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Liburuak

Denis mendian bizi da aitonarekin, herritik eta eskolatik oso
urruti eta horregatik ez du irakurtzen ez idazten ikasi. Arazo
horri irtenbide bila Denisen lehengusina gonbidatzen dute
Gabonetako oporrak pasatzera beraiekin mendiko bordan, eta
horrela mutilari irakatsi ahalko dio irakurtzen eta idazten.

Kazabonen liburu hau opor horien kontaketa dugu, nola iritsi
zen Edurne; nola hasi zen inguruak ezagutzen Denisen laguntzare-
kin; nola ikasi zuen neskak zerua irakurtzen: “goiz gorri, arratseko
euri” (45. orrialdea); lurreko markak irakurtzen: “ikusten al dituzu
lurreko marka hauek? Lur gorri hauek guztiak, gauez basurdeek
janari bila, muturrarekin harrotutakoak dira” (30. orrialdea); antza-
ren jokabidea irakurtzen: “hotza datorrela. Eta bihar bertan,
beharbada, elurra mara-mara egingo duela. Antzarak oso azkarrak
dira, eta neguko hotzaren kilimak atzetik sentitzen dituztenean,
ihes egiten dute, eguraldi hobearen bila” (23. orrialdea).

Egunak joan ahala irakurlea mendiko bizimodua ezagutzen
joango da, Edurneren eta Denisen arteko harremanaren ondo-
rioz natura ere hobeto ezagutuko du; baina baita bi neska-muti-
koen artean sortzen ari den sentimendua ere, adiskidetasuna
baino sendoagoa dena. 

Antton Kazabonek gertakariz, abenturatxoz osaturiko idazla-
na eskaintzen digu, oso erraza egituran (egunero gertatzen diren
kontuak azaltzen baititu, orden kronologiko batean) eta sinplea
idazkeran, elkarrizketen bidez informazio asko helaraziz (eta
horrek, besteak beste, testuari arintasuna ematen dio, erraztu egi-
ten du irakurketa biziagoa bilakatuz). Baina sinpletasun horretan
bada mezu bat baino gehiago; adiskidetasunaz, ekologiaz, natura-
ren ezagutzaz… Baita kulturari buruzko gogoeta ere. Edurnek
Denisi irakatsi behar dio letrak irakurtzen, letrak idazten; baina
Edurnek berak askoz gauza gehiago irakurtzen ikasten du Deni-
sek irakatsita. Eta kulturaz, jakitun izateaz, bada gogoeta nahiko
polita Edurne eta Denisen arteko elkarrizketa batean: 

“–Bihar hasi beharko dugu, Edurne. Ez badut irakurtzen ikas-
ten, bizitza osoan ezjakin hutsa izango naizela esango dit aitonak.
Nik ez dut horretarako batere gogorik, baina… Badakizu, ni
hosto eta orbel artean gustura ibiltzen naiz, baina liburuetako
orri artean… Ez dakit nola moldatuko naizen.

–Zu ezjakina? Nahi nuke nik zuk adina jakingo banu” (41-42.
orrialdeak).

Irakurketa goxo eta arin horretan oso lagungarriak dira, bes-
talde, Jokin Larrearen irudiak, egoera ederki islatzen duten zuri-
beltzeko irudi lortuak eta liburuaren tonuarekin bat egiten duten
ilustrazio ederrak. n

Euskal Idazleen Elkarteak argitaratzen
duen Hegats aldizkariak Xabier Lete omen-
du du azken zenbakian. Horretarako poeta
eta kantaria ondo ezagutzen zuten hainbat
lagunengana jo dute: Jose Angel Irigarayk
zabaldu du aldizkaria Xabier Lete, lore
gorrien arteko poetika testuarekin; Lourdes
Otaegi Imazek oiartzuarraren esanezinen

poesiaz eskribitu du;
Joxerra Garziak, Antton
Valverdek eta Xabier
Mendiguren Elizegik
osatu dute iazko aben-
duan zendu zen artista-
ren potreta. Baina horrez

gain, Hegatsek
Leteren poema
antologia laburra
ere eskaini digu,
1968tik 2008rai-
noko ibilbide poe-
tikoa osatzen
laguntzen duena. y

Barazki mokadu goxoak.
Batzuen artean. 
Ttarttalo/Berria.
173 orrialde. 
22,50 euro.

Hegats 47.
Batzuen artean. 
EIE.
76 orrialde. 
7 euro.

Xabier Lete gogoan
‘Hegats’ aldizkarian

Donostiako Kaskazuri jatetxeko sukaldean
sortua duzu Barazki mokadu goxoak libu-
rua idazteko ideia. Sasoi bakoitzari dago-
kion janaria prestatzea dute gogoko han eta
horregatik, garrantzia ematen diote pro-
duktu bakoitza dagokion unean erabiltzeari.
Eta gaur egun geroz eta ohikoagoa bihurtu
denez plateren aurkezpena ere zaintzea,
bada, dena batera nola egin azaldu dute
Ttarttalok eta Berriak publikatu duten libu-
ru honetan. Argazki koloretsuz hornituta
agertzen dira errezetak eta erakusten dute,
funtsean, barazkiak jateak ez duela zertan
dastamen festarekin lehian egon. Orain ira-
kurleari dagokio etxean
liburukoak egiten saia-
tzea. y

Barazki mokaduak
prestatzeko errezetak

Letrak elurretan. 
Antton Kazabon. Irudiak: Jokin Larrea. 
Elkar. 72 orrialde. 9,80 euro.

kritika

Haur eta gazte literatura
Xabier�Etxaniz�Erle

Hosto eta orri artean


