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L
aranja-zukuak sukaldeko azulejua tindatu zuenean 
konturatu nintzen Sebastiani zerbait gertatzen zi-
tzaiola. Aurretik gertatutako zenbait gauza ere ez 
ziren oharkabean pasa. Urtebetetze eguna ahaztu 

zitzaion. Intxaurrak hozkailuan gorde zituen. Esekitokian 
lehortzen jarritako arropa berriz ere sartu zuen garbi-
gailuan. Eta merkatuan erositako geranioak buruz behera 
landatu zituen loreontzian. Horiek izan ziren estreinako 
seinaleak. Baina goizero egiten zuen laranja-zukuarentzat 
edalontzirik ez zuenean jarri eta arrasto laranjak azuleju 
zuria zipriztindu zuenean larritu nintzen. Sebastianek 58 
urte zituen, aurre jubilatu berria zen, bizitzaz gozatzeko 
milaka plan eginak zituen. Ospitalean hainbat froga egin 
ondoren emaitza jaso genuen: alzheimerra.

—Eta orain zer?
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—Pazientziaz hartu behar dugula esan digu medikuak, 
Sebastian.

—Pazientziaz hartzeko denbora behar da, eta horixe da niri 
falta zaidana, denbora.

—Halere, pazientzia izan behar dugu. Ikerketa berriak 
daude eta aurrerakuntza asko eta…

—Ergelkeriak, Julia! Ohartu orduko ume txikia izango 
duzu etxean, praka azpian fardela eraman behar duen zahar-
txikia.

—Hara, hara! Zaude isilik!
—Isilik egoteak ez nau sendatuko.
—Ezta pentsatzen duzun guztia esateak ere!

Sugandila bat bezain azkarra zen Sebastianen mingaina, 
eta baita burua ere. Injinerua izan zen, makina bat produk-
tu berri sortu zituen, langile azkarra eta prestua. Eta orain, 
bizitzan egindako lan guztiaren ordaina jasotzeko irrikaz ze-
goenean, zer eta memoria galtzen hasia zen. Gaizto portatu 
zen patua Sebastianekin. Eta baita nirekin ere. 
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Medikuak alzheimerra zuela esan zigunean ukitu gabe 
pasa genuen gaua ohean. Ezkondu ginenetik sekula banatu 
gabekoak ginen. Baina gau hartan milaka kilometro zeuden 
izara artean. Ezkerreko aldean Sebastian, sabaira begira, 
pentsakor. Eskuman ni, alboka, eskua kuxin azpian jarrita, 
begiak makur, blai. Biak ikararen besoetan lo egin ezinik. 
Urrun, bata bestearengandik.

—Anderri kontatu beharko diogu –esan nuen.
—Zertarako?
—Nola zertarako? Semea da eta jakiteko eskubide osoa du.
—Ba!
—Ba? Zer esan nahi du horrek?
—Alfer-alferrik kontatuko diozula ezer horri. 
—Batzuetan ez zaitut ezagutzen, Sebas.
Sebastian ohetik altxatu zen.
—Nora zoaz?
—Ezin dut lorik egin.
Logelatik atera zen, ni ohean utzita. Bakarrik. Aurreran-

tzean, maiz izango nuen ohe-lagun bakardadea. Alzheimerra 
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zuela jakin genuen estreinako egun hartan bertan Sebas iza-
teari utzi zion Sebastianek. Gizon arrotz bat ari zen Sebasek 
utzitako lekua betetzen. Ohean, etxean eta, batez ere, nire bi-
hotzean. Banekien gaixotasunak eragindakoa zela Sebastianen 
jarrera. Ez nuen eskubiderik ezer aurpegiratzeko. Baina, ha-
lere, hain zen zaila egoera. Nola egingo nion aurre bakarrik? 
Norbaiti kontatu behar nion. Pena arindu behar nuen, ardura. 
Une horretan behar nuen babesa Anderrek bakarrik eskaini 
ahal zidan, semeak. Telefonoa hartu eta zenbakia markatu 
nuen, zein ordu zen begiratu ere egin gabe.

—Ama! Zer gertatzen da?
—Aita da…
Sebastian sukaldean zegoen. Zigarroa eskuan. Kearekin 

zirimolak egiten eta zirimola haietako batean lepoa sartuz 
gero itotzea posible izango ote zen pentsatzen. Memoria gal-
tzea. Hori omen da alzheimerra. Eta zer gehiago? Zer gehiago 
ahaztu behar zitzaion? Pertsonak ezagutzeari utziko al zion? 
Hitz egiteari? Erokeriak egiten hasi behar al zuen? Arnasa 
hartzea ere ahaztu egiten omen da, batzuetan. Eztarrian 
horma bat balu bezala talka egin zuen keak. Eztula eragin 
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zion Sebastiani. Kea, pena, amorrua, inpotentzia eta beldu-
rra. Guztiak irauli zituen eztul formako elur-jausi hartan. 
Zigarroa itzali zuen eta platano bat hartu. Potasioa ona omen 
da memoriarentzat.

—Zertan ari zara? —sukaldeko leihoa ireki nuen kea uxa-
tzeko.

Hurreratu eta musu eman nion masailean. Sebastian 
hotz geratu zen baina atetik atera nintzenean begiak busti  
zitzaizkion.

—Zer esan du Anderrek? —galdegin zidan.
—Zatoz ohera, Sebas.
Eskua luzatu nion. Sebastian aulkitik altxatu eta nire es-

kutik helduta logelara joan ginen.

 ***

Gerizpea deitzen zen nire jatetxe begetarianoa. Negozioaren 
martxa ezin hobea zen. Bezero leialak genituen. Ni sukaldari-
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lanak egiten nituen, Anderrek eramaten zituen jangela eta di-
ru-kontuak, eta horren emazte Laura arduratzen zen produk-
tuak lantzeaz. Laurak baratzea zeukan eta bertan jasotako 
elikagaiak ziren jatetxean eskaintzen genituenak. Gainera, 
bere produktuekin marka propioa ere lantzen ari zen, Osan, 
sinetsita baitzegoen elikadurak zuzenean eragiten diola osa-
sunari. 

Goizero bezala, 9etan iritsi nintzen jatetxera. Larunbata 
zen. Kafesnea kristalezko edalontzian hartzea gustatzen zi-
tzaidan. Une hura, hutsik zegoen jatetxearen bista, sentsazio 
atsegina zen niretzat. Irribarrea eragiten zidan Gerizpea nik 
sortua zela jakiteak. Indarra ematen zidan nire ametsa aurre-
ra eramateko gai izan nintzela ohartzeak. Hutsik zegoen jan-
gela hura ordu gutxira lepo beteko zen, eta jendearen builak, 
plateren kliskak eta janariaren usainak edozein psikologok 
baino gehiago baretzen zuten nire bihotz aztoratua. Izan ere, 
azken hilabeteetan sarri izaten nituen taupadak lauoinka, 
maizegi. Une horietan begiak ixten nituen eta nire burua 
erditze-gelan irudikatzen nuen. Ander jaio zen egunean sen-
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titu nuen bakea ez nuen sekula gehiago sentitu izan. Zorion 
osoa huraxe zen, erditzea. Lasaigarri egiten zitzaidan bakarra 
huraxe gogoraraztea zen, semearen jaiotza. Bihotza ohi bai-
no azkarrago ponpatzen hasten zenean ere, huraxe zen tran-
kiltzen ninduen bakarra, pilulek baino gehiago, mediku baten 
errezetak baino askoz ere gehiago.

Atzera egin nuen denboran eta bi urte eta erdiko semea iku-
si nuen jangelan korrika. Sukaldean sartzen eta kaxoi guztie-
tan lardaskatzen. Lapikoetan muturra sartzen. Bezero artean 
berritsu. Ume alaia eta zoriontsua izan zen Ander. Aitak, 
Sebastianek, beti izan zuen kezka haur batentzat ez ote zen 
hobe etxeko beroa jatetxe bateko zalaparta baino. Nik ere as-
kotan egiten nion galdera hori bere buruari. Ondo hazten ari 
al ginen semea? Ama izateaz gain langilea ere izateak prezio 
bat zeukala pentsatzen nuen. 32 urte beteko zituen Anderrek. 
Alabatxoa ere bazuen, Xanet, 4 urteko printzesa. Eta seku-
la ez zigun ez niri ez senarrari horrelakorik esan. Gerizpea 
Anderren etxea izan zen. Eta da. Gerizpean hasi zen, hazi zen 
eta bertan jarraitzen du. Jatetxean bizi izandako petralke-
riak, amorrualdiak, negarrak, haserreak eta oihuak, guztiak 
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uki daitezke memoriaren dimentsio ikusezinean. Horregatik 
sentitzen nintzen hain ondo nire jatetxean. Oroitzapenez be-
tetako kaxa zelako. Sebasek epe laburrean izango zuen errefe-
rente bakarrenetarikoa. Babeslekua. Gotorlekua. Salbalekua. 

—Egun on, ama. —Musu eman zidan masailean. Ohi zuen 
bezala—. Zer egin behar dugu orain?

—Neu arduratuko naiz aitaz. Ez kezkatu. 
—Halere, uste dut…
—Amona!
—Xanet, eder hori! 
—Kaixo, Julia.
—Egun on, Laura. 
Gerizpean sekula ez zen horrenbeste hitz lodi eta begira-

da galdu sartu. Ilobarekin ihes egin nuen sukaldera. Laura 
Anderren ondoan eseri zen.

—Erabaki bat hartzera behartu behar dugu ama.
—Ez zaitez berriz ere gai horrekin hasi.
—Aita askoz hobeto zainduko dute egoitza batean.
—Sebastianek ez du sekula horrelako zerbait onartuko.
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—Ama konbentzitzen badugu bai.
—Hala ere, ez dakit onena den...
—Beldur naiz, Laura.
Isilune labur baten ostean bota zuen Anderrek bere bene-

tako ikara.
—Zer gertatuko da jatetxearekin ama aita zaintzeaz ardu-

ratzen bada?
—Hori al da zure benetako beldurra? Negozioa?
—Negozioa eta gu eta gure alaba eta gure bizitza!
—Hara, Ander. Une honetan askoz garrantzitsuagoa da 

zure aitaren osasuna negozioa baino. Eta, bestetik, negozio 
hau aurrera ateratzeko gai gara gu biok bakarrik.

—Ez da gauza bera izango. Badakizu bezeroek zenbat esti-
matzen duten ama.

—Zeure buruan pentsatu behar al duzu beti? Horrek ez al 
du erremediorik?

—Nire familiaz arduratzen naiz, Laura.
—Sebastian aita duzu. 
Une horretan klaxon-hotsa entzun zen. Bi, hiru, lau aldiz. 

Xanet eta biok sukaldetik atera ginen.
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—Zer da zarata hori?
—Norbait deika ari dela dirudi! —esan zuen Laurak.
—Familia! Zatozte azkar!
Sebastian zen, irribarretsu, pozarren. Kalera ateratze-

ko esanaz sartu zen jatetxean. Atzetik joan ginen, irrikaz. 
Kanpoan, jatetxearen parean, auto-karabana erraldoi bat ze-
goen aparkatuta.

—Baina, baina… zer da hau? —galdetu nuen aho-zabalik.
—Gure ametsetako auto-karabana, Julia!
—Ke txuli! —esan zuen pozik Xanet txikiak.
—Nahi al duzu sartu? —galdetu zion, harro, aitonak.
—Baina… karabana erosi al duzu, aita? —Anderrek ezin 

zuen sinetsi begi aurrean zuena.
—Ederra da, ezta? 
—Zertarako, ordea?
—Bidaiatzeko! 
—Bidaia bat? Nora? Noiz? —jakin nahi izan nuen.
—Helmugarik gabeko bidaia, laztana. Zuk eta nik aspaldi 

egin behar genuena. 
—Hori ezinezkoa da! —atera zitzaion Anderri.



15

—Arrazoia dauka. Medikuek esan dute ez zaizkizula kome-
ni aldaketak… —eman nion arrazoi semeari.

—Medikuak, medikuak! Zer ote dakite horiek!
—Ez dut uste momentua denik, Sebas…
—Nire ametsak beteko ditut, zurekin… edo zu gabe, Julia.
Sebastianen hitzak argiak izan ziren. Denak mutu geratu 

ziren. Anderrek emazteari begiratu zion.
—Neurekoia naiz. Badakizu nondik datorkidan hori.
—Aitona! Aitona! Goazen buelta bat ematera!
—Nola ez, printzesa!
Autokarabana martxan jarri zuen Sebastianek.
—Eguraldi bikaina dago herria zeharkatzeko. Goazen!!!
Begiak lehertzear nituen. Malkoek borroka egiten zuten ir-

teteko. Gogor eusten nien. Ez nekien zerk eragin zidan nega-
rra, senarraren ilusioak edo esan zituen azken hitzek. Sebas 
gai zen bere bizitzako azken bidaia bakarrik egiteko, ni gabe, 
eta horrek min egin zidan bihotzean. 

—Goazen barrura. Gaur 30 lagunentzako bazkaria enkar-
gatu dute.

Hitzok esan eta jatetxera sartu nintzen. Anderrek eta 
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Laurak beste horrenbeste egin zuten. Guztiek zekiten 
Sebastian geldiezina zela. Autokarabana hura inori ezer esan 
gabe erosi izanak esanahi berezia zuen. Atzera bueltarik ga-
beko bidaia hasi zen guztien bizitzan. Alzheimerraren orra-
tzak hasiak ziren bere lana egiten.

 

*Jasone Osororen ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.
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BizkaIdatz VIII. Literatura Saria (2015-2016) 
Deialdiko Oinarriak

“JARRAITZEKO PREST? ORAIN ZURE TXANDA DA”

Bizkaiko Foru Aldundiako Euskara eta Kultur Sailak, Bizkaiko Foru Liburutegia-
ren bitartez, BizkaIdatz literatura-sariaren, “Jarraitzeko prest? Orain zure txanda da” 
lelopean, helburu nagusitzat du bizkaitarren sormen literarioa bultzatzea eta nazioar-
teko bi egun esanguratsu ospatzea: Liburuaren Nazioarteko Eguna (apirilak 23) eta 
Liburutegien Nazioarteko Eguna (urriak 24).

Parte hartzaileak
1) Hamasei urtetik gorako pertsona fisiko orok eman dezakete izena sarian. Horre-

tarako, jatorrizko lanak aurkeztu behar dira, hau da, aurretiaz argitaratu gabeak: ez zati 
bat, ez osorik. Lehiaketan parte hartzeak esan nahi du oinarriak guztiz onartzen direla.

Adingabeentzako eskabideak haien guraso-ahala edo legezko ordezkaritza duten 
pertsonek berretsiko eta sinatuko egingo dituzte. Edonola ere, adingabeak bete behar 
ditu lerrokadetan ezarritako baldintzak.

2) Gaztelaniazko atalean parte hartzen duten egile pertsonek gutxienez baldintza 
hauetako bat bete beharko dute:

Bizkaian jaioak izatea edo, bestela, auzotasun administratiboa bertan izatea deial-
diko oinarriak bildutako foru dekretu argitaratzen denean Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
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edo deialdiko oinarriak argitaratu aurretik urtebetez gutxienez Bizkaian izatea auzota-
sun administratiboa.

3) Ezin dute BizkaIdatz honen deialdian parte hartu deialdi honen aurre-aurreko bi 
edizioetatik edozeinetan lehen sariaren  edo bigarren sariaren irabazleak izan zirenak.

Hori gorabehera, pertsona irabazle horiek aukera dute  BizkaIdatzen parte hartzeko 
saria jaso ez zuten modalitatean (euskaraz edo gaztelaniaz).

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

Obren betebeharrak
1) Sari honetan parte hartu nahi dutenek kontaketa literario bat idatzi behar dute, 

egungo bi idazlek —batak euskaraz eta besteak gaztelaniaz— proposatutako bi hasie-
retatik abiatuta. Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan aurkez dezake, betiere, 
idazleek idatzitako kontakizunaren hasierara, pertsonaietara eta bertan planteatzen di-
ren egoeretara egokitzen badira.

2) Parte hartzen duten egile pertsonek euskarazko edo gaztelaniazko narrazioak aurkez 
ditzakete, eta, epaimahaiak horrela erabakitzen badu, atal bietan izan daitezke irabazle.

3) Narrazioek, gutxienez, 16 orrialdeko luzera izan beharko dute, eta, gehienez, 
20 orrialdekoa. “Times” edo “Arial” letra erabili beharko da, alde bakarrean eta A4 
tamainako orrietan idatzita. Eta honako ezaugarri hauek gorde behar dituzte: gorputza, 
12; espazioa, bikoitza; gutxienez 25 lerro eta gehienez 32 lerro orrialde bakoitzean, eta 
lerro bakoitzean, gutxienez, 70 karaktere, salbu eta ortografiazko zeinu jakin batzuen 
aplikazioaren emaitzako salbuespenak.
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4) Lehiaketa honetara aurkeztuko diren kontaketek derrigorrez bete behar dute  
otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legeak eta indarrean dauden gainerako legezko xedape-
nek  ezarritakoaren araberako  emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioa.

Aurkezteko epea, lekua eta modua.
1) 2016ko otsailaren 5eko 13:30 orduan bukatuko da lanak jasotzeko epea.
2) Eskabideak eredu ofizialean BI 1 aurkeztuko dira, eskabide orri bat bete aurkez-

tutako kontakizun bakoitzeko. Eredu hori htpp://www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak 
webean eskuratu daiteke eta Bizkaiko Foru Liburutegian, hurrengo lerroetan zehazten 
diren gainerako agiri eta zehazpenekin batera:

• Eskatzailearen NANaren fotokopia, bai eta, eskatzailea adingabe denean, bere 
ordezkari legalarena ere, baita legezko ordezkaritza hori egiaztatzen duen dokumen-
tazioa ere. 

• Obraren lau (4) ale. Ale horiek ez dira sinatu behar, orriak zenbakiturik izan behar 
dituzte, kontakizunaren izenburua izango dute eta egilearen inolako identitaterik gabe. 

• Parte-hartzailearen ohar biografiko txiki bat, nahi izanez gero.
• Bizkaitik kanpo jaioak izanik gaztelaniazko modalitatean aurkezten direnek baka-

rrik erroldatze-agiriaren fotokopia.
• Eskatzaileak Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo erroldatuta daudenean, zerga 

egoitza duten lurraldean, zerga obligazioak beteta dituztela egiaztatzeko agiriak.
3) Bizkaiko Foru Liburutegian aurkeztu behar dira obrak: Diputazio kalea, 7, 48008 

- Bilbo. Hala ere, lanak aurkezteko, berdin baliatu daiteke 1992ko azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 38.4 artikuluak ezartzen dituen moduetariko edozein (Herri Admi-
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nistrazioen eta Prozedura Administratibo Erkideraen Araubide Juridikoari buruzko Le-
gea).

Epaimahaia
1) Epaimahaia literaturaren eta kulturaren munduko pertsona famatuek osatuko 

dute, eta haiek emango dituzte sariak, sarira aurkezturiko lanak aztertu ondoren eta 
honako irizpide hauen arabera: proposaturiko kontakizunarekiko jarraipena eta bata-
suna (4 puntu gehienez), kalitate literarioa (3 puntu gehienez) eta istorioa garatzen iza-
niko sormena (3 puntu gehienez). Horren arabera, irabazle suertatu diren kontakizunen 
ebazpen-proposamena egingo dute.

Kultura Sailaren ebazpen baten bitartez izendatuko da epaimahaia, eta Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Saria
1) Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie, bai euskeraz aurkezturiko lanetan bai 

erderaz aurkezturikoetan: Lehenengo saria: 1.500 euro eta diploma. Bigarren saria: 500 
euro eta diploma. Finalista: diploma. Aurreko atalean agertzen diren sari ekonomikoei 
atxikipen fiskalak egingo zaizkie, legeak ezartzen duenarekin bat. 

2) Adingabeek sariren bat lortuko balute, legezko ordezkaritza izango dira —eta ez 
adingabeak— jasotako kopuru ekonomikoaren onuradunak.

3) Saritutako lanak osorik argitaratuko dira 2016ko apirilaren 23an, Liburuaren Na-
zioarteko Eguna ospatzeko.

4) Epaimahaiko kideen iritziz lehiaketara aurkeztutako lan guztien artean batek ere 
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ez baditu beharrezko baldintzak betetzen edo balorazioan ez bada puntuazio nahikorik 
eskuratu, saria eman gabe geratu ahalko da.

5) Kultura Sailean eskumena duen organoak sarituen berri jasotzen duen ebazpena 
emango du, epaimahaiaren proposamenaren arabera. Ebazpen hori jakinaraziko zaie 
parte-hartzaile guztiei, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko da.

Saritutako egilearen betebeharrak
1) Saridunak eurak joan behar dira sariak banatzeko Bizkaiko Foru Liburutegian, 

Liburuaren Nazioarteko Eguna dela eta, egingo den ekitaldira (ordua eta eguna adie-
raziko dira), eta, joan ezin badira, ordezkari bat bidaliko dute. Gainera, saria jaso duen 
kontakizuna euskarri informatikoan eraman behar dute.

2) Saria ordaintzen denetik aurrera, hurrengo bost urteetan Bizkaiko Foru Aldun-
diak bakarrik izango ditu saritutako lanak erreproduzitu, banatu eta saltzeko eskubi-
deak, eta sariaz aparte ez du beste ordainketarik egin beharko, saria baita ordainsari 
osoa eta bakarra.

3) Editatutako material guztietan eta diru-laguntza jaso ondoren egindako jendau-
rreko agerpen guztietan Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa agerraraztea. Horretarako, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudiak ezarritako elementuak baliatuko dira na-
hitaez, eta logotipoaren aldamenean esaldi hau agertuko da hitzez hitz: 

«Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du» 
edo
«Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada por la Di-

putación Foral de Bizkaia».
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIA/ DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
KULTURA SAILA • BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA 

Diputazio kalea 7 • 48008 Bilbo
Tel. 94 406 77 02  • Fax 94 406 70 84

Bestelakoak
Saririk jasotzen ez duten lanak Foru Liburutegian jaso ahal izango dira (Diputazio 

kalea, 7, 48008 Bilbo), 2016ko maiatzaren 31ra arte. Epe horren barruan jasotzen ez ba-
dira, ulertuko da egileek ez dituztela berreskuratu nahi; beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak 
ez du inolako erantzukizunik izango lan horien gainean.

Foru dekretu hau dela-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beha-
rrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldun-
diko Argitalpenen eta Kultura Jardueren Atalak. Horretarako, helbide hau dago web 
orrian: http://www.bizkaia.net/laguntzaileKultura

Oinarri hauek jasotzen dituen foru dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta 
www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak web-orrian argitaratuko da.
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www.bizkaia.net/foruliburutegia 


