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DENBORAREN MAKINA

Baziren behin, etorkizuneko Mexikon, bi zientzilari: Jose eta
Manuel. Bi zientzilariak buruz oso azkarrak ziren. Esperimentu
asko egin zituzten eta oso arriskutsuak gainera!
Baina egun batean, urrutiegi iritsi ziren. Denboraren makina
bat egin zuten...
—Beno probatu egingo dugu! —esan zuen Josek.
—Ongi da! —esan zuen Manuelek.
Lehenik, gerra garaira joan ziren, baina nahi gabe okerreko
botoia sakatu zuten eta orduan dinosauroen garaira joan ziren.
Ondorioz, denboraren makina hondatu egin zen.
—Zer gertatzen da? —esan zuen Manuelek.
—Denboraren makina ez dago prest, hain urruti joateko!
—erantzun zion Josek.
—Orduan, denboran harrapatuta gaude? —esan zuen
Manuelek.
—Ba, oraingoz bai.
—Goazen buelta bat ematera, ea ideia bat otzen zaigun.
Baina, orduantxe, Tiranosaurio bat agertu zen. Korrika joan
ziren biak, eta denboraren makinan sartu ziren.
Bapatean, Tiranosauroak makinari ostiko bat eman zion.
Geroxeago, denboraren makinatik atera eta beraiean laborategian azaldu ziren. Bidaia zoragarria izan zen!
Handik aurrera, bi zientzilariak oso ospetsuak bihurtu ziren.

EKHI DE LA CRUZ
1. Saria A kategorian (2004 urtean eta geroztik jaiotakoak)

3

PERLA HANDIAREN BILA

Bazen behin itsas azpian bizi zen pinguino familia bat. Lau
anai ziren: Aitz, Uki, Maki eta Linka. Gurasorik gabe bizi ziren.
Beti gauza berdina egiten zuten eta aspertuta zeuden. Egun
batean Aitzek esan zuen:
—Aspertuta nago beti berdina egiteaz! Nik abentura bat bizi
nahi dut.
Ukik erantzun zuen:
—Ondo da. Gaur goizen herrian entzun dut perla handia desagertu dela, eta alkateak eskatu digu bere bila joateko.
Hori entzutean lau pinguino anaiak abenturara abiatu ziren.
Aitzek esan zuen:
—Hemendik da anaiak!
—Ez, hemendik da, Esan zuen Makik.
Horrela, eztaiban hasi ziren.
Bat-batean marrazo bat agertu zen eta pinguinoak harrapatu
zituen. Orduan marrazoak lau pingüino anaiak bere etxera eraman zituen.
Pinguinoak marrazoaren laborategian esnatu ziren, eta korrika ihes egiten saiatu ziren, baina marrazoak ez zien utzi.
Berehala Aitzek ikusi zuen beste irteera bat zegoela, eta
anaiei esan zien hildakoarena egiteko. Hildakoarena egin zuten
lau anaiek. Horrela, marrazoak ikusi zuenenan ez zutela balio
bihotza mugimenduan ikusteko, komunetik behera bota zituen
lau anaiak. Ustekabean, hoditik atera zirenean, perla handia ikusi
zuten lau anaiek. Ukik esan zuen:
—Goazen etxera eta gure herrira perla handi hau eramatera!
Eskuak perla handiaren gainean jarri zituztenenean kaiola bat
erori zitzaien gainean. Barrakuda bat agertu zen eta esan zuen:
—Nire afaria! A ze ederra! Ja, ja, ja!
Barrakuda barrez ari zen bitartean, lau anaiek ihes egin zuten
eta barrakudak oihukatu zuen:
—Nire afaria ihesi doa!
Aitzek esan zuen:
—Lasai anaiak! Tranpa bat dut berarentzat.
Aitzek, arriskuak jarraitzen zuela ikusirik, jostailuzko pinguino
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bat atera zuen soka bati lotuta. Harri batean lotu zuen panpina
eta barrakudak ikusi zuenenan esan zuen:
—Neureak zarete! Ñam!
Gezurretako pinguinoari koska egin zion, eta jostailuzkoa
zela hartzearekin batera esan zuen:
—Mendekua hartuko dut! Hurrengoan ez duzue alde egingo!
Lau anaiek perla handia hartu zuten eta etxera eraman zuten
lehenik. Etxera iritisi bezain pronto Aitzek anaiei esan zien:
—Gaur oso ondo pasa dut, anaiak! Hemendik aurrera familia
hau ez da aspergarria izango, eta ondo pasatzearekin batera,
herriko pertsona eta gertaeren alde egingo dugu, ados?
Eta horrela gertatu zen aurrerantzean, lagunei eta herriko
gauzei lagunduz pozik bizi ziren lau pinguino anaiak.

PERU IRIONDO
2. Saria A kategorian (2004 urtean eta geroztik jaiotakoak)
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ARREBA DESAGERTUAREN BILA

Orain dela urte asko, herri txiki batean bizi zen mutil bat: ile
marroia zuen, begi urdinak zituen, nahiko altua zen eta bihotz
oneko mutila zen.
Egun batean denak lo zeudela oihu bat entzun zen:
—Lagundu!
Mutila bere arrebaren logelara joan zen. Hura ezustekoa…
Bere arreba ez zegoen, desagertu egin zen. Mutilak bere arrebaren ahotsari jarraitu zion.
Minutu batzuk ibili ondoren builak isildu egin ziren. Mutila
alde batetik bestera ibili zen baina ez zuenez ezer aurkitu lo
kuluxka bat egin zuen. Hurrengo goizean aita eta ama umeak
esnatzera joan ziren eta hauek ez zeudela ikusirik zorabiatu egin
ziren. Mutikoak bidea jarraitu zuen baina ez zuen iñor topatu.
Bat-batean maitagarri bat agertu zitzaion, mutikoa aho zabalik gelditu zen, horrela esan zion maitagarriak:
—Badakit zeren bila zabiltzan, etorri nirekin eta aurkituko
duzu.
Mutikoak maitagarriari jarraitu zion kobazulo bat aurkitu
zuten arte. Han maitagarriak esan zion:
—Nik nire lana bete dut orain zure txanda da.
Mutila une batean zer egin behar zuen pentsatzen gelditu
zen. Azkenean kobazulora sartu zen eta han bere arreba ikusi
zuen, kaiola batean sartuta zegoen. Mutilak kaiola irekitzean
neska bat atera zen, oso haserre zegoen, arrebaren gelakide bat
zen. Horrela galdetu zion mutilak:
—Zergatik egin diozu hori nire arrebari?
Gelakoak erantzun zuen:
—Nik gelako hoberena izan nahi nuelako.
Bi anai-arrebek gelako neska gaiztoa kaiola batean sartu
zuten. Etxerako bidean antidoto bat aurkitu zuten. Etxera itzultzean aita eta ama lurrean etzanda ikustean, mutilak aurkitutako
botila ireki eta handik aita eta amari eman zien edateko.
Pixkanaka aita eta ama esnatzen hasi ziren.
Handik aurrera denak oso pozik bizi ziren eta neska gaiztoa
ikastola pribatu batera eraman zuten. Han ezin zion iñori minik
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eman; lehenengo, irakasleak oso zakarrak zirelako eta, bigarren,
bakarrik zegoelako.

MAIALEN PARIS
3. Saria A kategorian (2004 urtean eta geroztik jaiotakoak)
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EGUN BAT FAMATU BATEKIN

Hemen nago. Gran Viako Joselito tabernan. Ezetz asmatu
zeinekin?
José Mourinhorekin. Bai bai, ondo entzun duzu, José
Mourinhorekin. Kola kao kutre bat eta bi madalena txiki jaten.
Mourinhok ez dit batere kasurik egiten, bere telefonoarekin
ari delako jolasean. Ni saminduta sentitzen naiz ez nuelako
horrelakorik espero.
Dena, larunbat triste batean hasi zen. Irratia entzuten nengoela, Joseina Etxeberriaren DIDA saioa, eta lehiaketa batean,
asmatzen zutenen artean, zure ametsetako pertsonaiarekin
egun bat pasatzea zozketatzen zuten.
Ni, telefonoz deitzera animatu nintzen.
—Bai? Nor dago telefonearen beste aldean?
—Kaixo, Unai naiz —esan nuen lotsatuta.
—Kaixo Unai!!!! Nondik deitzen diguzu?
—Hondarribitik.
—Kontxo!!! Herri ederra benetan, zenbat urte dituzu Unai?
—Hamasei.
—Esaiguzu, zein da zure idolua? Zeinekin pasa nahiko zenuke egun bat?
—José Mourinho.
—Real Madrid zalea zea Unai?
—Ez, ez. Errealekoa naiz baina Mourinho da nire entrenatzaile gogokoena.
—Ederki. Hemen galdera: Zenbat bihotz ditu olagarro batek?
—Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Hiru?
—Unaiaren erantzunaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
ZUZENA DA!!!!!!!!!!!!!!! AUPA UNAI!!!!!!!!!! ZORIONAK!!!!!!!!!!
—Toma ya!!!!!!!!!!!!!
—Ez kolgatu, oraintxe pasako dizkizugu zehaztasun guztiak...
Bi astetara, BMW txuri deskapotable bat etorri zen nere bila
eta segituan atera ginen Bilboko aireportura. Bidean, bat batean
oso eguraldi txarra jarri zen, kazkabarra, euria…, eta kapota itxi
behar izan genuen. Bilbora iristen ari ginela, istripu ugari ikusi
genituen. Motor beltz handi bat dena puskatuta bide bazterrean,
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behi bat errepide erdian etzanda odolez inguratuta, polizia eta
bonberoak laguntzen, trafikoa geldirik eta ni oso kezkatuta
abioia galtzeko beldurrez…
Metro batzuk aurrerago, pinu handi bat erori zen autopista
erdira.
—Ostras!!!! Abioia galduko det —esan nuen erlojuari begira.
Bosterdiak ziren eta hegaldia seirak eta laurdenetan ateratzen
zen. Minuturo erlojuari begira, burua alde batetik bestera giratzen, arnasa azkar hartzen eta izerditan nengoen.
Bi suhitzaile gihartsu etorri ziren, zuhaintza altxatzea lortu
zuten trafikoari martxa emanez berriro.
Pixkat lasaitu nintzen, ehun eta hogei kilometro orduko abiaduran, iritsi ginen azkenean aireportura.
Jende gutxi zegoen, azkar-azkar kotxetik irten, txoferrari agur
esan gabe justu-justu hegazkinera iritxi nintzen. Azafatak agurtu, tipo beltz baten ondoan eseri eta nere anairekin whatsaparekin txateatzen nenbilela altabozetik telefono eta makina guztiak
itzaltzeko eskatu ziguten. Andoni, hamaika urteko anaia txikia,
oso urduri eta kriston enbidiakin zegoen…
Bi txikle jan eta emozioarekin lo geratu nintzen. Lurrartze oso
ona egin genuen, denak txaloka pilotuari…
Handik taxi txuri batean sartu, Madrilgo kaleetan zehar:
Santiago Bernbeu, Las Ventas zezen plaza, Cibeles… Joselito
tabernara iritxi nintzen arte.

TASIO ILLARRAMENDI
1. Saria B kategorian (2001, 2002 eta 2003 urteetan jaiotakoak)
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ISTRIPUA

Kaixo. Nik Laura Martinez dut izena. Ile horia dut, urre kolorekoa eta begi berdeak beno, berde-urdinak, eta 16 urte ditut. Nire
gurasoekin bizi naiz Hernanin. Orain dela bi urte eta erdi gertatu zitzaidan gauzan bat kontatu nahi dizut. 14 urte eta erdirekin
gertatu zitzaidan gauza garrantzitsu bat:
Egun batean, beti bezala, igeriketaren saiora joan initzen. 8
urte ziren igeri egiten neramatzala eta urtero egiten ziren txapelketetatik sari hauek nituen:
3garren postuko sari bat, 2 garren postuko hiru sari eta 1.
postuko urrezko lau sari. Ba, esaten nuen bezala, igerilekura joan
nintzen. Lehenengo aldageletan sartu eta nire bainujantzia jantzi nuen. Gero igeriketan nire denbora hoberena egin nuen,
minutu bat et erdi. Beste guztiak hiru edo lau minutu. Nire amak
bere kotxe urdinean etxera eraman ninduen. Etxean xerra eta
jogurt bat jan, hortzak garbitu eta irakurri ondoren ohera sartu
nintzen.
Hurrengo goizean Desirekin, nire lagunik onena, hondartzara joateko asmoa nuen. Desiri telefonoz deitu nion:
—Kaixo. Desi? Laura naiz. Etorri nahi al duzu nirekin hondartzara?
—Bai! Hamar minutu ondoren tinbrea joko dizut. Aio!
Ondoren Desi eta ni hondartzara abiatu ginen. Han geundela toallak jarri, arropa kendu eta bikiniarekin itsasora joan ginen.
Itsasoan, ni, buzeatzen hasi nintzen. Dena garden gardena eta
polita zen, arrainez beteta. Bat batean abisu bat eman zuten:
—Denak atera uretatik, Korrika!! Arrisku handia dago!
Baina, nik, ez nuen ezer entzun uraren barruan. Orduan zerbait handia sentitu nuen oinean. Bat-batean zast! Kalanbre bat
sentitu nuen hankan, min haundi bat. Ondoren dena gorria ikusi
nuen hankaren inguruan. Azkenean, begiak ixten joan eta
konortea galdu nuen.
Begiak irekitzean gela zuri batean nengoen. Toki batzuetan
gurutze gorriak zeuden. Nere ondean nire gurasoak ikusi nituen
negarrez, eta atzean zuriz jantzitako gizon bat. Nik ez nuen
ezertxo ere ulertzen:
10

—Lasai, hobeto dago —esan zuen gizonak.
—Eskerrik asko mediku jauna —esan zuen nire aitak.
—Zauri asko egin dizkio eta hanka…
Baina nik moztu egin nion:
—Zer? Zer pasatzen zaio nire hanka…—Orduan begiratu egin
nuen—: Aaaaaaaaa! —egin nuen oihu. Izan ere, oinetik belaunerainoko zati guztia faltza zitzaidan. Sustoarengatik maindire guztiak bota nituen lurrera—: Zer egingo dut nik hanka erdi bat
gabe? —eta negarrez hasi nintzen.
Amak besarkatu eta esan zidan:
—Lasai maitea —ordu arte, ez nintzen konturatu, hamabost
bat urteko mutilo bat niri begira zegoenik. Medikua ari begira
nengoela ikusirik esan zidan:
—Gaztetxo hau Xabi da bihotzeko arazo bat du, zure gelako
laguntxoa izango da sei hilabetez.
—Nola? Sei hilabetez? Sei hilabete egongo naiz hemen!
—Bai. Ez da hainbesterako, neska. Esku bat puskatuta duzu,
zauri batzuk dituzu, ubeldura handiak dituzu eta hanka erdi bat
falta zaizu. Nola ez zara egongo sei hilabetez hemen, maitea?
— erantzun zuen medikuak.
Gurasoak joatean, gau hartan, ezin izan nuen lorik egin. Gau
erdian ahots bat entzun nuen, nire ohearen paretik:
—Ez triste egon, neska —esan zidan lasai-lasai, Xabik.
—Zuk esan nahi duzuna. Utzi bakean —esan nion nik negar
zotinka.
—Lasaitu. Alaitu aurpegi polit hori! —erantzun zidan.
—Zu ez al zaude triste? —esan nion.
—Hiru hilabete daramatzat hemen eta… ez! Ondo pasako
duzu. Lau mutil gara: Joan, Jon, Mikel eta ni. Neska bat ez zaigu
gaizki etorriko!
—Ba oso ondo! Orain utzi lo egiten! —esan nion, ezin nuela
jakin arren. Xabi bere ohera sartu zen.
Goizean, ura sentitu nuen, aurpegian. Mutilek ura bota zidaten. Orduan, nik amorrua sentitu nuen:
—Nor izan da? Ez du graziarik! —esan nuen.
—Joan pikutara! —eta denak korrika, barrez joan ziren.
—Jope! Hanka berri bat izango banu…
Ondoren, erizain bat sartu zen gelara. Kajatxo bat eta gurpildun aulki bat zakarren:
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—Tori zure gosaria eta ondo etorriko zaizu gurpildun aulki bat
—esan zidan.
Ni, poztu egin nintzen eta gurpildun aukian eseri. Erizaina
joatean, probatzen hasi nintzen. Zaila egiten zitzaidan lehenengo gurpilak eskuekin mugitzea baina, azkenean, lortu egin nuen.
Gero, ospitaleko patiora atera nintzen. Han, mutilak hitz egiten
ikusi nituen:
—Kaixo! —esan nuen lotsati samar.
—Hau ahal da neska berria? Zer ederra! Eh…zera…, ze altua
esan nahi nuen —esan zuen Mikelek.
—Kaixo! —agurtu zuen Joanek.
—Zer moduz?, Joanek.
—Epa, Laura! —esan zuen Xabik.
—Horrela, Xabiren ondoan eseri eta mutilekin hizketan jarraitu nuen, goiz osoan. Eguerdian, denak elkarrekin bazkaldu
genuen. Arratsaldean, liburu bat irakurtzen egon nintzen, gero
dutxatu egin nintzen, ondoren…
Bi hilabete ondoren, nire urtebetzeak iritisi ziren.
Nire gurasoak eta familiako guztiak etorri ziren: osaba
Ramón, osaba Jose Antonio, izeba Maridomingi, lengusu Tintin,
aitona… Denak, jolasten eta barrez geunden.
Gehien gustatu zitzaidan oparia. Xabirena izan zen.
—Zorionak, guapa! —esan zidan Mikelek.
—Eskerrik asko!
—Eta, azkenik…Xabi, zuri tokatzen zaizu! Esan zuen Joanek.
—Bai, bai, orain noa.
—Hamabost urte, eh Laura? Tori, nire oparia. Espero dut gustatzea!
—Orduan, paper urdin batean bilduta zegoen opari bat eman
zidan.
—Ireki nuenean, ordenagailu zuri bat ikusi nuen.
—Gainean, argazki bat. Han bostak agertzen ginen eta mutil
guztien firmak zeuden. Oh, ze polita!
—Eskerrak eman, besarkatu eta muxu bat eman nion, masailean. Xabi, gorri-gorri jarri zen.
Gau hartan, amets gozoak izan nituen.
Ondorengo hilabeteak, azkar pasa ziren. Hitzik esan gabe ibilitzen ginen Xabi eta ni. lotsatuago sentitzen ginen elkarrekin
besteeekin baino. Baina, azkenean, iritisi zen seigarren hilabete12

ko azken eguna. Maletak egiten hasi nintzen. Disgustu handi bat
sentitu nuen barren-barrenena, Joan, Jon eta Mikeli besarkada
bat eman nien.
—Eskerrik asko denagatik, mutilak!
—Eskerrik asko zuri! —erantzun zidaten denak batera.
Nire logelara joatean, hantxe ikusi nuen Xabi leihotik begira.
—Zer, ez didazu ezer esango? —galdetu nuen.
—Noski baietz —esanez niregana etorri eta besarkatu egin
ninduen.
—Xabi, gauzatxo bat esan behar dizut…ni…zera, zu eta ni…
—Lasai, ulertzen zaitut.
—Eta, nik nola dakit ulertzen nauzula? —galdetu nuen.
—Badakidalako. Sinistu niri —erantzun zidan, Xabik.
—Baina… ez dut uste dakizunik… ea, ba ni zutaz nago…esan
nahi dut. Ni…
Eta orduan, Xabi nireganan hurbildu, ni, eskutik heldu eta
bere ezpainak nireak ikutu zituen goxo-goxo. Munduko esperientzia politena izan zen niretzat. Nire lehen muxua!
Ondoren, nik irribarre bat marraztu nuen aurpegian:
—Ba, uste dut badakizula zer esan nahi dudan —eta biak
barrez hasi ginen.
Azkenean, ospitaletik atera, gurasoen kotxean sartu, eta leihotik agurtu nintuen lagunak.
—Gustatu zaizue nire istorioa? Maitasun, haserre, poz eta tristealdiak egon dira. Momentutxo bat, nire etxeko tinbrea jo dute.
Badakizue bi urte daramatzatela Xabi ikusi gabe?
—Barkatu, ez naiz korapilatuko, atea irekitzera noa…
—XABI!

NAGORE IRURIETA
2. Saria B kategorian (2001, 2002 eta 2003 urteetan jaiotakoak)
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LETRA GABEKO LIBURUA

Bazen liburu bat, marrazkiak bakarrik zituena. Herriko liburutegira iritsi berria zen. Forratu eta gero apalategain utzi zuen
liburuzainak beste liburu askorekin batera. Han oso gustora
zegoen, gainera goiko apalean, balkoi batean bezalaxe, nahiz eta
beldur pixka bat zuen. Beste liburuak handixeagoak izan arren,
ez zuten beldurrik. Beraiek oso dotoreak eta koloretsuak ziren,
baina… letrak, letrak eta letrak zituzten, esaldiak eta esaldiak,
paragrafoak eta paragrafoak istorioak eta historiak…
Jendean marrazkiz beteriko liburua hartu eta bi minutu baino
lehen utzi egiten zuen. Berak ez zekien zergatik, aspergarria
zelako, itsusia zelako… Egunak joan eta egunak etorri…
Emakume bat berarentzat liburu bila ari zela… liburua ikusi zuen.
Bere haurrentzat artzea erabaki zuen eta etxera eraman zuen.
Etxean bost haur zituen zain. Horietako bi bikiak ziren: bat Rakel
zen eta bestea Sofia. 2 urte zituzten. Rakel nahiko gizena zenez
egun batean ezin izan zuen ate estu batetik sartu. Sofiari berriz,
hau gertatu zitzaion: baloi batek aurpegian jo zuen eta iñork ez
zion barkamenik eskatu.
Alain zuen izena hurrengoak, 3 urte zituen, nahi zuena lortu
behar zuen beti. Gero Aimar zegoen, 4 urtekoa, zirikatzea asko
gustazen zitzaion egun batean 10 urteko mutiko batekin sartu
zen eta Aimar negarrez utzi zuen. Bosgarrenak Lide izena zuen
eta 5 urte zituen hau oso lasaia zen eta beti pentsatzen aritzen
zen. Egun batean galdu egin zen. Asko kostata baina gero aurkitu zuten, noski.
Hauek ziren bere haurrak.
Lehenengo Rakelek hartu zuen liburua eta begiratzen hasi
zen. Oso gustora ikusi zuen, baina arazo bat zegoen: ez zuen
ulertzen, gainera, aitak ezin zion esplikatu ez zuelako denborarik. Ama ordea ez zegoen etxean. Berak bakarrik moldatu behar
izan zuen, horrela ordu bat, bi ordu, hiru ordu,… arratsalde osoa
ulertu zuen arte. Gero etxeko apalategian utzi zuen beste liburu
askorekin batera.
Handik bi egunetara… bigarrenak, hau da, Alainek, hartu zuen
eta oso gustora hasi zen baina handik 3 minututara aspertzen
14

hasi zen: zer egin? Autobusean zegoen, ez zeukan zereginik.
Azkenean segitu zuen eta liburua ikusteko zirrara piztu zitzaion.
Horrela etxean ez dakit zenbat aldiz begiratu zuen liburua.
Hirugarrenak, hau da Sofiak, oso lasaia zenez ez zuen arazorik izan liburua ikusteko. Beno hasieran ez zekien nondik hasi.
Hainbeste interes zuen hiru ordu igaro zituen eta, badakizue
zenbat aldiz irakurri zuen ipuina? Hogeita hamar aldiz gutxienez
nik ere ez dakit. Baina azkenean lo hartu zuen.
Ondoren, laugarrenak, Aimarrek, hartu zuen, baina uste zuen
abenturazkoa zela. Ikusi zuenean ez zela horrelakoa uztea erabaki zuen. Orduan bere anai-arrebak etorri eta animatu egin
zuten. (Elene izan ezik berak ez zuelako irakurrita eta Sofia lo
zegoelako) Berarekin eseri ziren eta marrazkiak zein politak ziren
erakutsi zioten. Horrela konbentzitu egin zuten liburua begiratzeko eta ikusi egin zuen liburua.
Azkenik, bosgarrenak, Lidek, hartu zuen ipuina eta guztietatik
gustuen irakurri zuen denen eskuetatik pasa zelako. Amari kontatu zion ipuina eta amak sari txiki bat eman zion: musu bat. Eta
ohean sartu zen eta ipuinarekin amets gozoak egin zituen.
Liburua oso pozik zegoen etxe hartan, bost ume horiekin, eta
gainera liburu bat ezagutu zuen, ez bera bezalakoa, letraduna
baizik. Orduan konturatu ziren letradun liburua eta bera, biak, gai
beraz zihardutela eta lagun minak egin ziren. Honela iritsi zitzaion bere etxera joateko garaia. Agurtu zituen lagun guztiak.
Amak liburua poltsa erraldoi batean sartu zuen eta libutegira
eraman zuen, beno erdi mareatuta, baina iritsi zen. Liburuzainari
eman zion eta liburuzainak orain bai bere lekuan utzi zuen, hitzik gabeko beste liburu askorekin barera. Han, kokapen berrian,
jende askok hartzen zuen eta han ez zuten bakarrik bi minutu
erabiltzen askoz gehiago baizik… eta lagun berriak egin zituen.
Apal berrian bai pozik sentitzen zela.

JULENE IRAOLA
3. Saria B kategorian (2001, 2002 eta 2003 urteetan jaiotakoak)
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TXORIAK SABELEAN

Goiz hartan umore onarekin esnatu nintzen, ez nekien zergatik. Colacao katilu handi bat eta bi tostada bere gurina eta
marmeladarekin gosaldu nituen. Dutxa luze eta bero bat hartu,
eta zer egin gabe geratu nintzen. Larunbata zenez, ez nuen ez
eskola, ez eta horrelako txorakeriarik. Nik eskola ez nuen bat ere
gogoko, beti irakurtzeko esaten zidaten. Irakurri, irakurri, irakurri… Eta noizean behin ipuintxo bat idazteko. Nazka-nazka eginda nengoen. Liburuak eta ipuinak ez ziren niretzeko, ez nituen
bat ere atsegin.
Beno, momentu aspergarri horretan, bat-batean, etxeko argi
gutziak itzali egin ziren. Eta, bi segundo geroago berriz ere piztu.
Baina bat batean zerbait gertatu zen, eskutiz arraro xamar bat
agertu zen nire muturraren aurrean, gertaera honek aldaketak
ekarriko zituen niregan. Marroizka zen eta zenbaki desordenatuak zituen azalean. Kuriositate handiz, kartazala ireki eta paper
zahar bat atera zen. Orri zati hartan testu motz bat zegoen idatzita, eta azpi eta gainkaldetik ere moztuta zegoen, liburu edo
ipuin zahar bateko tarte bat zirudien. Hasieran txorakeri bat iruditu zitzaidan baina irakurtzen hasi, eta zera jartzen zuen:
«Bazen behin txori txiki eta eder bat. Izurgarri gustatzen zitzaion kantatzea eta ederki egiten zuen. Gau eta egun ibilitzen
zen abesten. Baina gau zakar eta itsusi batean, txoria haize bortitz batek eraman zuen. Txori gaixoak ezin izan zuen bere kabira itzuli eta gau beltzak galdu egin zuen. Kaiola estu batean
esnatu, eta…»
Orri zahar hura bukatu egin zen. Ni amets baten barruan
bezala sentitu nintzen. Baina, zorabio moduko hartatik ateratakoan, konturatu nintzen, hura ipuin baten zati bat soilik zela.
Baina segituan, milaka galdera etorri zitzaizkidan burura; «Zer
pasako zaio txoriari?, Nola alde egingo du kaiola beldurgarri hartatik?, nork emango dio jaten?, txoriak kantatzen jarraituko ote
du?» Eta buruhauste izugarria geratu zitzaidan. Konturatu nintzen, ipuin horren jarraipena aurkitu behar nuela, nahi eta nahi
ez.
Ipuinaren izenburua ez zen inon azaltzen, orduan are eta zai16

lago izango zitzaidan ipuin horren jarraipena bilatzea. Nere
gurasoekin probatzea erabaki nuen:
—Ama, aita, zuek badakizue kantatzea gustuko duen txori
baten istorioa?
—Ez, sentitzen dut —erantzun zidan amak.
—Noizitik duzu zuk interesa umeentzako istorietan? —galdetu zidan aitak, harrituta.
Eta horiek izan ziren entzun nituen erantzun guztiak.
Irakasleei, nire lagunei, denei galdetu nien berdin-berdina, eta
erantzun guztiak, berdin-berdinak izan ziren. Iñork ez zekien
txori gizajo horri zer pasako zitzaion. Orduan, liburutegian begiratzea erabaki nuen liburutegira joan, eta liburu guztiak arakatu
nituen. Oso gutxi ziren txoriei buruzko ipuinak eta liburuak, eta
ez zegoen nik bilatzen nuen ezer.
Azkenean, amore eman nuen. Ipuin hori ez zen inon agertzen. Hegazti hori nire burutik kentzen saiatu, eta nire bizimodu
aspergarri eta tristera itzuli nintzen.
Aste bat pasa, eta gauzak okertzen joan ziren. Gauetan ez
nuen lorik egiten, eskolako klaseetan ez nintzen adi egoten,
amets gaiztoak edukitzen nituen, dena ipuin ditxoso horren
erruagatik. Ezin nituen txoria eta kaiola horiek burutik kendu eta
kezkatuta sentitzen hasi nintzen. Zer pasako zitzaion txori gajo
horri? Istoria sinestera iritsi nintzela uste nuen.
Arratsalde aspergarri batean, iritsi zitzaidan karta begiratzen
ari nintzenean, zenbaki desordenatuak zituela konturatu nintzen. Lehen ez nien kasurik egin baina momentu hartan zerbait
ezkutua eduki zezakeela konturatu nintzen. Zenbaki guztiak
paper batean jarri nituen txukun-txukun eta zerbait bilatzen hasi
nintzen, kodigo sekretu bat bezala. Hura detektibeen telesail bat
zirudien eta horrek dibertitu egin ninduen. Zenbaki guztiak batu,
kendu, ordenatzen saiatu, baina ezertxo ere ez. Ez nuen ezer
aurkitu. Baina, zenbakiei, alfabeto-ordenari jarraituz, letrak jartzea erabaki nuen. Zera atera zitzaidan:
«Haizea liburutegia, Oriamendi kalea, hemezortzi, Donostia».
Hori helbide bat zen! Liburutegi baten helbidea! Horrek esan
nahi du, liburutegi horretan egongo zela nik horrenbeste nahi
eta bilatu nuen ipuina. Pozaren pozez, konturatu nintzen, liburutegi hori, oinez ordubetera zegoela nire etxetik gutxi gora
behera. Orduan, primerako plan bat pentsatu nuen.
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Nire gurasoei eskolarako liburu bat behar nuela esan eta liburutegi hartara joan behar nintzela esan eta joan egin nintzen. Ez
zuen iñork liburutegi hori ezagutzen baina ez zidan axola.
Kotxez joan ginen liburutegira eta iristerakoan, ustekabe bat
hartu nuen. Liburutegi abandonatu bat zen. Han, hautsa eta
liburu zaharrak besterik ez zeuden., Baina ez nuen esperantza
galdu, liburutegira sartu eta hantxe zegoen, nire ipuina. Eta txoriaren istorioa borobildu eta irakurtzeaz amaitu, eta era berean,
bertan zeuden beste hamaika ipuin eta eleberri irakurri nituen.
Ez naiz jabetzen zenbat denboraz egon nintzen han, baina izurgarri disfrutatu nuen.
Ni, gaur egun, idazle ospetsu bat naiz. Istorio hau kontatu
dizuet, nire liburuen zaletasuna Nola piztu zitzaindan esateko.
Momentu hartatik, liburuak zirela nire altxor baliagarrienak konturatu nintzen.

XALBA OTXANDORENA
1. Saria C kategorian (1998, 1999 eta 2000 urteetan jaiotakoak)

18

GALTZERDI GALDUA

—Saioa! Etorri zure arropa hartzera —esan dit amak.
—Bai, orain noa! —esan dut—. Nire ama pisaldi bat da. Buff!
—Saioa! Galtzerdi bat falta da! Aurkitu ia! —esan dit oso haserre.
—Bale, orain bilatuko dut! —erantzun diot.
Hori entzunda sukaldera joan naiz arropak hartzera, nire
amaren sermoia entzun baino lehen. Arropa hartzean, konturatu naiz, hor zegoela artilezko galtzerdi gorri bakartia, bere parerik gabe. Arropa guztiak bere lekuan jarri ditut eta galtzerdia ohe
gainean geratu da. Orduan, galtzerdi parea bilatzen hasi naiz!
Jajajajaja! Bestela amak errieta ederra botako dit eta! Bilatu eta
bilatu, baina ez dut aurkitu! Arazoa da ezta? Baina ez nago kezkatuta badakidalako horrelakoak jende guztiari pastatzen zaizkiola.
Egun batzuk pasa dira, baina ez dago galtzerdiaren arrastorik.
Orain bai, kezkatzen hasia nagoela, bera, galtzerdiarekin hasi
naiz hizketan. Pentsatuko duzue, txoratuta nagoela, baina ez.
Izan ere, nire arazoak kontatzen dizkiet entzuten ez didaten
gauzei. Ba gaur esan bezala, ezer egiteko ez nuenez galtzerdi
gorriarekin hizketan hasi naiz, ea zergatik ez zuen parerik galdetzen nion eta non ezkutatuta ote zegoen ere bai. Ustekabean,
galdera horien erantzunak entzun ditut eta harrituta gelditu
naiz, ez dakit nire irudimena izan den ala benetan galtzerdiak
erantzun didan, orduan, berriro ere galdetu diot:
—Zergatik ez dago zure parea?
Bat-batean erantzun dit:
—Nire galtzerdi parea galdu dut eta gauza galduen lekuan
egongo dela espero dut —esan du ahots barregarri batekin galtzerdiak.
—Ai ama! Zu hizketan? Nola izan daiteke hori? Ezinezkoa da!
—erantzun diot oraindik sinetsi gabe.
—Bai hala da, ez dakit zergatik, baina bai —erantzun dut.
—Hau da hau! Neska edo mutila zara? —galdetu diot jakin
minez.
—Hobeto mutila! Kar kar kar! —esan du barrezka.
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—Oduan zer? Non dago gauza galduen leku bitxi hori? Nora
joan behar da lekua aurkitzeko? —nik esan diot poz-pozik.
—Ba uste dut, ez banabil oso oker, zure etxean dagoela sarbide bat; hemen zure logelan, kaxaren batean. Uste dut hori dela
—eta nire gauza ahaztuen kaxa seinalatu du.
—A bai? Ba goazen oraintxe bertan bilatzera! —erantzun diot
itxaropentsu.
—Goazen ba!
Gainera, galtzerdi honekin ondo moldatzen naiz, beraz, berriro ere beste abentura bat biziko dut. Eta hor abiatu gara. Kaxan
sartu eta bide estu batetik joan gara. Ia ia ni ez naiz sartzen! Hala
ere moldatu naiz sartzeko. Izugarria izan da bidea, luzea baino
luzeagoa.
—Ez nekien bide sekretu hau zegonik! —esan diot galtzerdiari, bidean gindoazela.
—Ez zenuke jakin behar, sekretua da eta!
Eta biak barrez hasi gara. Azkenean, iritsi gara sarbide ezkutura. Izugarrizko atea dago hemen, nik behintzat ez dakit nola
irekitzen den, baina, pentsatzen dut galtzerdiak jakingo duela
irekitzen. Honek, esan dit mugimendu arraro batzuk egiteko eta
irekiko dela atea.
—Halaxe egin dut, azkenean, ireki eta atea, harrituta gelditu
naiz! Izugarria da hemen dagoena, ez dut inoiz ikusi horrelakorik. Gutxienez, 20 metroko mendia dago! Izugarria benetan!
—esan dut pozez txoratzen.
—Bai Saioa, hemen daude Euskal Herri osoko gauz galdu
guztiak. Ikusten duzun bezala gauza asko daude, jendeak gauza
asko galtzen ditu —erantzun dit.
Denetarik dago hemen, erlojuak, giltzak, galtzak, mugikorrak
eta batez ere jertseak daude. Honek, nire jertse galduak gogorazten dizkit. Baina nork ez du inoiz galdu jertseren bat? Arraroa
izango da!
Galtzerdia eta ni, beste parea bilatzen hasi gara, mendi altu
horretan. Gauza asko daudenez zaila egin zaigu bilatzea eta hala
ere ez dugu aurkitu. Dena dela, ez dugu etsi eta bilatzen jarraitu
dugu. Baina bat batean, ume txiki baten negar hotsa entzun
dugu, eta kezkatuta umea bilatzen hasi gara, galtzak, jertseak,
kamiseta… dena altxatzen umea aurkitzeko. Umea aurkitzeko
ahalegin guztiak egiten ari ginela, hankean zerbait sumatu dut,
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eta hantxe zegoen umea nire hanketan, galduta, bera bakarrik.
Izugarrrizko pena eman dit umeak, horrela ikustean eta besoetan hartu dut. Nik kalkulatu dut umeak hiru urte edukiko dituela
gutxi gora behera. Negarrez dago eta orduan, galtzerdiak eta nik
erabaki dugu gauza galduen lekutik atera eta poliziarengana eramatea.
Bidean, kantatzen joan garelako niri itzulera motzagoa egin
zait. Kanpora iristerakoan ez gara nire gelara iritsi, donostiako
estolda batean agertu gara. Atera garenean, Ertzaintzaren komisaria batera joan gara umea itzultzera eta iristean esan dut:
—Ume hau aurkitu dut galduta, pentsatzen dut gutxi gora
behera bi egun egon dela bakarrik.
—Eskerrik asko, neska! Datu-basean begiratuko dut, ea norbaitek salatu duen ume honen desagertzea —esan zuen agenteak,
begiratzen zuen bitartean—, bai, halaxe da, bere amak salatu
zuen. Benetan eskerrik asko itzultzeagatik.
—Lasai! Ez da ezer izan! —esan diot alai, umeak ama duela
jakinez.
Umea itzuli eta gero, galtzerdia eta ni etxera bueltatu gara.
Erabaki dugu beste galtzerdi parea ez gehiago bilatzea, bestela eromen bat izango delako mendi handi hartan aurkitzea.
Beraz, galtzerdi gorriaren beste parea, inoiz argitu gabeko misterioa izango da…

NAROA SAIZAR
2. Saria C kategorian (1998, 1999 eta 2000 urteetan jaiotakoak)
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COLA-COLA BESTERIK EZ!

Ostiralero bezala, Mirenen gurasoak herriko tabernan zeuden
pote batzuk hartzen. Miren, lagunekin egon eta gero arratsalde
osoa, gurasoengana joaten zen freskagarri bat hartzera. Ostiral
horretan, Coca-cola bat eskatu zuen eta barraren atzean zegoen zerbitzariak, hozkailutik Coca-cola botila bat hartu, txapa
kendu eta barraren gainean jarri zuen. Horrela, Mirenek hartu
zuen. Edaten hasi behar zuen momentuan, honela hasi zitzaion
hizketan botila:
—Te, te te, te! Zer egiteko asmoa duzu?
—Ba nik coca-cola edan nahi nuen, baina orain ez dut gogorik edateko —esan zuen Mirenek harridura aurpegiarekin—. Eta
galdera bat. Nolatan hitz egiten duzu?
—Horrek ez du inporta. Mesede bat eskatu nahi dizut. Beteko
zenidake?
—Segun eta zein den bai. Bota!
—Bueno, badakizunez bidriozko objetu guztiok prozesu bat
jasatzen dugu birziklatzera botatzen gaituztenean, eta niri ez
zait batere gustazen. Orduan, eramango zenidake zure etxera
mesedez? —eskatu zion botilak.
—Bale, baina zin egin behar didazu ez duzula soinurik egingo.
—Bale, ados.
Mirenek coca-cola guztia edan zuen eta disimuloz bere poltsan sartu zuen. Etxera iritsi zenean, oso berandu zen eta afaldu
bezain laister, pijama jantzi, gela txukundu, botila mahai gainean jarri eta ohera sartu zen.
Hurrengo egunean, larunbata zen, etxeko lanak egiten hasi
zen. Hurrengo astean hiru azterketa zituen eta bere gurasoei ez
zien haien berririk eman. Etxeko lanak bukatutakoan, ikastea
falta zitzaion baina nazkatuta zegoen lana egiteaz. Orduan, atzo
etxera ekarritako botila hartu eta apaintzen hasi zen, Bere ama,
Mirenen gelako atetik behin eta berriro ari zen pasatzen, baina
ez zuen lortzen asmatzen zer egiten ari zen Miren. Ordubete
geroago, neska gelatik irten zen eta egongelara joan zen telebista ikustera.
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—Zer ari zinen egiten gelan? —galdetu zion Mirenen amak.
—Etxeko lanak, zergaitik?
—Ba, zure atetik pasa naizelako eta ez zait iruditu hori egiten
ari zinenik.
—Etxeko lanak jada bukatu ditut, orduan, eskulan bat egiten
ari nintzen.
Bere ama gelarantz abiatu zen eta bertan Mirenek egin zuen
eskulana ikusi zuen. Orduan amorru aurpegia jarri zuen eta esan
zion:
—A bai? Oduan zer da hau? Hau ez al da atzo tabernan eskatutako Coca-colaren botila?
—Bueno… Bai! —esan zuen Mirenek.
—Zer egiten du ditxosozko botila honek hemen? Esan edo
zakarrontzira botako dut!
Umeak ez zionez ezer ere ez kontatu, amak botila hartu eta
zakarrontzira bota zuen. Miren amarekin haserretu zen. Gainera,
bere lagunari dezepzionatu ziola sentitu zuen eta horregatik
zakarrontzira joan eta botila hartu zuen. Hau, zikina zegoen eta
apaingarri guztiak hondatuta zituen. Mirenek lehen jarritako
guztia kendu eta garbitzen hasi zen. Bat batean, botilaren azpiko aldean, ikur arraro batzuk aurkitu zituen, ez zekien zergaitik
zituen, baina segituan hartu zuen ordenagailua, Google-en
begiratzeko. Hasieran, ez zuen ezer ere ez aurkitu eta desesperazioz beteta bazkaltzera joan zen. Arratsalde osoa ordanagiluaren aurrean jardun zuen eta ezer ez! Ez zuen ditxosozko pistarik aurkitu! Bere amak ordenagailua uzteko esaten zion behin
eta berriro baina Mirenek ez zion kaso zipitzik egiten!
Egunak pasa ziren eta lehen bezela jarraitzen zuen. Ez zekien
non gehiago begiratu orduan lehen ikusitako orrialdeak berriro
begiratzen hasi zen. Halako batean ordenagailua blokeatu zitzaion eta irekita zituen we-borri guztien gainean mapa bat
agertu zitzaion. Hasieran ez zuen tutik ere ez ulertzen baina pixkanaka lekua kokatzen joan zen eta horrela bere herri ondoko
mendi bat zela jakitera arte. Miren asko poztu zen mapa aurkitzean benetako altxorra zela pentsatzen bait zuen.
Ostiral arratsaldean, bere lagunak alde batera utzi zituen,
mapa eskuetan zuelarik eta motxila bizkarrean hartuta, bideari
ekin zion. Nahiz eta mendi hura bere herri ondoan egon ez zuen
ezagutzen. Han hasi zen gora eta behera, belarrak eta osinak
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zapalduz. Nekatzen hasia zen eta oraindik ez zuen ezer ere ez
aurkitu. Aurrera jarraitu zuen, mapan, «x» markatzen zuen tokira iritsi arte. Bertan ez zegoen ezer. Alde guztietara begiratu
zuen eta ezer ez. Berriro aurrera jarraitu zuen eta bat batean
zulo beltz eta ilun batera erori zen. Izugarrizko mina hartu zuen
ezkerreko sorbaldan. Poliki-poliki altxa zen eta ezkerrera begiratu zuen, gero, eskuinera eta honela alde guztietara. Coca-cola
botilak zeuden, milaka Coca-cola botila! Coca-cola nahi aina
zuen bizitza osorako. Motxilan hainbat botila sartu eta etxe aldera abitatu zen. Bidean, bere amari zer esan pentsatuz joan zen,
baina beno, hori beste momentu batean kontatuko dizuet.

NAROA SANZ
3. Saria C kategorian (1998, 1999 eta 2000 urteetan jaiotakoak)
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ARGIA INOIZ EZ ITZALI

Nahiz eta itzuli
argia inoiz
ez itzali.
Horren erruz
gaur ere
izarrik gabeko
gau bat
da ageri
ilun,
hotz
eta sentimenduz josita.

Nahiz eta itzuli
argia inoiz
ez itzali.
Nire itzala
dut nik lagun,
neurrian berdinekoak
baikara
beltz,
bakarrik
eta bakardadea lagun dudala.

Nahiz eta itzuli
argia inoiz
ez itzali
argitxo bat
ikusi dut
nire bihotzeko
kartzelan
argitsu,
indartsu
eta esperantza beteaz.
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Nahiz eta itzuli
argia inoiz
ez itzali.
Azkenean,
eguzkia atera da,
bere lehenengo
izpiekin
ikus daiteke
bere edertasuna,
indarra
eta magiaz betea dagoela.

Nahiz eta itzuli
argia inoiz
ez itzali.
Ez dut
konfiantzarik
ez da itzuliko,
ez da berriz
agertuko
ez jakintasuna
eta oso urduri.

Nahiz eta itzuli
argia inoiz
ez itzali.
Itzuli da,
argia itzali du
eta joan egin da
ogi zatiak
bide ertzean
uzten zituelarik
eta betirako agur esan diot.
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Itzuli da,
argia itzali du
eta joan egin da.
Azkenean aske naiz,
amets gaiztotik
ateratzeko gai naiz
zoriontsu,
irribarretsu
eta iragana ahazten.

ALBA BAILE
1. Saria C kategorian (1998, 1999 eta 2000 urteetan jaiotakoak)
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LA FUENTE DE LA JUVENTUD

Había una vez un viejo carbonero que vivía con su esposa, que
era también viejísima. El viejo se llamaba Yoshiba y su esposa se
llamaba Fumi. Los dos vivían en la isla sagrada de Mija Jivora,
donde nadie tiene derecho a morir. Cuando una persona se enferma lo mandan a la isla vecina, y si por casualidad muere alguien
sin síntomas, envían el cadáver a toda prisa a la otra ribera.
La isla, la más pequeña del Japón, es también la más hermosa. Está cubierta de pinos y sauces, y en el centro se alza un
hermoso y solemne templo, cuya puerta parece que se adentra
en el mar. El mar es más azul y transparente de lo que se puede
imaginar, mientras que el aire es nítido y diáfano.
Los dos ancianos eran admirados por el resto de la aldea, que
los admiraba por dos virtudes: su resignación y persistencia a la
hora de aceptar y superar los avatares de la vida, y el amor
mutuo que se habían profesado durante más de cincuenta años.
El suyo, como tantos otros en Japón, había sido un matrimonio concertado por sus padres. Fumi no había visto nunca a
Yoshiba antes de la boda, y éste sólo la había entrevisto un par
de veces a través de las cortinas, y se había quedado admirado
por su rostro ovalado, la gentileza de su figura y dulzura de su
mirada. Desde el día del casamiento, la admiración y adoración
fue mutua. Ambos disfrutaron de la alegría de su enlace que se
multiplicó con creces con tres hermosos y fuertes hijos, pero
ambos también se vieron sacudidos por la tristeza de perder a
su tres hijos, una noche de tormenta en el mar.
Aunque disimulaban ante sus vecinos, cuando estaban solos
lloraban abrazados y secaban sus lágrimas en las mangas de sus
kimonos. En el lugar central de la casa, construyeron un altar en
memoria de sus hijos y cada noche llevaban ofrendas y rezaban
ante él. Pero últimamente una nueva preocupación había
devuelto la congoja a sus corazones. Ambos eran mayores y
sabían que ya no les quedaba mucho tiempo. Pero Yoshiba se
había convertido en las manos de su esposa y Fumi en sus ojos
y sus pies, y no sabían cómo podrían superar la muerte de alguno de ellos. ¡Oh, si tuviésemos una larga vida por delante!
Una tarde, Yoshiba sintió la necesidad de volver a ver el lugar
donde había trabajado durante más de cincuenta años. Pero al
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llegar al claro del bosque, y observar los árboles, tan conocidos,
se dio cuenta de que había algo nuevo. Tantos años trabajando
allí, y nunca se había fijado en que debajo del mayor árbol había
un manantial de agua clara y cristalina, que al caer parecía cantar, y su crujido, como el de hojas de papel arrugadas, se mezclaba con el murmullo de las hojas al ser movidas por el susurro de la brisa al atardecer. Yoshiba sintió una terrible sed y se
acercó a la fuente. Cogió un poco de agua y bebió. Al rozar sus
labios, sintió la necesidad de beber más, pero al ir a cogerla
observó su reflejo en el agua y vio que habían desaparecido las
arrugas de su rostro, su pelo era otra vez una hermosa y negra
cabellera, y su cuerpo parecía más vigoroso y fortalecido. Aquel
agua tenía un poder misterioso que lo había hecho rejuvenecer.
Entonces sintió la necesidad de ir corriendo a decírselo a su
esposa. Cuando Fumi lo vio llegar no reconoció a aquel mozo
que de pronto se acercaba a la casa, pero al estar junto a él
observó sus ojos y lo reconoció. Cayó desmayada al recordar
sus años de juventud, pero Yoshiba la levantó y le contó lo que
había ocurrido en el bosque. Decidió que fuese por la mañana,
porque ya era de noche y no deseaba que se perdiera.
A la mañana siguiente Fumi se fue al bosque. Yoshiba calculó dos horas, porque aunque a la ida tardaría más por su edad y
la falta de fuerza, a la vuelta llegaría enseguida porque habría
recuperado su juventud. Pero pasaron dos horas, y tres, y cuatro, y hasta cinco, por lo que Yoshiba empezó a preocuparse y
decidió ir él mismo al bosque a buscar a su esposa. Cuando
llegó al claro, vio la fuente, pero no encontró a nadie. Entre el
murmullo de las hojas y el crujido del agua oyó un leve sonido,
como el que hace cualquier cría de animal cuando está sólo. Se
acercó a unas zarzas, las apartó, y encontró una pequeña criatura que le tendía los brazos. Al cogerla, reconoció la mirada. Era
Fumi, que en su ansia de juventud había bebido demasiada
agua, llegando así hasta su primera infancia. Yoshiba la ató a su
espalda y se dirigió hacia casa. A partir de entonces, tendría que
ser el padre de la que había sido la compañera de su vida.

BORJA MORALEJO
Primer Premio en Categoría B (nacidos en los años 2001, 2002 y 2003)
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LA PLANTA DE LAS MARIPOSAS

Había una vez tres hermanas que se llamaban Tanit, Nagore
y Ariana. Vivían en una casa con un jardín no demasiado grande, pero lo suficiente para que en él crecieran unos cuantos
arbustos y las hermanas pudieran jugar. Tanit tenía siete años,
era la más joven de las hermanas. Tanit era rubia y tenía los ojos
de color azul como el mar. A ella le gustaba mucho leer y además jugar con su abuelo al parchís. Nagore era muy divertida, le
encantaba leer como a su hermana Tanit y además le gustaba
cazar mariposas con su abuelo. Ariana tenía nueve años, era la
mayor de todas, era buena con sus dos hermanas pero a veces
era muy egoísta.
Las tres hermanas tenían un abuelo (que vivía en otra casa)
que coleccionaba mariposas. El abuelo viajaba a los bosques de
muchos países a cazar mariposas y, cuando atrapaba alguna, la
llevaba a su casa, la pinchaba con un alfiler y la clavaba en un
corcho. Luego, escribía su nombre en un papel y lo pegaba
debajo. Había nombres muy sencillos, como Mariposa Reina, y
otros muy divertidos, como Papilio Podalirio.
Cuando las niñas iban a ver a su abuelo, éste les enseñaba su
colección. Era muy hermosa. Todas aquellas mariposas con sus
colores brillantes y con sus alas extendidas les recordaban las
flores de la primavera. El abuelo les había contado mucha veces
cómo las feas orugas se convertían en plácidas crisálidas y, al
cabo de un tiempo, sacudían sus alas, las desplegaban y echaban a volar. Las niñas escuchaban, leían los nombres de las
mariposas y regresaban a su casa muy contentas por lo que
habían aprendido.
Un día, al final del invierno, fue su abuelo quien las visitó.
Llevaba una maceta muy grande con un arbusto en ella y, en el
asiento trasero del coche, un gran paquete envuelto en papel de
regalo.
—Hola, jovencitas —les dijo el abuelo—. Vais a ver lo que os
traigo. Para empezar, tomad este arbusto. Se llama Budleya, pero
tiene otro nombre que os va a gustar más: la planta de las mariposas. Se llama así porque el néctar que tiene las atrae irresisti30

blemente. Vamos a plantarlo en el jardín y, cuando llegue la primavera y acudan las mariposas, podréis cazarlas y empezar a
coleccionarlas lo mismo que yo.
—¡Oh!, ¡Qué bien! —dijeron las niñas.
Fueron al jardín, plantaron la Budleya, la regaron y, luego,
fueron a buscar el paquete, que seguía en el asiento trasero del
coche del abuelo. Dentro aparecieron tres cazamariposas, tres
paneles de corcho y una cajita con largos alfileres de cabeza
negra. También había un pedazo de corcho más pequeño con
tres mariposas clavadas para que les sirviera como modelo. El
abuelo les enseñó por dónde había que pincharlas para que no
se les estropearan las alas. Después comió con ellas y sus padres
y, por la tarde, regresó a su casa.
Las niñas lo guardaron todo en su habitación y esperaron a
que llegara la primavera. Cuando por fin llegó y empezaron a florecer todas las plantas, también lo hizo la Budleya. Sus flores eran
arracimadas. Se parecían mucho a las lilas, hasta el color, pero su
perfume era menos intenso y también eran menos hermosas.
—¿Creéis que las mariposas va a gustarles esta flor? —preguntó Nagore—. Si yo fuera una mariposa, preferiría un jazmín.
—Pronto vamos a verlo —dijo Tanit.
Pero fue Ariana quien antes se dio cuenta de que llegaban las
mariposas.
—¡Ya están aquí!
Había dos. Una marrón pálida y otra blanca con motitas verdes. Las niñas fueron a buscar sus cazamariposas y se acercaron
a la planta. Nagore atrapó la mariposa blanca, pero la marrón se
le escapó.
—No importa —dijo Tanit—. De momento nos basta con una.
Así probamos y vemos si nos acordamos de lo que nos dijo el
abuelo.
Como Ariana era la mayor y tenía la mano más grande, fue
la que recogió la parte superior del cazamariposas para que la
mariposa no se fuera. La mariposa movía sus alas asustada en el
otro extremo de la manga de su prisión, y a las tres niñas empezó a darles mucha pena.
Fueron a su habitación, cogieron un panel del corcho y un
alfiler y, entonces, Nagore metió la mano en el cazamariposas y
cogió la mariposa.
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—¡Ay, ay! Dijo Nagore riéndose—. ¡Me está haciendo cosquillas!
Con mucho cuidado la puso encima del corcho y, entonces,
Ariane dijo:
—¿Quién va a pincharla?
Nadie respondió. Las tres miraban la mariposa blanca, tan
linda y tan asustada, y se les encogió el corazón.
—Yo no lo haré —dijo Tanit.
—Yo tampoco —dijo Nagore.
—Y yo menos —dijo Ariana.
La ventana de su habitación daba al jardín. En frente estaba
la planta de las mariposas. Las niñas abrieron la ventana, soltaron la mariposa blanca y le dijeron:
—Anda, vete. Preferimos que vueles y vivas.
La mariposa se fue muy contenta. Dio un par de vueltas por
el jardín y se posó de nuevo encima de las flores de su planta.
—¡Serás tonta! —dijo Nagore—. ¿Ya no te acuerdas que te
cazamos ahí mismo?
De ahí en adelante… Las tres hermanas no atraparon mariposas nunca más. Lo que hicieron, mientras la planta estuvo en
flor, fue sentarse cada día un rato al su alrededor. Las mariposas
se acercaban, revoloteaban, se posaban, sorbían el néctar y se
iban. Era muy hermoso ver siempre aquel arbusto lleno de mariposas. A veces las mariposas se posaban encima de las niñas,
sobre todo cuando estaban recién duchadas y olían como las
flores de la primavera. Entonces, ellas permanecían muy quietas
y, si alcanzaban, pasaban un dedo suavemente por encima de
sus alas.

MADDI SUKUNZA
Segundo Premio en Categoría B (nacidos en los años 2001, 2002 y 2003)
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EL MISTERIO DE RADIO

Había una vez una Radio, vivía en una casa junto a sus dueños, una madre y dos hermanos, un chico y una chica; era feliz
viviendo en esa casa pues era muy querida por sus habitantes.
Pero un día desapareció.
Sus dueños empezaron a investigar el suceso y qué había
ocurrido.
Al día siguiente de desaparecer Radio, los tres salieron en
busca de pistas. Encontraron unas cuantas pero, como era muy
tarde, decidieron que seguirían al día siguiente.
La familia estaba muy preocupada porque Radio era muy
importante en sus vidas y no sabían dónde podía estar. Radio les
había alegrado con su música y por las noches, mientras cenaban, se había enterado de las noticias del mundo y de sus
deportes favoritos gracias a ella.
Había pasado un día desde la desaparición de Radio y se dieron cuenta de que entre las pistas había una huella y que esta
podía ser de Ella.
Atando todas las pistas que tenían llegaron a un taller destartalado y viejo. Dentro había un señor un poco siniestro.
Entraron, y aunque estaban un poco asustados preguntaron por
Radio.
El dueño del taller les dijo que el día anterior, un hombre
había estado con él intentando vender una radio como la que
ellos describían, pero que sospechando que no era algo legal y
que lo que decía no era verdad, no la había querido comprar.
La familia seguía preocupada, pero por lo menos sabían algo
de Radio.
Salieron a la calle dispuestos a seguir la pista que les había
dado el dueño, pero en ese momento el hijo le comentó a su
madre que le había parecido ver en el fondo del taller una Radio
como la suya.
Decidieron volver al taller con la excusa de preguntar algo al
dueño, y que, mientras la madre y la hija le entretenían, el hijo
iría a la parte trasera del taller y comprobaría si de verdad era su
querida Radio.
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En un abrir y cerrar de ojos entraron en la tienda y llevaron a
cabo su plan, y cuando el hijo llegó al fondo del taller comprobó que SI, que la que estaba allí era su querida RADIO.
Rápidamente, y sin darle tiempo a reaccionar al dueño del
taller, coge la Radio avisa a su madre y su hermana. Los tres juntos, a toda pastilla, salen corriendo del taller llevándose a Radio
con ellos.
Esa noche, a la hora de la cena, por fin, estaban todos. Y digo
todos, porque Radio estaba con ellos animándoles e informándoles de todo.
Porque Radio era casi como de la familia.

AINHOA MAIZ
Tercer Premio en Categoría B (nacidos en los años 2001, 2002 y 2003)
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