




María Kanarietan bizi da bere 
amarekin, eta ni Bartzelonan, handik 
3 ordura hegazkinez. Batzuetan, 
biok elkarrekin joaten gara 
oporretan, astebete pasatzera 
Kanaria Handiaren hegoaldean, 
alemanak eta antzeko giriak joan 
ohi diren resorten baten. Bidaia 
horietako baten kontakizuna duzue 
hau, ni Bartzelonara itzuli aurretik 
azken uda-egunak hango hotel 
batean eman baikenituen. Halakoetan 
Maríak eta biok hitz egiten dugu, 
eta barre, eta jendearen zerrendak 
egin eta ase arte jan.

Maríak 12 urte ditu, irribarre 
itsaskorra, oso umore berezia, eta 
autismoa dauka.



Bartzelonatik Kanarietara
  Sentitzen dut, berandu   
  samar zatozte…
Banaturik joan beharko
duzue!

Korri!… Korri! Kaka zaharra! 20 
min. hegazkine-
ra igotzeko! 

Ceiba
itsusia daAaa \tsusiaaa

MaríaaaA… 
mesedeeeez!!

Hori da hori neska 
gaizki hezia!!

…Bai horixe, 
andrea!

Kanaria Handirako

JK B025 
Hegaldia

Denbora aurrera doa

28. atea urrun dago, eta 
     eskaileradun leize-zulo
           bat da Jesarri gara azkenean,

 baina María ez da
         baretu,
         horratik

Ceiba: Maríak Kanarietan duen 
lehengusina kutun baten izena



Agintzaile jartzen 
saiatu naiz

Marí í íaa Itsusia da!

Ez dut lortu 
ordea

Ilara luzea dago 
hegazkinera igotzeko… 
horrelakoetan, 
trikimailuren bat saiatu 
ohi dut

Barkatu, andereño, baina ilaran 
egoteke aurrera egingo dut; 
izan ere, María txor-txor, 
txor-txor…

       A…
    bai,

  jakina,
jauna

Serio planta handiz esaten dut 
hori, María errezelo aurpegiz 
begira dagoelarik. Azafatek 
ondo erreakzionatu ohi dute.   

Hegazkinerako bidean gara jada

Arazoa azaldu diot laguntzaile buruari

Bistakoa da…
mm               mm

María eta biok 
ezin gara

aparte
joan

Berehala aurkitu dute 
irtenbidea

Outx



Turbulentziak

Azkenean jesarrita!
Gure ondoan, andre  
 bat haurdun. Guraso 
 berrientzako liburu 
bat irakurtzen. Ez 
 ahal diogu aldartea 
  zapuztuko!!

  Maríak ez ditu 
   uhalak oso 
   gustuko eta 
   kendu nahian  
    dabil denbora 
   guztian, baina
  ez du asmatzen 
 eta haserretu 
 egiten da.

Maríak ez ditu 
mekanismo korapi-
latsuak gustuko.

Orain, turbulen-
tziak. Hegazkina 
gora eta
beeheera

Eta goora

Ea laster pasatzen 
diren…

…salbamendu-jaken
azalpenak gogoratzen

ditut, inoiz ez dietkasurik egii iteeen



Ze ederra den hegan egitea!



Iritsiera
Bartzelonan euri hitsa ari zuen, eta paradisu 
honetara heldu gara: eguzkia segurtaturik urteko 
365 egunetan.

Ceiba 
itsusia da

María pozik dago heldu garelako, eta bere modura 
erakusten du.

Maitasunezko atximurra





DORADO BEACH

Kolore gorriko eskumuturreko bat dut, eta 
horrekin nahi dudana har dezaket oporgune 
eder honetan. Pentsa, asteazkenero “Sunbeach” 
aretoan izaten den karaoke bikainean ere 
irudikatu dut neure burua. Maríak beste 
eskumuturreko bat du, baina berea berdea da, 
eta horrek esan nahi du ezin duela nik bezala 
daikiri bat hartu arratsalde
erdian.

Lagunok, hau da 
bizimodua hau: eguzkitan, 
eskumuturrekoarekin, ni 
bezala dauden alemanez 
inguraturik… euretako

bat naiz!
Nor da,
aitatxo?



Dorado Beach alemaniarren erreserba natural bat da. 
Eskumuturrekoak babesturik, turismo guneko edozein 
lekutatik ibil daitezke, bertako natiboek kosk egingo 
ote dieten beldurrik gabe.

Emakume alemaniarrek 
bibotea dute?

Nahi dutena 
har dezakete

Supermarketeko liburu 
guztiak alemanez daude

Grossen 
deutsche



Haien habitat naturala hoteleko igerilekua 
da, eta hara doaz egunero, hutsik egin gabe, 
otarrainxkaren kolore tipikoa lortzearren. 
Buffet librearen inguruan bilduta ere 
antzeman daitezke.



Buffeta da egitarauaren jarduera 
garrantzitsuenetako bat, dardo txapelketa 
eta aquagym ikastaroarekin batera.

Dorado beach-eko bezeroek 
nahasketa harrigarriak 
prestatzen dituzte barra 
  gainean egoten diren 
   era guztietako edabeekin, 
      elkarrekin ondo etorri 
      edo ez.

Lehen egunean izokin-entsalada 
hartu dut: Fairyz nahasitako 
ozpin-pepinoen halako kutsu 
bat du.

María, ordea, pozaren 
pozez ari da jaten bere 
“legatz-ziriak” (?) 
patatekin, mauka-mauka 
irentsiz.

Superkon-
tzentrazioa

Grask
Grask





Irudiak
Maríak primeran pasatzen du, ezagutzen duen jendearen 
marrazkiak egiten dizkiodanean. Oraingoan prest etorri 
naiz, eta, koadernoaz gain, bere lagun eta senide guztien 
irudi sorta bat ekarri dut, plastifikaturik. Izugarri maite 
du jendea seinalatu eta haien izenak esatea.

Maríaren gelakoak

Horiek dira Maríaren gelakideak Kanarietan, eta 
bera printzesa bakarra, mutil guztien artean. 
Bere jolas kutunena, etengabe errepikatzea talde 
horien lerrokadak: ikaskideak, irakasleak, izeba-
osabak, lehengusu-lehengusinak eta abar.



Aurpegierak
Maríak barre egiten duenean, inguruan dena argitzen 
da, hark kutsaturik.

Lehen begiratuan badirudi ezer gutxi interesatzen 
zaiola, jakin-minik apenas duela, baina nik uste dut 
ez dugula María ulertzen.
Ezagutu duen jendearen izenak errepikatuz 
(batzuk jada zenduak), dena bere tokian dagoela 
baieztatzen du, eta mundua toki segurua dela. 
Maríak jendearengan duen konfiantza itsu horren 
falta nabaritzen dut sarritan.

Maríari so egiten diotenengan ikusi
nahi ez ditudan aurpegierak



Halako aurpegiak jartzen ditu jendeak, esaterako, 
María jangelan oihuka hasten bada urduri dagoelako 
edo ez diodalako arin jaten uzten. Aurpegi horiek 
tristatu egiten naute batzuetan, eta beste 
batzuetan amorratu.

Elia polita daaAaaaa

María,
ez! René itsusia

daAaA!

Batzuetan, haiei ere esan nahiko nieke:

Andrea,
ez!


