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Beharbada,  bere lagun minari nobioa kendu ez balio, Ania ez zen honela egongo.

Beharbada, aste pare batez berarekin ibili ondoren mutilari ezetza eman ez balio, 
ez zatekeen ezer gertatuko.

Ez, ez zitzaion Iruneri eta Ikerri egindakoa damutzen. Bai, Irune lagun mina zuen, 
Iker ere koadrilakoa. Biak maite zituen, baina… bere burua maiteago! Bestela esan-
da, bientzat onena desiratzen zuen, baina kasu honetan haien onenak bere onena-
rekin topo egin zuen eta, asko sentituz, bere buruaren alde egin behar. Ados, koa-
drilako batzuk leporatu zioten legez, burutik jota egon beharko zuen halako aitzakia 
hutsalagatik adiskidetasuna izorratzeko. Mutil batekin ibiltzearren? Munduan mutil 
eder lerdenak faltako dira, ba! Tira, beharbada ez zitzaien arrazoi pittin bat falta, 
ez ordea Iruneri eta Ikerri emandako minagatik, hori berehala gainditu eta laster 
ahaztuta egongo baitziren.

Zuhaitz neska
Joanes Urkixo
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Bere buruagatik, berriz, bai. Hemen kaltetu bakarra bera izan zen eta.

Gau hartan, Aniarekin enroilatu ondoren, Iker Irunerengana joan zen eta berarekin 
hautsi zuen. Gero, Aniaren txanda izan zen egin beharrekoa egitekoa, beraz, hurbil-
du eta gogo handirik gabe hango patrifilioak egin zituen:

—Sentitzen dut.

Irunek malkoz lausotutako begiak berarengana altxatu eta zotinak eten zituen min-
tzatu ahal izateko:

—Benetan sentitzen duzu? Lagun minak ginela uste nuen, Ania. Lagun minari ez zaio 
nobioa kentzen.

—Jo, neska, zer nahi zenuen, ba, egitea? —defendatu zen Ania, nahikoa ezeroso—. 
Bera nitaz gustatuta, ni berataz…

—Iker nitaz gustatuta zegoen eta! Zu tartean sartu arte oso gustura egon da nirekin.

—Beno, gustura, gustura…

—Beno gustura, zer?
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Beharbada, hor isildu balitz…  Baina Iruneren nahasmendua eta euli hilaren aurpegi 
hura ikustean amorru apur bat nabaritu zuen eta mihia gehiegi askatu zitzaion:

—Ba, Iker ez zegoela hain pozik zurekin. Biok elkar musukatzen ikustea besterik ez 
zegoen, zuk enbor bat ematen zenuen, adarrak eta hostoak bakarrik falta zenituen, 
neska. Iker gaixoa, oraindik dabil egur zaporea ezpainetan.

Irune aho zabalik geratu zen baina berehala aldatu zuen adierazpena. Malkoak ere 
lehortu zitzaizkion masailetan Aniari erakutsi zion gorrotoak eraginda.

—Enbor bat? Adarrak? Horrela jokatzen duzu lagun batekin? Ba, entzudazu ondo, 
lagun: zeu bihurtuko ahal zara enborra! Ahotzar horretatik adarrak sortuko ahal 
zaizkizu, eta ipurdian sustraiak! Lurrari josita geratuko ahal zara, bakarrik, inork 
jaramonik egin gabe!
 
Aniak atzera pauso egin zuen, ikaratuta. Iruneren madarikazioa tuntun samarra 
bazen ere, haren doinu mehatxagarriak beldur pittin bat sartu zion gorputzean eta, 
bi aldiz hausnartu gabe, handik ospa egin zuen badaezpada.

Hurrengo egunetan ikara batean bizi izan zen Ania, Irune inguruetan zebilen bakoi-
tzean. Baina, egunak aurrera joan ahala, honek behin ere ez zion aurpegira begira-
tu eta existituko ez balitz bezala jokatu zuen. Amen, zu hor eta ni hemen, pentsatu 
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zuen Aniak, eta bai, denboraren poderioz Iruneren gorrotoa erabat ahaztu zuen.

Gau hartara arte. Gau madarikatu hartara arte.

Herria jaietan zegoen eta gauean berandu mokaduren bat jatea erabaki zuten. Or-
duan norbaitek izar iheskorren gaua zela gogoratu zuen.

—Zerua oskarbi dago. Jatekoa hartu eta parkean izarrak ikustera joan ahal gara 
—proposatu zuen.

Baita halaxe egin denek, kebab eta ogitartekoz ondo horniturik. Belarrean eseri 
ziren, jaten eta berriketan, ligatzen eta adar joka, harik eta norbaitek zerura sei-
nalatu zuenera arte: izarren arteko tarte ilunak argi txiki iheskorrez zipriztinduz 
hasiak ziren.

—Desio bat eskatuz gero, eta bene-benetan uste osoz eskatuz gero, bete egingo 
da —esan zuen taldeko jakintsuak.

Batzuk desioak gora behera barreka eta txantxetan hasi zirenean, jakintsuak argitu 
zuen:

—Desioa isilpean gorde beharra dago, bestela ez da beteko.
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Mundu guztia isildu zen izarretan kontzentratu ahal izateko. Ania ere bai, nahiz eta 
desio bat ezin aurkitu. Bera ohituta zegoen desioak etorri ahala bat-batean bete-
tzen, ezeri eta inori begiratu gabe, geroan pentsatu gabe. Gainera, kosta egiten 
zitzaion arreta jartzea, ezeroso eta artega sentitzen zen.

Zirrara ulertezin batek eraginda, ingurura begiratu zuen. Mundu guztia izarrei so 
zegoen, adi-adi, berari erreparatu gabe… Orduan, Irunek begirada itzuli zion, gel-
diro itzuli ere, garai bateko gorroto bera begietan islatuta. Baina irribarrea! Irri-
barreak burutik beherako hotzikara eman zion, erraiak izoztu zitzaizkion eta bat-
batean handik ihes egiteko gogoak jo zuen. Gogoak baino, ezinbesteko beharrak. 
Beraz, tupustean zutitu eta arineketan urrundu zen, noraezean.

Zer esan nahi ote zuen Iruneren irribarreak eta zergatik izutu zuen hainbeste? 
Agian, izarrei eskatutako desioarekin zerikusia izango zuen? Eta hala bazen, zer 
desiratu ote zuen, ba? “Zu bai tuntuna, Ania, egon lasai eta ez txorakeriarik imajina-
tu”, esan zion bere buruari.

Kosta egin zitzaion, hala ere. Sastraka batzuen artean gordeta, tarte luze batean 
ez zen higitu dar-dar egiteko ez bazen, “Irune nazkantea halakoa!”, bere golkorako 
hots eginez. Gero, astiro-astiro, dardarizoa ere baretuz joan zen eta ondoren deus 
ez. Gaua, isiltasuna, gelditasuna, pentsamendurik eza.
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Ania bere senera itzuli zen min antzeko bat sentituz. Hankak zurrunduta zeuzkan, 
bizkarra zurrunduago, hala ere zutitzeko keinua egin zuen. Eta ezin. Ezin zen mugitu 
ere egin. Besoak, atzamarrak elbarrituta zeuzkan, bularra eta sama zurrunduta. Eta 
egur zapore hura? Beherantz begiratzen saiatu zen. Lepoak kraska egin zuen, kexu, 
baina nola edo hala besoei eta gorputzari so egiteko moldatu zen.

Eta adarrak ikusi zituen, eta adarretan hostoak, eta adarrei eutsiz, enborra. Or-
duan, Iruneren madarikazioa etorri zitzaion gogora eta izarrei eskatutako desioa 
madarikazio bera zela konprenitu zuen. Zuhaitz bihurtuta baitzegoen, ilargitan dis-
tiraka, lurrari sustraituta. Zuhaitza zen.

*Joanes Urkixoren ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.



BIZKAIDATZ TXIKIA I (2015) 
Haur eta Gazteen Literatur Sariaren oinarriak

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

PARTE-HARTZAILEAK
Bizkaiko edozein udalerritako ikastetxe batean ikasten ari diren umeak edo gazteak 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 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 eus-
karaz 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, epai-
mahaiak 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, «Times» edo «Arial» letra mota 
edo antzekoa erabili behar da (12 gorputza), eta ezaugarri hauek gorde behar dira: alde bakarrean 
idatziko da, DIN A4 tamainako orrietan, eta espazio bikoitza utziko da. Kontakizaunak paperean 
aurkeztu behar dira.

AURKEZTEKO LEKUAK
Lanak Bizkaiko Foru Liburutegiko Laguntza - Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza 

Bideratzeko Atalaren bulegoan aurkeztu behar dira (Diputazio kalea, 7), bertara joanda edo posta 
arruntaz bidalita. Halaber, aukera dago Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazioaren Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 38.4 artikuluan zehazten den mo-



duan aurkezteko. Erregistroaren ordutegia: Astelehenetik ostegunera: 08:30-13:30 eta 16:00-17:30. 
Ostiraletan: 08:30-13:30

AURKEZTEKO EPEA
Lanak jasotzeko epea 2015eko maiatzaren 29an amaituko da.

AURKEZTEKO ERA
Eskaera-eredu ofiziala erabili behar da eskaerak aurkezteko, hain zuzen ere, BI 2 eranskinean 

dagoena (http://www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak eta www.bizkaia.net/biblioteca web orrietan 
dago eranskin hori), eta, harekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

- Egilearen NANaren fotokopia —halakorik badauka— eta haren ama, aita edo legezko or-
dezkariarena.
- Kontakizun bakoitzaren lau (4) ale. Aleok ez dira sinatu behar. Baina zenbakia jarrita 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:

HAURREN KATEGORIA:
Haurren gaztelaniazko lehen saria: Tablet bat eta diploma. 
Haurren gaztelaniazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
Haurren euskarazko lehen saria: Tablet bat eta diploma.
Haurren euskarazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma. 

GAZTEEN KATEGORIA:
Gazteen gaztelaniazko lehen saria: Tablet bat eta diploma. 
Gazteen gaztelaniazko 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 eskolagai sorta bat jasoko dute.
Saria jaso duten kontakizunak edizio berezi batean argitaratuko dira.



Saridunak eurak joan behar dira sariak banatzeko Bizkaiko Foru Liburutegian 2015eko ekai-
naren 23an 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 du, eta ebazpen-pro-
posamena egingo du, irizpide hauekin bat: lanak zer jarraipen eta batasun duen proposatutako kon-
takizunarekin (5 puntu, gehienez), literatura-kalitatea (3 puntu, gehienez), istorioaren garapenean 
erakutsitako sorkuntza (2 puntu, gehienez).

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

JABETZA INTELEKTUALA 
Saria ordaindu eta hurrengo bost urteetan, Bizkaiko Foru Aldundiak bakarrik izango ditu saritu-

tako 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 beharrezkoa den la-

guntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko Argital-
penen eta Kultura Jardueren Atalak.

Horretarako, helbide hau dago erabilgarri webean: http://www.bizkaia.net/laguntzaileKultura
Oinarri hauek jasotzen dituen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zein www.bizkaia.net/

kulturadirulaguntzak web orrian argitaratuko da.
Parte-hartzaile guztiei jakinaraziko zaie epaimahaiak aukeratutako saridunak jasotzen dituen 

foru agindua.


