ALBAR…
ZURE ORDUA
DUZU GERO!!!

Antonio de Benito
ENEKORENTZAT (eta, bera bezala, protesia
daukaten ume guztientzat), zeinak, bere
eskumuturrekoekin, bere ordulariarekin eta
bere izugarrizko energia baiezkorrarekin,
ipuin hau idazten lagundu nauen.
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HITZAURREA
Noizik eta behin, bizitzan, sekula gaindituko ez omen dituzun egoerak suertatzen dira.
Baina gainditu ere gainditu egiten dituzu eta, bai zure baitan bai zure ingurukoen baitan
ere, ahalmen ikaragarriak aurkitzen dituzu, osterantzean inoiz asmatuko ez zenituzkeenak.
Harrigarria da ikustea zein egoeratan heltzen diren gure seme-alabok gure sendietara:
itxuraz hauskor eta, hala ere, poz, sendotasun eta irmotasun apartaz hornituak. Eta are
gehiago harritzen gara, galera irabazpen bihurtzen irakasten digutenak nork eta haiek
direla aurkitzen dugunean.
Eskerrak Ottobock-i bere sentiberatasuna eta laguntzagatik egitasmo honetan, zeinak
liburu hutsa baino zerbait gehiago izan nahi duen: gure seme-alaben oraina eta
etorkizunari baikorki begiratzeko modua hain zuzen.

Esther Bellido Plaza
AFANIP-eko burua

Kaixo, 11 urte ditut eta eskuinik gabe jaio nintzen
Ni bezalako haurrok gainontzekoak bezalakoak garela uste dut. Gogoko dugu jolastea,
dibertitzea… Zuek egiten duzuen guztia. Guztiok ezberdinak gara baina, funtsean,
berdinak oso, eta guztiok ditugu beharrizan eta kezka berberak. EZ DUGU MUGARIK!!
Eneko
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Zenbait eskumuturreko koloretsuren artean lotutako ordulariari begiratu
nion: goizeko bederatziak. Eskolan sartzeko ordua. Nire aurreneko eguna
ikastetxe berrian.
Purrustaka sartu nintzen ikasgelan, nire ikaskide berriei begiratzeko ere
gogorik gabe egiaz. Eta pentsatu ere pentsatu
nuen berriz ere azaldu beharko nuela zergatik
daramadan protesi hau besoan, nola mugitzen
den edota zergatik lotu diodan ordulari bat bi
eskumuturrekorekin.
Arraioa! Zergatik aldatu behar izan zuten
ama berriz ere lantokitik? Beste hiri bat,
ikastetxe berria, lagun berriak... eta betiko
galdera eta erantzun berberak.
Horrez gain, zergatik ez dute otsailean
hasten eskolek? Eguraldiagatik diot: horrela
mahuka luzeko jertsea jantzi, eta ez nuke
inongo azalpenik eman beharko mundu
guztiari nire besoaz. Baina mahuka
motzetan joateaz gain, bizitzak ezusteko
ikaragarriak opatzen dizkigu sarri.
– Kaixo, nola deitzen zara?
Ni Berta nauzu eta protesia
dut baita ere —esan
zidan ahots txiki batek
neure atzealdetik.

Hari erantzun orduko, nola ez erreparatu bere begirada gozoan eta bere zilarrezko
irribarre xarmagarrian, hortz-haginen kokagunea zuzentzeko ohizko bracket
urdinxkez pikardaturik?
– Kaixo, Albar naiz. Uste dut nire protesiak ez duela ordea zurearekin zerikusirik
batere —eta haren haginetara seinalatu nuen nire atzamarrarekin.
Orduan, Bertak belaunera arte altxa zituen bere praka-zangoak, eta hantxe zegoen:
ezkerreko hankan protesia zeukan!!!
– Baina… nola jakin duzu nik…? —eta neure besoa erakutsi nion, zeinetik bi
eskumuturreko koloretsurekin korapilatutako ordularia nabarmentzen zen.
Momentu hartan, irakaslea elkarrizketara batu zitzaigun.
– Aurrenengo eskola egun hauetan zehar, Berta laguntza handikoa izango zaizula
uste dut.
Eta halaxe izan zen. Berta “ospetsu” deritzaten neska horietakoa zen ikastetxean.
Futbolean jokatzen zuen, mutilen taldean jokatu ere; atzelaririk hoberenetakoa
zen, azkarra eta trebea, eta teknika handiz jotzen zuen baloia: imintzioak, goitikako
paseak, buztan-motzak, bizikletak eta kainu sinestezinak egiten zituen.
– Eta zuri… zein kirol gustatzen zaizu praktikatzea? —galdetu zidan Bertak.
– Lehen bizi nintzen tokian, saskibaloira jolasten nintzen. Baina, jakina, hemen ez
dakit lekurik egongo ote den niretzako taldean —esan nuen neure eskuineko
besoari begiratzen niola.
Une hartan interpretatzen jakin izan ez nuen begirada bota zidan Bertak, eta oso
ahots tinkoz erantzun zidan:
– Eskola hastera doa. Beranduago hitz egingo dugu, jolastorduan. Bide batez, zure
ordularia izugarri gustatzen zait.
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Eta jolastordua iritsi zen. Jolastokian, bakoitzak bere lekua egokituta zuela ematen zuen.
Futbolzaleek, berera, berehala ekin zioten partiduari. Batzuen batzuk esku-pilotan ari
ziren frontoi gisa inprobisaturiko ikastetxearen horma batetan. Beste batzuek kromoak
trukatzen zituzten, eta oraindik ere beste batzuk solasaldi alaian paseatzen ziren. Eta
nik… nik ez nekien ezta non sartu ere! Ahots ezagun bat entzun nuen arte.
– E, Albar, tori, jaurti!!!
Bertak saskibaloi-kantxan jolasten zebiltzanei baloia lapurtu berri zien eta jarraian niri
jaurti.
Baloia nigana heltzen ikusi nuenean, gorri-gorri jarri nintzen. Saskibaloiko baloi bat
berriz ere nigandik hain gertu ikusteaz ikaratuta edo… ostiko ederra eman nion, baita
bizkarra eman ere ondoren!
Berta hurreratu zitzaidan eta bidea hetsi egin zidan kemenez.
– Etorri, uste dut pentsatu beharra duzula eta, horretarako, ezin leku aproposagorik…
Konturatu orduko, jolastokiaren gibelean nengoen, gerizpe bikaina ematen zuen
zuhaitz handiaren azpian.
– Pentsamendu Baikorren Zuhaitz Handia da. Larrialdi bat baino gehiagotik atera izan
nau ni. Berari esker, behar bezala ikasita ez neraman azterketa final bat edo beste
gainditu izan dut.
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Bertak alde egin zuen eta hantxe utzi ninduen, aho zabalik, zuhaitz misteriotsu
haren adaburuari so.
Iraileko urrezko eguzki printzek adaburuko hosto okretan eragindako islaren
artean, oso itzal distiratsua ikustatu nuen. Une batez, gaztaina erraldoi bat
gainean erortzen zitzaidala uste izan nuen! Baina ez zen fruitu bat: fruituek,
bederen, ez dute berba egiten…

– 
Kaixo, Albar. Ideiak ordenan
jarri beharra duzu, ezta?
Nire inguru begiratu nuen,
gelako xelebreak adarra jotzen
ari zitzaidalakoan.
– 
Hemen nago, adarraren
gainean. Bai, neu naiz, Protesi
Magikoen Maitagarria.
Zuhaitzaren adar baten gainean
pausaturik, hitz egiten zidana behatu
nuen. Bere aurpegitxoak izar itxura zuen,
sekulako irribarrearekin, eta bere gorputz
txikitik zintzilika, nirea bezalako hainbat beso
eta hainbat hanka ortopediko zeramatzan, argitzen
gintuen eguzkia bezain urretsu guztiak.
– Baina… zer nahi duzu nigandik? —esaten asmatu nuen segundo batzuk eta gero.
– Ongi begira iezadazu, Albar. Nire itxura ez da kasualitatea: protesiz beteta nago.
Munduko neska-mutil guztien protesiak dira. Nik zaindu egiten ditut, mimatu eta
indarra ematen diet beharrezkoa denerako.
Une horretan jaitsi eta nire aldamenean kokatu zen. Bere besoetako batekin nire
ordularia ukitu zidan.
– Auhendatu ordez, gogoan izan beharko zenuke zein zorioneko zaren hain ordulari
eta eskumuturreko politak janzteko aukera izateagatik.
– Bai, egia da… baina…
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– Zure protesiari esker, zein ordu den jakin dezakezu… Albar, ordua duzu gero!
– Ordua dut gero? Baina, zer diozu?
Txirrrrrinnn txirrrrrinnn, hots egin zuen jolasaldiaren bukaera eta eskola berriaren hasiera
adierazten zuen txirrinak.
Irakasleak taldeka jarri gintuen ikasturtearen lehenengo lana egiteko. Gaia librea zen.
Hau adur ona, nirea! Saskibaloi taldeko kapitainarekin hain justu egokitu izan zitzaidan.
Nahiz eta neuk hitz egiteko gogo gehiegirik ez izan, hark proposatu zuen:
– Kirolen balioari buruzko lan aparta egingo dugu, zehazkiago, saskibaloiari buruzkoa,
bihar berton ikasturte hasierako partidua baitugu 5. mailakoen aurka, eta irabaztekotan,
badakizue… Uf, egundoko ikasturte hasiera izango genuke! Ongi deritzozue?
Taldeko beste guztiek baietz esan zuten. Argi asko zegoen nork agintzen zuen taldean:
horretarako baitzen kapitaina.
– Albar, nahi baduzu, eskukaldi bat eman diezagukezu egin ahal duzun zernahirekin…
Bere adierazpena ez zela egokiena konturatu izan bailitz, esaten jarraitu zuen:
– Bueno… eskukaldi bat… esan nahi dudana da… zeuk dikta diezadakezu eta ni
kopiatzen joan, besteren batek marrazkiak egiten dituen bitartean eta besteek
informazio gehiago bilatzen.
Ez nuen xehetasunetan sartu izan nahi, eta ederki asko marraz nezakeela ez nion ere
azaldu. Azkenean, irribarretxo arin bat eginez esan nion:
– Ados nago, neuk diktatzen dizut, ez kezkatu, eskukaldi bat emango dut, ziur.
Diktatzen joan ahala, poliki poliki konturatzen joan nintzen kapitaina mutiko jatorra zela
eta eder egiten nintzaiola.

– Albar, saskibaloia gustatzen al zaizu?
Eta oraingokoan, zintzoa izatea hobetsi nuen.
– Izugarri gustatzen zait!, betidanik jolastu izan dut eta, ene uste apalean, ez dut batere
gaizki egiten, baina ez dakit nik zuen taldean jokatzerik nahi izango ote duzuen zuek…
– Ulertzen dut, tira, zuk diozun moduan, eskukaldi bat eman diezagukezu beti ere partiduan,
aulkian egon zaitezke eta gu animatu. Aurreneko trofeoa da… geure ikasgelarako oso
gauza garrantzitsua.
– Bai, hor izango naiz, aulkian, ea zorterik duzuen.
Azaldu nion beso bat gabe jaio nintzela eta, hiru hilabete nituenean, nire lehen protesia jarri
zidatela. Nire gurasoek kontatu zidaten lauoinka ibiltzen lagundu zidala eta asko gustatzen
zitzaidala hura erabiltzen… txupete gisa!!!
Kontatzen nindoan heinean, gainontzeko ikaskideak hurbiltzen zihoazen. Errepikatzeko
beharrik izan ez nezan, irakasleak guztiontzat azaltzeko eskatu zidan.
– Bi urterekin protesi mugikorra jarri zidaten, honen antzekoa, baina askoz txikiagoa, noski.
– Eta min asko eman zizun? —jakin nahi izan zuen lehenengo errenkadako neskatila
batek.
– Oso txikia nintzen, ez naiz jadanik gogoratzen —erantzun nion, eta hitzaldiarekin jarraitu
nuen—. Koskortzen joan nintzen eta oso gogoko nuen bizikletan ibiltzea. Protesi horrekin
oso ongi egiten nuen, erori gabe oratu ahal nintzaiolako. Muxarratzea ere oso gogoko
nuen, eta protesiaren laguntzaz papera har nezakeen, beste eskuarekin artaziak hartu
eta muxarratzen nuen bitartean. Orain protesi handiago hau daramat eta, hadi egon:
eskumuturra zeharo hautsita!
– O, sinestezina!!! —oihu egin zuten ikaskideek txundituta.

10

11

– Ezetz zuek mugimendu hau
egin, ezta?
– Nola egin dezakezu hirurehun
eta hirurogei graduko bira
hori? —jakin nahi izan zuen
irakasleak.

– Oso erraz: nire protesi barruan aurkitzen diren botoitxo batzuei esker —erantzun nuen
garrantzirik eman gabe. Eta beso honekin flipatzen baduzue, ikusiko duzue aurrerago,
orain fabrikatzen den protesi berria dudanean… “Bionikoak” deitzen diete, eta bost
atzamarrok mugitu ahal izango ditut. Bai horixe, nagusixeago naizenean, halako bat
eramango dut, ziur!
Eta horrela, eskola aitaren batean pasatu egin zen.
Etxerako bidean, lehenengo eskola-egunari buruzko ene pentsamenduetan murgilduta
nindoala, zuhaitzeko maitagarri misteriotsua agertu zitzaidan berriz ere.
– Ikusten duzu nola guztia ez den hain txarra? Lagunak egiten ari zara dagoeneko:
Berta, saskibaloiko taldearen kapitaina…
– Bueno, bihar saskibaloiko partidutzarra dago, eskukaldi bat emango dut aulkitik, bai.
Etxera heltzean, igogailuan gorantz, nire besoko protesiaz ohartu zen auzoko emakume
zahar bat.
– Ai, gizagaixoa! Zein pena, mutiko… ea, pasa, pasa… —eta dagoeneko ondotxo
ezagutzen nuen erruki keinu itzelarekin gelditu zitzaidan begira.
Protesi Magikoen Maitagarriak ez ninduen trankil lagatzen, eta belarrira hitz egiten
jarraitzen zidan:
– Baina… ez al diozu esango ez zarela gizagaixo bat? Bakarka jantz zaitezkeela, idatzi,
ikasi, jolastu, eta besteak bezalako umea zarela? Albar, gogoan izan, zure ordua
da gero! —esan zuen Protesi Magikoen Maitagarriak, neure beso berrian dotore
erakusten nuen ordulariari begiratzen zidala.
– Begira, ez dakit zer nahi duzun nik esatea edo egitea! ¡Laga nazazu bakean! —esan
nuen, ahotsa altxatuz, apur bat haserre.
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Zure ordua
da gero!!
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– Norekin mintzatzen ari zara, Albar?
—galdetu zidan amak atea irekitzean.
– O!, ez da ezer, auzokide batekin topatu naiz,
ezer ez, ezer ez.
Eta humore txarra lagun izan nuen arrats osoaren
zehar.
– 
Bueno, Albar, seme, lasai, gure egoera berrira
ohitzen joango zara poliki poliki, baita zure ikaskide
berriei erakusten ere zer zaren eta zenbat balio duzun.
– Jakina, poliki poliki… Hiriz aldatu izan ez bagina, neure
saskibaloi taldean jokatzen jarraituko nuke.
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– Albar, badakizu beti izango gaituzula hemen behar duzun guztian zu
laguntzeko. Ikusiko duzu, bai, nola denbora gutxian hiri hau eta zure ikaskide
berriak gogoko dituzun oso.
Denbora, denbora… zein tontokeria! Partidua hurrengo egunean zen eta nik
saskibaloiko baloi bat ere ukitu gabe nengoen etxe-aldaketaz geroztik.
– Ohera noa, biharkoak, bihar —esan nuen nire ordulariari begira.
Begiak itxi bezain laster, oraindik esna edo jada lokartuta ote nengoen ondotxo jakin gabe,
Protesi Magikoen Maitagarria agertu zen atzera.
– Ba al zenekien, garai batetan, Bertak ez zuela ezta futboleko baloi bat ere ikusterik nahi?
Kontatu zidan, niri bezalako zerbait gertatu izan zitzaiola ere nire adiskide berriari. Eta orain
ikastetxeko jokalaririk hoberena zen nesken artean.
– Jakin behar izan zuen gauza bakarra da bazela bere ordua… eta orain zure ordua da.
Albar, zure ordua da gero.
Eta horrela, lelo horrekin, lo hartu eta ordulariekin egin nuen amets, eta eskumuturrekoekin,
eta Protesi Magikoen Maitagarriarekin, eta Bertarekin, eta bere baloiarekin… Eta… Piiii,
piiii… egin zuen hots iratzargailuak. Ordua zen, altxatzeko eta eskolara joateko ordua.
Amarekin gosaldu nuen eta uste dut igarri egin zuela humore onez nengoela jada.
– Zure bigarren eskola eguna, Albar. Zure tutoreari paper batzuk eraman behar dizkiot
jolasaldi garaian.
– Primeran, ama, ni lanpetuta izango naiz, partidua irabaziko dugula uste dut, nik eskukaldi
bat emango diet…
Nire hitzen esanahia oso ongi ulertu gabe begiratu zidan amak. Bakarrik esan zidan:
– Albar, ordua da.

Jolastordu aurreko bi eskola-orduetan, talde-lanean jarraitu genuen.
– Ikaragarri ondo gelditzen ari zaigu, ez duzu uste, Albar?
– Bai, denon artean eskukaldi bat ematen ari gara… —otu zitzaidan esatea.
Eta taldekide guztiek barre-algara konplizea bota zuten.

Eta jolas ordua iritsi zen, baita hain partidu garrantzitsuarena ere.
Berta nire aldamenetik igaro zen, baloia lurrera erortzen utzi gabe bere bi hankekin
jotzen zuela, eta esan zidan:
– Albar, pozten nau zu aulkian egoteak, hori garrantzitsua da taldearentzat.
– Bai, Berta, eskerrik asko horrenbeste laguntzen didazulako.
Dena gertu zegoen partidurako. Piiii, piiii, hots egin zuen txilibituak. Hasteko ordua
zen. Neuk ere neure ordulariari begiratu nion denbora hartzeko.
5. mailakoak gu baino zertxobait altuagoak ziren eta gu irabazteko prest zeuden.
Gogor jokatzen zuten uztaipean eta jaurtitzaile trebeak zituzten baita ere. Gure taldea
ongi jokatzen ari zen, gure kapitaina batez ere. Benetan jokalari ona zela erakusten
zuen eta puntu gehienak berak sartzen zituen.
Partiduaren azken laurdenera iristean, bi puntuz ari ginen galtzen. Gauza sutan
zegoen eta emozioa erabatekoa zen! Gurasoek izugarri animatzen zuten eta kalapita
burrunbatsua zen. Neu ere oso urduri nengoen, eta irabazteko gogo itzelekin.
Bat-batean, gure kapitainak eskuin orkatilara eraman zuen eskua eta lurrera erori zen
ziplo. Momenturik txarrenean lesionatu berri zen, bukaerarako minutu gutxi batzuk
besterik gelditzen ez zirenean. Guztiek burura eraman zituzten eskuak, esango bailute:
“Gureak egin du!”
Orduan kapitaina nigana zuzentzen zela ikusi nuen. Pentsamendu Baikorren Zuhaitz
Handian pausatuta, Maitagarria ikuskatu nuen. Begiarekin keinu egin eta oihukatu
zidan: “Albar, zure ordua duzu!”
Bitartean, kapitainak hitz berberak errepikatzen zituen, bere eskua nire lepo gainean
jartzen zuela. Ezin nuen sinetsi: Nik jolastea nahi zuen!
Aukera bat ematen ari zitzaidan!

Ordulariari begiratu nion: minutu eta erdi gelditzen zen. Zuhaitzerantz joan eta hantxe aldatu
nintzen. Nire gelako taldearen elastikoarekin jantzita jada, aulkira itzuli nintzen. Nire taldekideek
harrituta begiratu zidaten eta, ni agertzen ikusi orduko, Bertak gogo handiz egin zuen txalo.
– Aurrera, Albar, kantxara.
Eta jokatzera sartu nintzen, izututa baina erabateko ausardiarekin.
Zenbait saskiratzeren ondoren, hogei segundo baino gutxiago gelditzen zen eta bi puntuz
galtzen genuen oraindik.
Aspaldian ez nuen saskibaloiko baloia ukitzen. Baloia jaso nuenean, odola gorputz osotik
ziztu bizian zebilkidala nabaritu nuen. Amari zeharka begiratu nion, baita kapitainari ere,
zeinak konfiantzaz begiratzen zidan orkatila minduta izan arren. Pentsamendu Baikorren
Zuhaitzetik energia eskerga zetorrela nabaritu nuen, eta barneko ahots batek esaten zidan:
“Albar, zure ordua duzu!”.
Defendatzailea saihestu bezain laster, behar bezala jaurti ahal izateko, baloia protesira
egokitu nuen. Besoak ez zidan hutsik egin. Partidua bukatzeko justu ordua zela jaurti nuen
saskira: Piiiiiiiii.
Baloia airetik zihoan hegaka, bukaerako txistua eta bertan ziren guztien begiradapean.
Hirukoa!!! Hiruko saskiratzea, partidua irabazita eta Irekitze Txapelketa 4. mailakoentzat!!!
Guztiek besarkatu ninduten eta airetik jaso ninduten Joko Olinpikoetako finala irabazi izan
baikenu.
Kapitainak besarkada handi bat eman zidan eta bere iruzkinarekin irriarazi egin zidan:
– Hori bai hori eman diguzun eskukaldia…
Ama hunkituta ikusi nuen, tutorearen aldamenean txaloka.
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Berta, bere futboleko baloi
bereizezinarekin oin artean, animatu
egin ninduen:
– Handia zara, Albar! Zure ordua zen, ezta?
Begiratu nion eta nire besoa bere hankaren
kontra egin nuen topo. Pentsamendu
Baikorren Zuhaitz Handirantz begiratu nuen
atzera baina ez nuen Protesi Magikoen
Maitagarriaren arrastorik ere ikusi.
Eskumuturrekoekin lotutako nire ordulariari
begiratu nion bakarrik, eta oihu egin nuen:
– 
Nire ordua da, bai, azken saskiratzea
sartu izan ez banu ere!
Eta ahots ñimiño batek oso baxuki erantzun
zidan:
– Eta gogoan har, Albar, ez utzi aukerei ihes
egiten, ezta inori zugatik erabakitzen zer
egiteko edo ez egiteko gai zaren.
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JOLAS ETA IKAS

BERTA ETA ALBARekin
Ipuina irakurri berri duzula, hitzekin jolasten jarrai dezazun proposatzen dizut, eta Berta eta
Albar bezalako neska-mutilei buruz apur bat gehiago ezagut dezazun, hain zuzen, protesi
bati esker beren egunez egunekoa hobeto bizi dutenak.
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IPUIN
ZOPA
Bilatu hizki-zopa
honetan ipuinarekin
erlazionaturiko hitzak:

PROTESI

GOGORATZEN?
Zein ikasturte hasi zuen Albarrek?

KRONOLOGI ORDENA
Ordena itzazu ondorengo ekintzak 1etik 4ra, istorioan gertatu diren orden kronologikoaren
arabera. Gogoratzen ez bazara, bilatu irakurgaian.
Nire ordua da, bai, azken saskiratzea sartu izan ez banu ere!
Ni Berta nauzu eta protesia dut baita ere.
Baloia airetik zihoan hegaka, bukaerako txistua eta bertan
ziren guztien begiradapean.
Albar, nahi baduzu, eskukaldi bat eman diezagukezu.

BA AL ZENEKIEN...
“AFANIP” izeneko elkarte bat existitzen dela eta bere
izenaren hizkiek ondorengoa esan nahi dutela:

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS
CON PRÓTESIS

GOGORATZEN?
Zein besotan zeraman Albarrek bere protesia?

MATEMATIKAKO BAT...
Albarrek 9 urte bete berri ditu, eta orain dela zazpi urte jarri zioten
bere lehenengo protesia. Zein adinarekin jarri zioten bere besoa?
DATUAK

EBAZPENA

ERAGIKETAK

PROTESENGLISH
Ordena itzazu ondorengo hitzok eta ingelerazko esaldi bat irakurriko duzu.

arm Alvaro his a right prosthesis on has

GOGORATZEN?
Garrantzitsua deritzozu irakasleak taldeka lan egiten jarri izana ikasleak?

MEZU SEKRETUA
Irakur ezazu ondorengo mezua bokaleen gakoak jarraiturik:

25R2N PR4T2S323 2SK2R, B2RT1 2T1 1LB1R
B3Z3TZ1 N4RM1L1 2R1M1N D2Z1K2T2

5-U

1-A

3-I
4-O

2-E

HAUSNARTZEKO
Zer uste duzu gertatu izango zela Albarrek hiruko jaurtiketa erabakiorra saskiratzerik izan ez
balu? Jar zaitez bere lekuan, baita gainontzeko pertsonaien lekuan ere.

GOGORATZEN?
Zer uste duzu gertatzen zitzaiola Albarri Maitagarria ezagutu
baino lehen?

