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Louise Michel liburuak liburu-denda
feminista berria da. Abandon dago,
Elkano kaleko 27.ean. Gizarte ekime
neko kooperatiba txiki bat da, bi per
tsonaren artean koordinatua. Batetik,
Cristina, Ekologistak Mar
txaneko
aktibista izan zena eta Bilboko Desaz
kundea elkartean feminismo taldean

parte har
tzen duena. Bestetik, Ene
ko, urte luzez Komite Internaziona
listak-eko militante eta bazkide izan
dena. Liburu-dendaren izena Louise
Michel hezi
tzaile, poeta eta idazle
frantsesagatik, Parisko Komunan fi
gurarik garran
tzi
tsuenetako bat izan
zena, aukeratu dute. Lokal hau ez da

bakarrik liburu-denda izateko sortu.
Horrez gain, kultur jarduerak egin
daitezke, tailerrak eskaini, eztabaidak
antolatu eta alternatibak sortu. Kon
taktuan jar zaitezkete e-mail bidez:
louisemichelliburuak@gmail.com, eta
telefonoz, Eneko: 618090597 eta Cristi
na: 628257552.

LGTB pertsonentzako lehenbiziko
arreta zerbitzua unibertsitate publiko
batean

Madrilgo Uniber
tsitate Konpluten
tseak UCMentiende zerbitzua jarri du
martxan, hau da, Sexu Aniztasuna eta
Genero Nortasuneko Bulegoa. Horrela,
bada, diber
tsitate afektibo, sexual eta
generokoan espezializatutako arreta,
prestakuntza eta ikerkuntzako unitate
bat daukan lehenbiziko uniber
tsitate
publikoa da estatu osoan. Apirilean
mar
txan jarri zenetik, gaiari buruzko
kontuak eztabaida
tzera hurbildu dira
hainbat ikasle. “Armairutik irten ez diren
eta norbaiti kontatu beharra sentitzen duten pertsonetatik, zuzenean jazarpen arazoengatik datozen pertsonetaraino. Izan ere,
unibertsitatea, jendarteko esparru guztiak
bezala, ez dago homofobiatik libre”, esan
du José Ignacio Pichardo Antropologia
Sozialeko Departamentuko irakasleak.
Bulego honen helburuetako bat gra
duetan eta graduondokoetan gai honi
buruzko ikasgaiak sartzea izango da.
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Itsuentzako
literatura
erotikoa

Fadura LHIIren Berdintasun
Planaren aurkezpena
Fadura LHIIk bere lehenbiziko Ber
dintasun Plana aurkeztu du, ikaste
txean berdintasun politika eta prak
tikak ezar
tzeko. Plan hau 2020.
urtera arte egongo da indarrean eta
beraren bidez ikastetxeak gai honetan
dauzkan betebeharrak modu estrate
gikoan zehaztu nahi dira. Plan hau
egiteko helburuz, iaz ikaste
txearen
berdintasun egoerari buruzko par
te har
tze diagnostiko bat egin zen.
Diagnostikoaren alderdirik esangura
tsuenetako bat da heziketa-eskain
tzan oso ziklo maskulinizatuak dau
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dela (automozioa, elektronika etab)
eta beste batzuetan ikaslerik gehienak
emakumezkoak direla (haur hezkun
tza eta osasungintza, esate baterako).
Ikasleen artean, irakasleen artean
eta ikaste
txeko egituretan gerta
tzen
da segregazio hori, lanen banaketa
sexuala erreproduzituz. Horregatik,
plan honen helburu orokorra hezki
detzako eredu batean aurrera egitea
da, ikasleen eta langileen artean eta
ikastetxeko hezkuntza eta kudeaketa
jardueretan berdintasunezko eduki,
balio eta jarrerak hedatuz.

Itsuek
atzamarretan
erretinak
dauzkatela jakinik, merkatu edito
rialak merkatu-esparru berria aurki
tu du: hatz puntekin irakurtzen den
literatura erotikoa. Beharrizan hori
atzeman zuen lehenbiziko pertsona
Nina Linde suediar artista izan zen,
eta Occasionally Blind izeneko lana
sortu zuen braillez. Liburu horretan
hirukoteak, gay harremanak, sexu
lesbikoa strap-onarekin (bibradorea
gerriko batean) eta eszena sadoma
sokistak uki daitezke. Tactile Minds
da merkatura iritsi den bigarren li
burua. Egileak, Lisa Murphy kana
darrak, azpimarratu duenez, “itsuak
baztertuta daude sexu-irudiz gainezka
dagoen gizarte honetan”. Haren li
buruak i
tzulingururik gabe zakilak
eta aluak deskribatzen ditu eta gus
tu guztietarako eszena feti
txistak
kontatzen ditu.

Ikuspegi

Amatasun migratuak: estereotipoetatik harago

Emakumezkoen prozesu migratzaileak genero harremanetan eragiten ari
dira bai jatorrizko herrialdeetako familietan bai eta emakume migratuengan ere. Maskulinitateari eta feminitateari buruz jendarteak eraikitakoa abiapuntu hartuta, amatasun kontzeptua eta amatasunaren bizi-

pena oso eraldatuak suertatzen dira. Dirua berehala edukitzeko aukerak
etxeko lanen sektorean lan baldintza negargarriak onartzera daramatza
emakume horiek, eta baldintza horiek bizitza jasangarri baterako bizi-behar ia guztiak urratzen dituzte.

Emakume migra
tzailea eta ama iza
teak kolektibo horretako emakume
gehienek ahal duten moduan eta ez
egiazki nahi luketen bezala bizi
tzea
dakar. Kasu batzuetan, urrutiko ama
direlako; beste ba
tzuetan, distan
tzia
fisiko hurbilean ingurune ezezagun
batean direlako ama; eta beste zenbai
tetan, ez dutelako posible ikusten ama
izateko beren desioa kon
tzilia
tzea,
lana galtzearen beldur baitira.

Amatasun eredu berri honi buruz gi
zartean bada estigma orokor bat: bere
umeak baztertuta uzten dituen ama
eskasarena. Uste horrek errua sortzen
du emakume talde honetan. Ondo
rioz, sufritu egiten dute eta zalantzan
jartzen dute ongi edo gaizki jokatzen
ari diren: “Umeak sorterrian uzteari
buruzko diskurtsoak ez du aintzat hartzen
testuingurua. Emakume asko indarkeria
egoeretatik ihesean datoz eta beste senide
batzuen zaintzapean uzten dituzten haur
horiek ere biktimak dira. Bestalde, migrazioak emakume migratzaileengan eta jaioterrian geratzen diren senideengan dituen

Amatasun transnazionala

Emakume migratzaileek atzerriko he
rrialde batean lan egitea, haurrak jato

rrizko herrialdean bizi diren bitartean,
amatasunaren antolaera birdefinitzen
ari da, urruntze fisikoa eramangarria
izan dadin, amatasun transnazionala
deritzon eredu horretan.
Emakumeen emigrazioak emaku
me eta ama rolei buruz izan ohi den
irudia hausten du, tradizionalki uste
baita ama baten lehentasunezko be
tekizuna bere familia zain
tzea dela.
Baina irudi soziala ez da aldatzen den
bakarra, emakumearen banako nor
tasunaren funtsezko dimentsioetako
baten oinarriak ere goitik behera alda
tzen baitira.

Etxeko langileentzako amatasun bajarako
eskubidea
Iturria: ATH-ELE
(Etxeko Langileen Elkartea)
• 16 asteko atsedenaldirako eskubidea. Erditzea anizkoitza bada, atsedenaldia beste bi astez luzatuko da haur bakoitzeko, bigarrenetik hasita. Horietatik 6 aste erditzearen ondoren hartu behar dira nahitaez. Gainerako 10 asteak langileak nahieran har ditzake,
erditzearen aurretik edo ondoren, eta aitarekin parteka dezake atsedenaldia (edo beste amarekin, sexu bereko bikoteetan). 16
asteetan zehar prestazioaren zenbatekoa kotizazio oinarriaren % 100 izango da.
• Beharrezkoa da Gizarte Segurantzan alta emanda egotea amatasun bajaren hasiera datan, eta gainera, adinaren arabera, kotizazio-aldi hauek bete behar dira: 21 urtera arte: ezer ez. 21etik 26ra: 90 egun aurreko 7 urteen barruan edo 180 egun bizitza osoan
zehar. 26 urte baino gehiago: 180 egun aurreko 7 urteetan edo 360 egun bizitza osoan zehar.

onurak ez dira inoiz kontuan har
tzen”,
salatu du Jeanne-Rolande Dacougnak,
BILTZEN Gizarteratzea eta Kulturar
teko Bizikidetzaren Euskal Zerbitzuko
emakume eta gizonen arteko berdinta
sunaren arduradunak.

Emakume etorkinek beren
familien zaintzaile eta
hornitzaile eginkizunak
betetzen dituzte eta,
eskuarki, bi eginkizun
horiek baldintza
ezegonkorretan betetzen
dituzte.
Bi eginkizun baldintza ezegonkorretan

Hainbat ama migratuk beren prozesu
migratzaileen eta amatasun prozesuen
a
tzean ezkuta
tzen diren ezaugarriak
argitara atera dituzte Maternidades
migradas koadernoan. Mujeres con
Voz elkarteak eta berdintasun gaiei
buruzko Sortzen aholkularitzak argita
ratu dute proiektua. Beraien istorioek
islatzen dutenez, “amatasun rolak ez du
barne har
tzen bakarrik afektua; amaren
zaintza baldintzarik gabeak erantzukizundosi handia dakar berekin”, aipatzen du

Ikuspegi
Norma Vazquez psikologoak aldizka
riaren sarreran. Marielak, protagonis
tetako batek, hauxe azpimarratzen du:
“Gizonek ez dute erru sentimendu hori,
badirudielako beraiei ez zaizkiela gauzak
iristen edo ez dutelako guk, emakumeok,
bezala pasa
tzen. Erru sentimendu hori
ezin dugu erabat geure baitatik atera,
ahalegintzen garen arren”.
Jatorrizko familien zain
tzaile eta
horni
tzaile eginkizunak aldi berean
bete behar izatea da ama migratuek
onartu behar duten beste aldaketa bat.
Eta eskuarki, bi rol horiek baldin
tza
ezegonkorretan har
tzen dituzte bere
gain. Hau da, ugalketa rola gehi urrun
egoteak eragindako erruduntasuna
bere gain hartzen dute alde batetik, eta
bestetik, ekoizle rola, jatorrizko beren
familien beharrak ase
tzeko, soldata
murritzekin eta lansaio amaigabeekin.
“Hona iritsi nintzenean, 855 euro irabazten nituen. Neuretzat 50 gorde eta gainerakoa familiari bidaltzen nion. Pentsa zer
egitera iritsi garen hemen etorkin izanik,
han direnen beharrak ase eta guretzat okerrena gera dadila”, dio Luciak arestian
aipatutako aldizkarian. Amaliak ere
bere esperien
tzia kontatu du eginki
zun bikoitz horretan:“Nik semea ez dut
inoiz alde batera utzi, beti egon naiz hari
begira, eta min ikaragarria ematen dit bera
nigandik urrun egoteak. Aita baino gehiago arduratzen naiz ni semeaz, baina jakina, hiru hilabetetik bitan semea ikustera
joatearekin berak jada primerako aitatzat
du bere burua. Halere, semearen ondoan
inoiz ez zen egon haginetako mina zuenean
edo gauero negarrez itzartzen zenean, edo
eskolan ematen zizkioten lanak egiteko nik
loa galdu behar izaten nuenean. Baina

o rain, ni urrun nagoenez, dena iruditzen
zaio gaizki.
Ama etorkinek beren familietan pre
sente egoteko beste modu ba
tzuk
ezagutzen dituzte eta, urruntasun sen
tsazioa egunero pairatzen duten arren,
urrutiko amatasuna beste amatasun
mota bat besterik ez dela ikusten has
ten dira: “Feminismora hurbildutakoak
daude hoberen, aldizka eta beste emakume
talde antolatuekin batera tailerretan edo
hi
tzaldietan parte har
tzen dutenak, nola

migratuak hala bertakoak. Beren eginkizun
berriaren kontraesan guztiak hoberen barneratu ditzaketenak dira eta urrutiko amatasuna edo hurbileko amatasun gatazka
tsua lantzen ikasten dute”, zehaztu du
Vazquezek.

E
txeko langileak
plangintza

eta

familia-

Ama baldintza duinetan izateko es
kubidearen urraketa bai ama migra
tzaileek bai eta bertako amek ere

“Feminismora
hurbildutakoak daude
hoberen, aldizka eta beste
emakume talde antolatuekin
batera tailerretan edo hi
tzaldietan parte hartzen
dutenak, nola migratuak
hala bertakoak”.
pairatzen duten beste funtsezko gai
bat da. Ama izateko eskubide askea
oso mugatua dago kasu hauetan,
haurdun geldi
tzen diren emaku
meak, eskuarki, lanetik kanporatzen
baitituzte. “Hirugarren edo laugarren
hilabetean haurdunaldia nabarmen
tzen
hasten zaielarik, gehienei uko egiteko
paperak sinarazten dizkiete edo lanetik
kanporatzen dituzte beste edozein arrazoi argudiatuz”, salatu du Josefina
Roco Sanfilippok Brujas y diversas
erakundearen izenean.
Atzera egitea enplegatzaileak lan kon
tratua iraungitzeko daukan aukera bat
da etxeko langileen sektorean. Arrazoi
rik gabeko kaleratze askearen pareko
tzat har
tzen da eta baldin
tza hauek
bete behar ditu: aurrez jakinaraztea,
ida
tziz ohartaraztea eta kalte-ordai
na ematea, kaleratze bidegabe batena
baino txikiagoa. “Haurdun dauden langile askok, beldurragatik, konfiantzagatik
edo arazoak sortu nahi ez izateagatik,
paper hauek sina
tzen dituzte, zer diren
jakin gabe. Sinatu ondoren, automatikoki, bidegabeko iraizpeneko kalte-ordainak
jasotzeko eskubidea galtzen dute” esanez
amaitu du Rocok.
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Jabekuntza eskola
Begirada feminista emakume errefuxiatuen
egoerari

Ekainaren 11n egin zen Marienean, Basaurin, Bizkai
ko Sareko Jabekuntza Eskolen ikasturte amaierako
topaketa, 2015 / 2016 ikasturteari agur esateko. Aur
ten, urteroko hitzorduak ardatz izan zuen emaku
me errefuxiatuen egoerara hurbiltzea ikuspuntu fe
minista batetik, sarea osatzen duten lau udalerriak
(Basauri, Ermua, Getxo eta Ondarroa) gai horretan
jardun baitira urtean zehar era desberdinetan. Hi
tzaldiak, plataformen eratzea, kontzentrazioak, ma

nifestuak… baita gaubeila feministak ere, Marienean
mar
txoaren hasieran antolatutako i
txialdia, kasu
rako.
Amnistia Internazionaleko emakume taldeko kide
den Begoña Freire Crespok jardunaldian hitz egin
zuen eta emakume eta neskato errefuxiatuen pro
blematika agerian jarri zuen. Ondoren, Ongi Eto
rri Errefuxiatuak izeneko plataforma aurkeztu zen
eta honakoak eztabaidatu ziren: Zergatik paira

tzen dute emakumeek gehiago Europako politiken
giza-eskubideen krisia? Zer gako kokatu beharko
lirateke per
tsona guztien giza eskubideen erdian
migrazio eta asilo politiketan? Zein da gure rola fe
minista gisa?
Amaitzeko, Plataforma Tirantek San Fausto plazan
zeuden guztien aurrean “Tras la frontera” erakustaldia
egin zuen eta, ondoren, Bizkaiko Sareko Jabekuntza
Eskolek autokudeatutako bazkaria egin zen bertan.

Gomendioak
BIDEOA

Bilboko emakumeak. Nosotras contamos

Bilboko emakumeak. Nosotras contamos dokumentalean, Bilboko jendarteak azken 50 urtean bizi izan dituen aldaketa
handien lekuko eta protagonista izan diren hamaika emakumeren testigantzak biltzen dira. Hauek dira: Carmen Urruela, feminista eta irakaslea; Pili Gil, Bizkaiko Etxeko Langileen Elkarteko sortzailea; Begoña Arnaiz, Erriberako merkatuko
postu baten jabea; Mª Ángeles Villa, Julia tabernaren jabea; Milagros García Crespo, Ekonomian katedraduna; Adela Asua,
Zuzenbideko katedraduna eta Auzitegi Konstituzionaleko kidea; Mertxe Martin, industria-sektoreko langilea; Benita González Mitxelena, langilea, etxekoandrea eta unibertsitateko ikaslea; Matilde Renobales, langilea eta etxekoandrea; Carmen
Mijangos, kimikaria eta ikerketa-irakaslea CSICeko Polimeroen Institutuan; eta Mari Puri Herrero, margolaria eta Marijaiaren sortzailea. Berrogei minututan jasotzen dira elkarrizketak eta, besteak beste, emakumeek jendartean daukaten papera
nola aldatu den aztertzen dute.

LIBURUAK

Espetxeratutako emakumeen maitasun-harremanak
Relaciones amorosas de las mujeres encarceladas lan aitzindaria da. Espetxeratuta dauden
emakumeen bizi
tzaren nondik norakoak azter
tzen ditu, eta gutxi ikertu den gai batean murgil
tzen da: bikote eta ama maitasunaren garrantzia
emakume hauentzat. Estíbaliz de Miguel Calvo da
egilea, Soziologiako doktorea UPV/EHUn. Kontu
urratzaile bat du mintzagai, hots, maitasuna gil
tzaperatze-eremuetan, emakumeen kartzeletan
oro har, horren inguruan egin diren analisi zientifikoak, eta emakume presoen kolektiboetako
kasurik estereotipatu eta baztertuenak. Hamabost hilabetez landa-lan itzela egin zuen espe
txeratutako emakumeekin. 2013. urtean Micaela
Portilla saria eskuratu zuen, UPV/EHUko ikasketa
feministei edo genero-ikasketei buruzko tesirik
onena egiteagatik. Liburuak 258 orrialde dauzka
eta 14 euroko prezioa du.

MUSIKA

Punk mugimendu feminista
Maia
tzean MEFSST! jaialdiaren (Musika Errebolta
Feminista/Revuelta de Música Feminista) laugarren
edizioa egin zen Putzuzulo Zarauzko gaztetxean. Gauza bat argi geratu zen oholtzan: emakumeen ahaldun
tze mugimendua punkean, Riot Grrrl deritzona, inoiz
baino biziago eta freskoago dago. Laugarren edizio
honetan Perlata, Baula eta Drumkopters taldeek jo zuten. Lehenengoa Arrasatekoa da eta Maialen (baxua
eta ahotsa), Jaione (gitarra eta biolina), Ane (gitarra
eta ahotsa) eta Ander (bateria) ditu partaide. Bigarrena HxC Punk talde bat da, Bartzelonan 2013an sortu
zena. Hirugarrena jaialdi honetan aritu zen estreinako
aldiz, eta Txinik (bateria), Mirenek (gitarra) eta Kortak
(baxua) osatzen dute. Jo zuten taldeez gain badaude
punk talde feminista gehiago lanean, deskubritzea
merezi dutenak, adibidez Pottors ta Klito, Meconio,
Las Odio, Agnes, Sangre, Genderlexx, Chroma eta Las
Witch. Entzun behar dituzu!

Elkarrizketa
SILVIA PALUMBO JAIME, KANTAUTOREA ETA MUSIKA-TREBATZAILEA

“Emakume danbor-joleok gune publikoetan
adierazteko askatasuna ematen digun gure diskurtso
propioa, erritmikoa eta ahalduna sortzen dugu”

Silvia Palumbo Jaime kantautorea
eta musika-treba
tzailea da. Bira
egin berri du Euskal Herrian Ensayo de señoronas musika emankizuna eta La banda lavanda, cuaderno
de creación, metodología y experiencias liburua aurkezten. Arte
feministaren baliabide gisa sortutako bere adierazpen-jabekun
tzako proiektuaren jatorria, garapena eta agerpena azal
tzen ditu
liburu horretan: danborrak jotzen
irakastea eta emakume-bandak
era
tzea. Ez da etortzen den lehenengo aldia. 2010ean danbor
tailerrak, beste ba
tzuen artean,
eman zizkion Ge
txoko jabekun
tza eskolako emakume talde bati.
Oroi
tzapen kutuna du emakume haietaz eta beraiei eskaini die
elkarrizketa hau.
Nola elkar topatu zuten aktibismo feministak eta musikak zure
bizitzan?

Argentinako azken diktadurako les
biana nerabe bat izan nintzen ni, herri
oso a
tzerakoi eta zapal
tzaile batean
bizi zena. Horrek emakumezko guz
tiak markatu gintuen eta, ahal izan
nuen bezain laster, Buenos Airesera
ihes egin nuen. Garai hartan, kantau
torea nintzen ni eta feminismoranzko
bidea erakutsi zidaten emakume asko
ezagu
tzeko aukera izan nuen, hala
nola, Diana Bellessi olerkaria. Idazketa
eta abesti tailerreko nire irakaslea izan
zen Bellesi. Harrezkero, feminismoa
eta musika uztartzea izan zen nire pa
tua.

Zertan datza La banda lavanda?

Azken hamabi urteotan gara
t zen
ari naizen adierazpen-jabekun
t za
proiektu bat da, ikuspegi feminista
batetik. Alderdi fisikoan, emozio
nalean, energetikoan eta arnaske

tan geure buruarekin birjabe
t ze
eta birtopat ze lan bat egitean oina
rritua dago. Gero, hori guztia gure
adierazpen-hit zen zerbit zura jar
tzen dugu musika erabiliz baliabide
moduan.

Zenbat emakume dira partaide
proiektu honetan?

Baditugu bandak Argentinan, Mexi
kon eta hemen. Egia esan, proiektu
honek baditu bi beso. Alde batetik,
Lesbian banda, bakarrik emakume les
bianek osatutako bandak dira eta ba
dira bat Valentzian eta beste bat Gijo
nen. Proiektuaren beste ildoa Mujeres
en bandada da, Euskal Herrian jorratu
duguna.

Zertan da
tza danborrak jo
tzeko
irakasten duzun metodologia feminista?
Gorpu
tzetik lan egiten duen meto
dologia da, gure artean lotura bat lor
tzea bila
tzen duena. Sororitatea lan

tzean dago oinarritua, konpintxeo bat,
Argentinan esango genukeen bezala,
ahizpatasun-harremana gure borroka
feministan. Gero, adierazpen-jabekun
tzaren tresna guztiak lan
tzen ditugu.
Emakumeen ahotsa, zeina kulturagatik
aho
ts elbarria den gune publikoetan
gehien bat, eta danborrak, zein
tzuk
kultura patriarkalagatik toki guztietan
emakumeen
tzat debekaturik egon zi
ren, orain gure zerbitzura jartzen ditu
gu.

Zer erritmo mota lantzen duzue?

Proiektu honetarako berariaz sortu
tako fusio erritmikoak ikasten ditu
gu. Bidaiatuz joan naizen herrietako
tradiziozko erritmoetan inspiratu
tako nahasketak dira. Testuaren edu
kia aldarrikapen feministei lotuta
dago. Emakumeak gure diskur
tso
propioa, erritmikoa, ahalduna eta,
fun
tsean, eremu publikoetan adie
razteko askatasuna ematen diguna
sortuz goaz.

Zer desberdintasun dago batukadarekin?
Batukada Brasildik dator eta erritmo
patriarkalak dira, nahiz eta badagoen
beste eduki batzuk jartzen dizkion jen
dea, baina jatorrian sanba eskoletako
musika generoak dira eta emakumeen
gorputzak gauza bihurtzen dira horie
tan. Guk ahalduntzea toki kontziente
batetik lan
tzen dugu. Fusio erritmi
koek, adibidez, chacha boliviarrean
hartzen dute inspirazioa. Erritmo oso
boliviarra da chacha, gerrazalea baina
ez borti
tza, murgan, Buenos Airesko
genero bat, chacarera argentinarra pe
rutar erritmoekin nahasia, aragoiar jo
tak afrikar erritmoekin gurutzatuak…
Nortasun erritmikoak ez daude ze
hazki lotuta lurraldeko toki batetara.
Musika nahasketan, aniztasunean eta
mestizajean dago bitxitasuna.

Zer da garran
tzi
tsuagoa: danbor
erritmoak edo ahotsak?

Danborra gure ahotsak laguntzen dituen
tresna da. Argentinan ni Bahia Blancako
Desbandadas Bandako partaide naiz.
Han baditugu arazo ugari. Egun bakoi
tzeko badugu feminizidioak eragindako
hildako bat, badugu polizia ustela eta
pertsonen salerosketaren eta narko sa
reen gaizkide dena. Duela hilabete, gu
txi gorabehera, hamabi urteko neskatxa
bat desagertu zen, Micaela Ortega, ban
dako gure danbor-jole baten laguna. Se
gurtasun kameratan mutil batek Micaela
nola eramaten duen ikus daiteke eta inor
ez da deus egiten ari neska aurkitzeko.
Ez dira ezta bilatzen ari. Guk hauxe egi
ten dugu: gure aho
ts eta danborrekin
sala
tzera kalera
tzen gara. Alaba edo
ahizpa zein arreba akabatu dieten fami
liei uneoro laguntza eskaintzen ari gara.
Energia eta ahalduntze handia eskatzen
ditu horrek guztiak, arrisku handia bai
tago. Eduki aldetik bada karga handia.
Hemen ez da abesten. Han etengabe ari
gara abesten.

