
4. FITXA “Maiteri zuzendutako gutuna” 
 

Egoera 

 

Lagun guztiak arduraturik gaude. Gure lagun Maite Ikerrekin ateratzen hasi 
da, beste instituto bateko mutil bat da; Uda honetan ezagutu du eta beragaz 
oso maitemindurik dagoela dio, eta Maitek ere bera ere oso gustoko duela. 
Baina nire lagunak eta nik ez dugu batere ondo ikusten. Lehen baino askoz 
serioago dago; ez da saskibaloian jokatzera ere etortzen (nahiz eta iaz 
taldeko onena izan), Ikerri berak jokatzea gustatzen ez zaiolako. ¡Ez dugu 
ulertzen! Eskolako jolasaldian ezin du gurekin hitz egin ere, mutila beti 
mugikorrera mezuak bidaltzen ari zaio. Biak elkarrekin bakarrik egotea nahi 
duela esaten dio, oso jeloskorra dela eta ez duela nahi beste lagunik eduki 
dezan. 
 
Baina igandekoa oso gogorra izan da eta ez dakigu zer egin: Nire urtemuga 
ospatu genuen eta biak etorri ziren. ¡Ez zion inorekin dantzan egiten utzi! 
Hasieran Maitek barre egiten zuen, jeloskor egon zedila gustatzen zitzaion. 
Txarrena, Asier (iazko ikasturtean Maitekin atera zen aldi batean) agurtzera 
hurbildu zitzaion eta musu bat eman zion. Ikerrek bultza egin eta garrasika 
ekin zitzaion; bere neska zela eta ez zuela bere inguruan ikusi nahi esanez. 
¡Beldurra ematen zuen! Maite besotik indarrez hartu eta kanpora eraman 
zuen. Baina gaizkien iruditu zitzaiguna, berari ere garrasika ari zitzaiola, 
edonor bal zela esanez eta hurrengoan kontuz ibiltzeko. 
 
Gaur berarekin hitz egin dugu eta Iker oso damututa dagoela dio, ez duela 
gehiago hola tratatuko agindu dio, egin duena asko maite duelako dela eta 
kulpa Maite berarena dela. 
 

* MAITERI ZUZENDUTAKO GUTUN BAT IDATZI: 
 
- GUTUNA: 350 eta 450 hitzez osatutako gutun bat idatzi zure lagun Maiteri, 
laguntzeko eta aholkatzeko, izenburu honekin “Ez ogrorik, ezta printzesarik ere”. 
Adierazi eskutitzean genero indarkeriaz duzun iritzia eta nola jokatu bere aurka. 

- Idazki hau lehiaketara aurkez dezakezu Worden edo pdfn, otsailaren 6aren aurretik 
eta 150€ko saria irabaz dezakezu. Arauak, 2014 Solasean Lehiaketako (5.fitxan) ikus 
ditzakezu. 

- Argazki eta publizitateko horma-irudi lehiaketetan ere parte har dezakezu (argibide 
gehiago lehiaketako arauetan). 

- Sari banaketa 2014ko otsailaren 21ean 23,30etan Hegoalde Gizarte etxeko aretoan 
izango da, Solaseanen: Gazte elkarrikezta eta Alvaro Fraileren kontzertua. 


