobazulora sartu zire-
netik; Itziarrek bazekien berbontzi hutsa izaten ere, baina kobazuloaren 
magiak mututu egin zuen.

Beste aldeko sarrerak ilargi erdi baten itxura zeukan, lehenengo sarre-
ra baino askoz handiagoa zen eta argitsuagoa.

―Begiratu horiek hor goian eskegita saguzaharren antzera ―esan 
zion aitak, besoa luzatu eta sapaian eskegita zeuden eskalatzaileei begira.

Itziarrek gorantz begiratu zuen, eta oraindik ezer esan barik sapai har-
tan armiarmen moduan mugitzen ziren irudiei begira geratu zen. Horre-
la geratu ziren biak luzaroan, kokoteko minarekin amaitu arte.

Eskalatzaileak jaitsi zirenean, haietako bat Itziarri zuzendu zitzaion, 
ikusita ez ziela aldetik begirik kentzen.

―Zer neskato probatu nahi duzu, ala?
Itziarrek baietz erantzun zuen buru mugimendu batekin.
―Ea, bada; erdu hona! ―arnesa jantzi zion, hormak eskalatzeko  
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iltze batetik zehar zetorren soka arneseko mosketoitik pasatu zion, eta 
soka tenkatu zuen beste muturretik― Ea… saiatu hemendik hona igotzen  
―esan zion, hormaren tarte bat erakusten ziola―. Arrakala horretan 
eskua sartu zenezake, eta oina hormaren koxka horretan jarri… eta go-
rantz!

Saiakera horretan ere eskalatzaileak lagundu behar izan zion ipurditik 
bultzaka.

―Asko praktikatu behar da horretarako ―esan zion aitak.
Bazirudien Itziarrek bazuela kemena beste egunen baten saiakera ge-

hiago egiteko. Baina bat-batean, horma baten alboko zulo batetik hiru 
gazte agertu ziren lurpetik bezala, guztiz lupeztuta.

―Nondik zatozte? ―galdera egiten ez bazien lehertu egingo zen, han 
barruan gertatzen zen guztia mirarizkoa iruditzen zitzaion eta.

―Kobazuloaren barrunbeetatik, erraietatik ―erantzun zion lupetzez 
goitik behera hondatuta zegoen mutil batek.

―Eta zer dago hor barruan? ―barrenak irakiten zituen Itziarrek, jaki-
minez.

―Hainbat gauza ―erantzun zion aldean mutilak beste lupetz zeka-
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rren neska batek―. Ur gardenezko errekak, marfila bezain zuriak diren 
estalaktitak…

―Sugoiren logela ere hor barruan ei dago, baina oraindik ez dugu aur-
kitu ―ekin zion mutilak.

―Eta baliteke altxor ezkuturen bat ere egotea ―neskak ekin zion kon-
takizunari― baina hori ere ez dugu aurkitu oraindik.

Espeleologoen azalpenak entzunda barrena sutan zeukan Itziarrek. 
Berak ez zuen sinisten altxor ezkutuetan, eta bazekien Sugoi mitologiako 
pertsonaia zela, baina iluntasun hartan murgiltzeak, isiltasun hartan, 
bakardade hartan zerbait eragiten zion barruan. “Zatoz! zatoz!” esaten 
zion dei bat zen.

―Sartu gaitezen hortik, aita!
―Ez, hortik ez gara sartuko. Horretarako, jende adituarekin joan be-

har da, horien moduko espeleologoekin. Arriskutsua da horrelako lekue-
tan esperientzia barik ibiltzea.
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Etxera nekatuta, baina miretsita heldu zen Itziar. Astelehen goizean 
ez zuen bakerik izan igandeko bizipena lagunei kontatu arte. Barrualdea 
irakiten zeukan, eta abentura bat proposatu zien.

―Nor dator nirekin larunbata goizean kobazuloa esploratzera?
―Zu ez zaude burutik ondo ―bota zion Jokinek, proposamena  

entzunda―, zelan sartuko gara gu bakarrik kobazulora! Zerbait gertatu-
ta ere!

―Ez da ezer gertatuko! Dena dela, ausartzen ez bazara, ez etorri  
―erantzun zion Itziarrek zirikatzeko doinuaz.

―Eta zer esango dugu etxean? ―galdetu zuen Malenek, ez zitzaion 
hain erraza iruditzen Dimara joatea etxean ezer esan barik.

―Lapurreketako baserri-eskolan eskolako jarduera bat dugula esango 
dugu, eta autobusa hartuko dugu hara goazelakoan, baina Indusiraino 
joango gara ―Itziarrek ondo pentsatuta zuen plana.

―Niri arriskutsua iruditzen zait ―ekin zion Jokinek.
―Ez zaitez horren kakatia izan ―Itziarrek―, eskolan klariona har-

tuko dugu, eta barrurako bidean markak jarriko ditugu, eta irteteko egin-
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*Rafael Ugalderen ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.

dako markei jarraitzea nahikoa izango dugu. Linternetarako ere ordezko 
pilak eroango ditugu, badaezpada ere.

Jokin ez zegoen guztiz konbentzituta, baina onartu egin zuen Itziarre-
kin eta Malenekin abentura hari heltzea.

Hurrengo larunbatean autobusa hartu zuten hiru gazteek, etxean es-
anda Lapurreketara zihoazela eskolako jarduera baterako. Indusin au-
tobusetik jaitsi, eta aurreko igandean aitarekin egindako bidetik gidatu 
zituen Itziarrek, kobazuloko sarrerara heldu arte. Kopeta-argiak atera 
eta galeria nagusia zeharkatu zuten, beste aldeko sarreraraino. Han albo 
batetik irekitzen zen galeriara hurbildu ziren. Ez zebilen eskalatzailerik, 
haientzat goizegi zen antza. Galeriaren sarreran gelditu ziren hiru lagu-
nak, egonezina aldetik astindu ezinik; aurrean zuten iluntasuna erabate-
koa zen. Itziarrek asperen sakon bat egin zuen, eta isiltasuna hautsi zuen.

―Aurrera! ―esan zuen― hor barruan ezkutuko mundu bat dugu 
zain.
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Rafa Ugalde Iragorri idazlearen 
“HAITZAREN ERRAIETAN” kontakizuna

BIZKAIDATZ TXIKIA VI (2019-2020)
Haur eta Gazteen Literatur Sariaren oinarriak

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultur eta Kirol Sailak, Bizkaiko Foru Liburu-
tegiaren bitartez, BizkaIdatz Txikia haur eta gazteen literatur sariaren bidez, literatur 
sorkuntza bultzatu eta sustatu nahi du gure lurraldeko eskola-umeen artean.

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

teak aurkeztu daitezke, kategoria hauetako batean:
HAURRAK: Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailetako ikasleak.
GAZTEAK: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4. mailetako ikas-

leak.
Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea dakar.
Ezin izango dira aurkeztu aurtengo Bizkaidatz Txikia 2019-2020 VI. Literatur le-

hiaketara honen aurre-aurreko edizioan epaimahaiak haur edo gazteen kategorietako 
batean, edozeinetan, gaztelaniazko zein euskarazko modalitatean saritutako haur eta 
gazteak.

KONTAKIZUNEN EZAUGARRIAK
1) Sari honetan parte hartu nahi duten haurrek eta gazteek literatur kontakizun bat 
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idatzi behar dute, gaur egungo bi idazlek proposatutako bi hasieratatik abiatuta. Kon-
takizun 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. 
Euskarazko kontakizunaren hasiera aukeratuz gero, kontakizunak euskaraz jarraitu 
behar izango du; gaztelaniazkoa aukeratuz gero, berriz, gaztelaniaz.

2) Haurrek eta gazteek euskarazko eta/edo gaztelaniazko narrazioak aurkez dit-
zakete, 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 
eskuz idatziz gero, letra argia erabili behar da; ordenagailuz eginez gero, berriz, «Ti-
mes» 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.

Aleok ez dira sinatu behar; zenbakia jarrita izango dute orrialde guztietan, eta 
kontakizunaren izenburua adierazita izan behar dute; ez, ordea, egilearen identifika-
zio-daturik eta orrialde batean bakarrik idatzita egongo dira

4) Eskatutako betekizunak eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean egiaztatu 
behar dira eta deialdiaren indarraldi osoan bete behar dira.

AURKEZTEKO LEKUAK
Eskabideak eskuz edo postaz aurkeztu ahal izango dira, Laguntza, Erregistro eta 

herritarrenganako laguntza bideratzeko bulegoan, Diputazio kalean 7, 48008 Bilbo, 
(Bizkaiko Foru Liburutegiaren ondoan kokatuta), edo Administrazio Publikoen Ad-
ministrazio Prozeduraren 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 
zehaztutako eran.
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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 
Elektronikoaren bidez aurkezteko (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera)

AURKEZTEKO EPEA
Lanak jasotzeko epea 2020ko otsailaren 13ra arte, osteguna, barne, amaituko 

da.

AURKEZTEKO ERA
Eskaera, aurrez aurreko eta posta arrunta bidez eginikoa, -eredu ofiziala erabili 

behar da eskaerak aurkezteko, hain zuzen ere, BI 2 eranskinean dagoena (http://www.
bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak eta www.bizkaia.eus/biblioteca web orrietan dago 
eranskin hori), eta, harekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

- Kontakizun bakoitzaren lau (4) ale. (Begira kontakizunen ezaugarriak atalari). 
Eskabideak egoitza elektronikoaren bidez aurkezten badira, kopia bakarra eranstea 
nahikoa izango da.

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

Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkezten diren eskabi-
deei dagokienez, bete eta aurkezteko dauden eredu espezifikoak erabili beharko dira 
(http://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera)

SARIAK
Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie:
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• 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-txar-

tela 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 era-
man 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), lite-
ratura-kalitatea (3 puntu, gehienez), istorioaren garapenean erakutsitako sorkuntza (3 
puntu, gehienez).
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Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren ebazpen bidez izendatuko da epaimahaiaren 
osaera, zeina Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den.

Edizio honetan hurrengo epaimahikideek osatuko dute epaimahaia. Gaztelania: 
Noelia Lorenzo Pino, Begoña Elorrieta Puente, y Andoni Abenójar Martínez de Eula-
te. Euskara: Rafa Ugalde Iragorri, Marta Goikoetxea Nagore y Juan Ramón Madaria-
ga Abaitua. Ordezkoak: Idoia Barrondo Etxebeste y David Tijero Osorio.

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 hauei buruz sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beha-

rrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Al-
dundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Bizkaiko Foru Liburutegiak.

Horretarako, helbide hau dago erabilgarri webean: http://www.bizkaia.eus/lagunt-
zaileOndarea.

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

Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua posta ziurtatu bidez jakinaraziko 
zaie deialdi honetarako eskabidea aurkeztu duten pertsonei, salbu eskabidea Bizkaiko 
Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu dutenei, egoitza elektro-
nikoan agertzeko sistemaren bidez jakinaraziko baitzaie.
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