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Zazpi olatuz behin harrapatzen ditut olatuak.
Segida hasten denetik bat, bi, hiru, lau, bost, sei kontatu eta zaz-

pigarrena surfeatzen dut. Herriko arrantzale zaharrek zazpigarrena 
dela handiena esaten dute. Gure kostaldeko segidak, gutxi gorabe-
hera, hamalau olatukoak omen dira eta erdialdekoa dela garaiena. 
Horixe kontatu zigun behin, Beti alai baporeko patroiak.

 Baina kontu hauek sineskeria hutsa baino ez dira. Ondo dakit nik 
hori, zazpigarren olatuaren aditu bilakatu naizelako. Gainera, hori 
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egia balitz, ni ez nintzateke zozo bustia izango. Bai, uretara sartze-
ko beltzez janzten den hegazti koldar hori, neoprenoa kendu eta 
oilobustitan bilakatzen dena. Taularen gainean behar den adorea  
biltzeko, sei olatu joaten utzi behar dituena. Igerilekuko tranpoli-
netik bota orduko, hamaika saiakera egiten dituen kakatiak bezala. 
Beraz, mundu guztiak deitzen nau zozo, nire izena Beñat bada ere.

Bost, sei eta GORA!
Segida igarotzear dagoela kakatia naizela onartzen diot neure 

buruari baina behin olatua hartuta, zazpigarreneko zalduna1 sen-
titzen naiz. Badakizue, John Wayne2 harroxko horietako bat, bere 
urezko zaldiaren gainean itsasoa zamalkatzen duena. Ez da sentsa-
zio txarra, ez, noizbehinka, zazpiz behin baino ez bada ere, kostalde-
ko erregea zarela sentitzea. Batez ere, zozo busti batentzat.

Itsasoan murgildu beharrean, pentsamenduetan dzanga3 egiten 
dut, sei olatu alperrik galtzeak horretarako beta ematen du eta. 
Nik bat harrapatzen dudanerako, Ola hirugarren olatuaren gai-

1. Zazpigarreneko zalduneria: Estatu Batuetako gudarosteko zalduneria ezaguna da.
2. John Wayne mendebaldeko pelikuletako aktore ezagunetarikoa dugu.
3. Dzanga: Uretara salto egin. Lekeition erabiltzen den berba bat da.
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netik erortzen da. Bitartean, itsasertzetik begiratzen diot; itsasoa 
garbigailu4 bilakatu zaio. Itzulipurdi horiek ezizenaren merezidun 
egiten dute, dagoeneko asmatuko zenuketen modura. Xaboia be-
zain garbi heltzen zait hanketara bitsa. Garbia den bezala Olatzen 
trebetasuna. Batzuk, Olak, adibidez, garbigailuan sartzeko ausar-
dia dute, beste batzuk, ordea, garbigailua jan egiten dugu. Olatzen 
burua itsas azalean ikusi arte, tripa barruko aparra buelta-bueltaka 
sentitzen dudalako. Izatez, aspaldi konturatu nintzen itsasoa ba-
rruan daramadala; korronteak, hondo abisala, eta traganarruak. Ur 
guzti hori nire saihets artetik bueltaka. Egia da, ozeanoetan bildu-
ta dagoen kanpoko itsasoan koldar xamarra naizela baina piraina, 
marrazo eta kokodrilo gehiago dituen barruko horretan, ez dago ni 
baino ausartagorik. Tartamutuak eta lotsak dira nire enbatei aurre 
egiteko moduak eta txistua irentsiz ur asko tragatu badut ere, ora-
indik, ez naiz ito. 

Ola, berriz, bare-barea da. Zaila da haren barruko mareak mu-
gitzea. Andereñoak errieta egiten badio edota, gelakoek burla, lasai 

4. Garbigailua: Surflariek erabiltzen duten hitza bat da. Olatua apurtzean, itsas azpian emandako 
bueltak (etxeko garbigailuaren antzera) adierazten ditu.
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asko geratzen da. Horregatik, ezin da surf egin Olatzen barruan, itsa-
so barean ezinezkoa den bezala. Nabariak dira haren barealdiak gure 
elkarrizketetan: 

—Eguraldi ona egiten du gaur —edo antzekoekin hasten ditut.
—Bai, ez dago gaizki —esaten du berak.
—Gustatzen zaizkit egun eguzkitsuak —pertsonalagoa izaten au-

sartzen naiz bigarrenean.
—Baita niri ere —jarraitzen dit Olak.
—Neoprenoa jantzi eta uretara sartzeko gogoak ekartzen dizkit 

eguzkiak -amankomunean ditugun gauzak biltzen ditut hirugarre-
nean, era batera edo bestera, neskarengana hurreratzeko.

—Baita niri ere.
—Laster oporrak. Egunero sartzeko aukera izango dugu aurki. 

Zelako gogoa!! —eguzkiaren gaiak ez du elkarrizketa berotu, beste-
lakoekin saiatzen naiz laugarrenean.

—Baita neuk ere.
—Udako arropa ateratzen hasi naiz —bere erantzuna zein izango 

den sumatzen dut bosgarrenerako.
—Baita neu ere.
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—Guk hemen igaroko dugu uda.
—Baita geuk ere —soilik, seigarreneko erantzuna aurreko guztien 

berdina dela bermatzen dudanean, ausartzen naiz zazpigarren gal-
dera egitera. Bizitzako segidetan ere, itsasokoen antzera, zazpi ola-
tuz behin biltzen dudalako egoera surfeatzeko adorea. 

—Uda honetan zurekin surf egiteko irrikatan nago, Ola. 
—Baita neu ere. —Bere barealdiak eta nire koldarkeriak bideratu 

dute momentu erromantikoa. Hain erromantikoa ezen gorri-gorri 
jarri naizela. Zortez, surflari guztien antzera, haizea izan dut lagun 
barruko olatu horri eusteko eta bera izan da masailak freskatu dizki-
dana. Ondoren, gure maitasun istorioari eszenatokia jarri nahi izan 
dio eta laster ohartu da horretaz Olatz. Ehun eta laurogei graduko 
buelta eman duelako Kantauri zaharrari begiratzeko:

—Zozo, begira zelako bekerekeak5! —esan du Olak.
Arditxoz erditu da itsasoa. Bekereke deitzen diote portuko zaha-

rrek olatuak apurtzean eratzen den bitsari. Urek artile zuriz jantzita 
egin diote ongi etorria ipar haizeri. Itsasoa arrantzaleen lorategia 
dela esaten dute poetek. Lorategiarena baino baserriaren antz ge-

5. Bekerekeak: Arkumeak. Itsasoko hizkeran, ordea, ipar haizeak eratutako bitsa adierazten du.
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hiago dauka gure kostaldeak, ordea; zozoz, bekerekez eta zazpiga-
rreko zalduneriaz beteta. Munduko animalia guztiak uholdeetatik 
salbatu zituen Noe delako horren paradisua. 

—Lurreratu zozo! Zer ari zara pentsatzen? Goazen uretara, begira 
zelako festa daukagun zain! —Olaren hitzek bestelako itxura hartu 
dute; lehenagoko Baita ni ere gogaitua, berbaldi bizkorrean bilakatu 
baita. Nik pizten ez diodan garra, ateratzen dio itsasoak. Jeloskor ja-
rri eta errebelatu naiz:

—Ni ez noa, Ola. Itsasoa gaizto dago eta gainera oraintxe bertan 
atera gara!

—Bada, ez etorri, zuretzat kalte! —Soka hankara lotu, taula para-
finaz igurtzi, arnasa hartu, neoprenoa estutu, eta arnasan bota ditu 
itsasoan enbarazu egingo diotenak: ni beraien artean hondartzan la-
gata. 

Olaren ezkerrekoa. 
Ez, ez, lasai. Ez da izan boxealariek banatzen dituzten horietakoa, 

baizik eta Olak maisuki harrapatu duen ezker olatua. Boxealarienak 
baino min gehiago ematen duena. Neuk sekula harrapatuko ez du-
dan ezkerrekoa izan delako. 
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Gero, ezer berezirik egin izan ez balu bezala, bata-bestearen atze-
tik apurtzen den olatu segida batean sartu da. Bat, bi, hiru eta olatuak 
baretzen ez direnez Olaren burua artile artean galdu dut. Barneko 
garbigailua sentitzen hasi naiz. Beldur apartsu hori tripan bueltaka. 
Olaaaa, oihu egun dut baina bekerekeen beeeee luzea baino ez dut 
entzun. Orduan, neuk ere inoiz baino gehiago tripa sartu, neopre-
noa ohi baino gehiago estutu eta arnasa luze batean bota ditut bar-
neko beldur guztiak. Hondartzan geratu dira denak eta itsaso ba-
rruan nagoela sinetsi ezinik, aurrera egin dut. Halako batean, berriz  
entzun dut beeeee luze bat. Bekerekeak berriz —pentsatu dut— baina 
ze bekereke eta ze demonio, Ola nire izenez deitzen ari zait, ni Beñat 
deitzen bainaiz. Olak inoiz ez nau Beñat deitu, beretzat zozo beltza 
izan naizelako beti eta ez dakit zer gertatu zaidan baina adoretu egin 
nau horrek. “Beñaten” hasierako Beee horrek zozoa, oilobustia eta 
hegazti koldarrak uxatuko balitu bezala. 

—Lasai Olatz! Banoa! —neuk ere, lehenengoz, bere izenez deitu 
eta Olatz Olatu bat baino gehiago dela ulertu dut.

—Ez indarrik alperrik galdu, Beñat, korrontearen mende utzi behar 
dugu geure burua. Bestela, indarrak agortu baino ez ditugu egingo-. 
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Kasu egin diot, itsaso barruan bera delako dakiena. Beraz, korron-
te eta Olatzen mende geratu naiz eta konfiantzazko ariketa horrek, 
Olatzek esan duen modura, indarberritu nau. 

—Haitzulo txiki bat dago hor parean. Gauzak horrela badoaz, ko-
rronteak hara eramango gaitu. —Eta bai, hala izan da: haitzulo txiki 
baten ahora eraman gaitu korronteak.

Hankak arroka gainean jartzean, hasperen egin dut baina se-
gurtasun sentsazioa zoluko lirdinga baino irristakorragoa izan 
da. Berehala konturatu garelako marea igo bezain laster, haitzu-
loa urez beteko dela. Thailandiako futbol taldearen berria etorri 
zait burura. Uholdeen ondorioz, koba batean blokeaturik geratu 
ziren gaztetxoena. Erreskatea burutzeko urpeko bide bat egitea 
beharrezkoa izan zuten. Meditazioren bidez aurre egin zioten ur-
pekariak etorri arteko itxaronaldiari. Bitartean, berriak sona han-
dia izan zuen; hain handia ezen Elon Musk Tesla enpresaren buru 
ezagunak mikro-urpekontzi bat egitea proposatu bait zien bertako 
ingeniariei. 

Olatz eta biok imajinatu ditut kobaren ertz batean, gure neo-
prenoen lerro fluoreszentez argitzen iluntasuna. Mirari baten zain, 
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bata-bestearen ondoan eta gure elkarrizketak baino askoz erroman-
tikoago iruditu zait.

—Baina, Beñat, orain ere pentsamenduetan galduta? Salto egin 
behar dugu! Hemendik atera behar gara! —lehenengoz, gure ha-
maika urteetan, Olatz ikaratuta ikusi dut.

—Ezin dut, Olatz —burumakur, nik. 
—Nola ezin duzula! Oraintxe datorren olatura salto egingo dugu!
—Zazpi olatuz behin baino ezin dut olatua hartu, Olatz! —aitortu 

diot.
—Badakit, itsasoko Papillon6 zara zu! Tximeleta frantsesa! -esan 

dit barretxoa eginez.
—Tximeleta frantsesa? Ez al naiz, bada, zozo bustia? —aho bete 

hortz erantzun diot.
—Papillon, aitak ikusten duen filme horietako bat da. Bertan, es-

petxetik ihes egiten duen gizon batek uharte eremu batetik uretara 
salto egin behar du. Horretarako, zazpigarren olatua aukeratzen du. 
Handiena denez, hondoa ez jotzeko. Beti pentsatu dut tipo ausar-

6. Papillon: Frantsesez “tximeleta” esan nahi du. Testuan adierazten den bezala, Papillon izenaz 
ezagutzen da Henri Charrière idazlearen eleberrian oinarritutako filma.
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*Nerea Arrienen ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.

ta zarela, Beñat, zazpigarren olatuan ihes ateratzen den tximeleta. 
Frantsesez, Papillon berbak “tximeleta” esan nahi baitu.

Eta momentu horretan, segida bi sentitu ditut. Bata kobaren 
ahoan, olatuak bata-bestearen atzetik apurtzen diren lekuan. Bestea, 
nire barruan, Olatzi muxu emateko zazpigarren olatua noiz helduko. 
Bitartean, Kantauriko zoologikoari animali gehiago gehitu zaizkio; 
zaldiak, zozoak, bekerekeak eta orain, tximeletak.

—Baina orain, ezin zara Papillon izan. Zazpi olatu itxarotea den-
bora gehiegi galtzea delako —erregutu dit Olatzek. 

Nola heldu behar diet astintzen nauten bi segida hauei?*
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NEREA ARRIEN ELORDI IDAZLEAREN 
“ZAZPIGARREN OLATUA” KONTAKIZUNA

BIZKAIDATZ TXIKIA (2018-2019)
V. Haur eta Gazteen Literatur Sariaren oinarriak

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailak, Bizkaiko Foru Liburute-
giaren 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.

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. 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. 
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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  
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 
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. 
Kontakizunak paperean aurkeztu behar dira.

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

AURKEZTEKO LEKUAK
Lanak Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Atalaren bulegoan 

aurkeztu behar dira (Laguntza. Diputazio kalea, 7 - 48008 Bilbo), bertara joanda edo 
posta arruntaz bidalita. Halaber, aukera dago Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozeduraren 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehazten den 
moduan aurkezteko. 

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 2019ko otsailaren 14ra arte, osteguna, barne, amaituko da.
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AURKEZTEKO ERA
Eskaera-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:

- Egilearen ama, aita edo legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.
- 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:
• 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.
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Saria jaso duten kontakizunak edizio berezi batean argitaratuko dira.
Saridunek eurek joan behar dute 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).

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

Edizio honetan hurrengo epaimahikideek osatuko dute epaimahaia: Nerea Arrien, 
Begoña Elorrieta, Andoni Abenójar, Alvaro Yarritu, Idoia Barrondo, Juanra Madaria-
ga, David Tijero Osorio (ordezkoa) eta Marta Goikoetxea Nagore (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-
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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.


