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11I. Atalburua

Nik —Ama, zer zen gertatzen zitzaidana?

Amak —Williams Sindromea?

Nik —Ez, badakit Williams Sindromea  
  deitzen dela. Baina,  
  zer da nik dudana?

Amak —Adimen ezgaitasuna.

Nik —Ez, adimen ezgaitasuna ez.  
  Beste hura. Zuk sarri kontatzen 
  duzuna.

Amak —7 zenbakidun kromosomaren  
  nahasmendu genetikoa?

Nik —Hori da!

Amak —Eta zergatik jakin nahi duzu?

Nik —Buruz ikas dezadan. 



Williams izatea12

Amak —Eta zergatik nahi duzu buruz 
  ikasi?

Nik —Galdetzen didatenero erantzun  
  ahal izateko.

Amak —Horra! Beraz, Williams  
  Sindromea zer den galdetzen  
  dizutenean 7 zenbakidun  
  kromosomaren nahasmendu  
  genetikoa dela esango diezu. 

Nik —Bai Ama, horixe bera.

Amak —Eta zer erantzun behar diezu, 
  7 zenbakidun kromosomaren  
  nahasmendu genetikoa zer den  
  galdetzen dizutenean?







2
Ezin egin 

ditzakedan gauzak





172. Atalburua

27 urte ditut. 

Lagunekin batera musika jaialdietara  
joatea gustatuko litzaidake. 

Jaialdi batetik bestera ibili,  
nire talde gogokoenak entzuten. 

Albaceteko Viña Rock-era.  
Adibidez.

Aurten Viña Rock atzeratu egingo da 
pandemia dela eta. 

2021eko urriaren 11an izango da. 

Baina ni ezin izango naiz joan.



Williams izatea18

Nire lagunak askotan hurbildu dira Viña-ra. 

Viña-z ederki hitz egin didate. 

Ziurrenik itzuliko dira.

Haiengatik inbidiatan nago.  
Baina ni ezin naiz joan. 

Ez zaio buelta askorik eman behar.  
Urrunegi dago.

Autoa gidatzea ere gustatuko litzaidake. 

Baina hori ere ezin dut egin. 

Izan ere, nik jakin badakit auto  
batean erotu egingo nintzatekeela. 

Ez nuke jakingo nondik nora jo eta,  
azkenean, zerbait gertatuko litzateke. 

Istripua akaso. Edo erabat galtzea.



192. Atalburua

Nire bizitzan beti dago baina bat. 

Ezgaitasuna duen pertsona bat naiz eta kitto. 

Nirea da ezgaitasuna. 

Onerako eta txarrerako. Neu naiz. 

Igor Porset Domingo.  
Athletic Club Fundazioko atzelari,  
LaLiga Genuineko taldea.
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233. Atalburua

Mikelek —Esan dit nire amak berezia  
  zarela.

Nik —Niri nire amak esaten dit  
  danok garela bereziak.

Mikelek —Baina zuk sindrome bat duzu.

Nik —Bai. Williams Sindromea  
  deitzen da.

Mikelek —Eta horrek zer esan nahi du?

Nik —7 zenbakidun kromosomaren  
  nahasmendu genetikoa da.

Mikelek —Txo, baina zer arraio da hori?

Nik —Williams Sindromea deitzen da.

Mikelek  —Bai, baina zer da Williams  
  Sindromea?



Williams izatea24

Nik —7 zenbakidun kromosomaren  
  nahasmendu genetikoa.

Mikelek —Berezia zara, beraz.

Nik —Danok gara bereziak.
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294. Atalburua

Konplexurik ez daukat. 

Esango nuke sekula ez ditudala izan. 

Ni gutxi gorabehera arrunt sentitzen naiz. 
Nire sindrome eta guzti. 

Nire betaurreko, nire ezpain lodi  
eta nire agin okerrekin. 

Orain arte ondo eraman izan dut, egia 
esateko. 

Ezin naiz kexatu. Askorik ere ez dut nabaritu. 

Bihotzean ebakuntza egin zidaten  
3 urte t’erdi nituenean. 

Baina ez naiz ezertaz oroitzen.



Williams izatea30

Inoiz ni zirikatu izan naute.  
Gaizki portatu den jendea, oso gaizki.  
Momentu zailak dira.  
Amorrua sentitzen dut. 

Artaburu piloa dabil mundutik. Gehiegi.

Baina azkenean gauza onekin  
bakarrik geratzen naiz. 

Momentu gaiztoak ahaztea nahiago dut. 

Horretan abila naiz.  
Eta nahi gabe ateratzen zait. 

Gauza onekin bakarrik geratzen naiz.

Garrantzitsua denarekin geratzen naiz.

Gustuko dudanarekin geratzen naiz.

Maite nauen jendearekin geratzen naiz.

Holakoa naiz.
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355. Atalburua

Amak —Igor, kontaiozu Aitari  
  zer gertatu den mesedez.

Nik —Kontaiozu zuk, Ama.

Amak —Nahiago zerorrek kontatzea.

Nik —Bada, klaseko batek  
  txizadun pistola batekin  
  busti nauela.

Aitak —Eta irakasleari  
  esan ahal diozu?

Nik —Bai! 

Aitak —Eta zer egin du irakasleak?

Nik —Ezer ez!



Williams izatea36

Aitak —Entzuidazu, Igor, bihar bertan  
  zure ama eta biok  
  zuzendariarekin hitzegitera  
  joango gara. Hau ezin da horrela  
  geratu. Baina, ezer baino lehen,  
  bada jakin behar duzun gauza  
  inportante bat.

Nik —Zer?

Aitak —Oso inportantea da. Bizitza  
  osoan zehar zurekin eraman  
  behar duzuna. Zin egiten didazu?

Nik —Bai, zin dagizut.

Aitak —Entzuidazu ondo, nire seme.  
  Ez inori utzi zure zoriontasuna  
  izorratzen. Ez diezazula inork  
  zoriontsu izaten galarazi. 
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416. Atalburua

Musikarik gabe ez nintzateke pertsona bera 
izango. Hala sinisten dut behintzat. 

Ezin dut bizitza musikarik gabe irudikatu. 

Musika piloa entzuten dut. Piloa. 
Nik bateria jolea izan nahi nuen. Bateria jo. 
Baina bateriak zarata handia egiten du.  
Nire gurasoek hala diote behintzat. 

Beraz, gitarra oparitu zidaten.  
Sokak baina, finegiak dira nire hatzamarretarako. 
Izugarri kostatzen zait gitarra jotzea.  
Hobeto nabil pianoarekin. 

Nire hatzamarrentzat egokiagoak dira 
pianoaren teklak gitarraren sokak baino.

Pianoa ondo antzean jotzen dut. 

Euskalduna Jauregian pare bat alditan jo izan dut.



Williams izatea42

Jende askorekin. 

Ez naiz izar bat, esaten dena.  
Baina atsegin dut. 

Piano klaseak hartzen ditut.

Zerbait gustuko izanez gero  
ahalegintzen naiz. 

Zerbait ez badut atsegin  
kontrakoa gertatzen zait.  
Izugarri kostatzen zait, egia esan. 

Pixka bat alferra naiz, egiari zor.

Badakit zenbait gauza egin behar ditudala, 
gustuko ez izan arren. 

Etxeko lanak esaterako. 

Edo ikasle nintzeneko etxerako lanak. 

Edo Lantegi Batuak-en hornitzaile bezala 
dudan lana.

Gustuko dudana nire kasara ibiltzea da. 

Mägo de Oz entzuten, adibidez. 



436. Atalburua

You Tube-n bideoak ikusten, adibidez.  
Trankil asko.

Ohea egiteak itxaron dezake.

Logela ordenatzeak itxaron dezake.

Erropa biltzeak itxaron dezake.

Zoriontsu izaten ahalegintzen naiz,  
baina estutu gabe. 

Urduritu gabe. 

Garrantzitsuena zauden tokian zaudela  
eroso egotea da.

Musika, futbola, Athletic, lagunak,  
makarroi plater on bat. 

Ondo egiten didaten gauzak. 

Gainontzekoak itxaron dezake.

Baina nire amak ez du gauza bera pentsatzen. 

Hori argi dago.
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477. Atalburua

Amak —Igor, etxerako lanak bukatu dituzu?

Nik —Ez.

Amak —Bada etxerako lanak  
  egin behar dituzu.

Nik —Ikasten nago.

Amak —Nola ikasten zaudela? 

Nik —Espanyolekin ari naiz.

Amak —Mesedez Igor, ez ziririk sartu.  
  Zertan ari zara? Hori LaLigaren  
  albuma da eta!

Nik —Ez da LaLigaren albuma, Ama.  
  Denboraldi honetako  
  Marca gida da.

Amak —Eta hori ikasi behar duzu orain?



Williams izatea48

Nik —Gorka fitxatu behar dugu.  
  Oso ona da bera.

Amak —Baina nor da Gorka hori?

Nik —Gorka Iraizoz, Ama. Oso ona da.  
  Ziur itzuli nahiko lukeela.

Amak —Igor, lehen mailako jokalari  
  guztien izenak dakizkizu.  
  Bai ala ez?

Nik —Bai. Gutxi gorabehera.

Amak —Eta biderkatze taula zer? 

Nik —Oso zaila da.

Amak —Hori tranpa egitea da, Igor.  
  Izenak ikasi ahal badituzu,  
  zenbakiak ikasi ahalko dituzu,  
  ezta?

Nik —Bai. Tamudok 23a darama.  
  Bera da onena, baina ezin dugu  
  fitxatu. 
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53
8. Atalburua

Nire maila akademikoa lehen hezkuntzako  
4. mailaren parekoa da, gutxi gorabehera.

Hala dio nire amak. 

Garai batean irakasleei ulertzeari utzi nion. 

Ez dut gogoratzen zenbat urte nituen. 

Nire ikaskideak klasean geratzen ziren  
eta ni gela berezi batera joaten nintzen. 

Institutuan Egitekoen Aprendizaia deritzon 
gela batera joaten nintzen. 

Ez nintzen ikasle ona. Baina beti tratatu 
naute ondo, egia esan.

Margotzea gustuko nuen. Eta margotzen 
segitzen dut. 

Marvel pertsonaiak margotzen ditut. 



Williams izatea54

Nire superheroi gogokoena Ironman da. 

Baditut zenbait koadro eder. 

Kolorez beteta daude. Kolore ezberdinak. 
Kolore biziak.

Behinola, elefante bat margotu nuen.  
Kolore guztiak zituen, grisa kenduta.

Eta orain liburu bat idazten ari naiz. 
Liburu hau.

Nire bizitza kontatzeak ilusionatzen nau. 

Hasieran baina, zalantzak nituen. 
Nik bakarrik ezin bait dut liburu bat idatzi. 
Laguntza behar dut. Baina oso pozik nago. 

4. mailaren pareko maila akademikoa  
eukita itxuroso idazten dudala uste dut. 

Idazle baino futbolari hobea naizen arren. 

Hori ere argi dago.
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599. Atalburua

Amak —Zuk erabakitakoa egingo dugu,  
  Igor.

Nik —Nik nahi dut, Ama. 

Amak —Ziur zaude?

Nik —Ziur nago.

Amak —Eta kapaz sentitzen zara?

Nik —Tira, laguntzen banaute, bai.

Amak —Bada, orduan Athletic  
  Fundaziokoei baiezkoa  
  emango diet.

Nik —Ondo iruditzen zait.

Amak —Eta liburuaren nondik  
  norakoak badakizkizu?

Nik —Gutxi gorabehera.



Williams izatea60

Amak —Ah bai? Esaidazu ia.

Nik —Ia, Ama, zer esan ziguten?

Amak —Ez dut gogoratzen. Zuk esan.

Nik —Bada askotan errepikatu zuten.

Amak —Zer baina?

Nik —Hala esan zidaten: “Ez arduratu,  
  Igor. Inportanteena zer kontatu  
  izatea da. Hori da behar den  
  bakarra. Hala esan zidaten.”

Amak —Eta?

Nik —Bada, nik zer kontatu asko dudala, 
  Ama.





Williams izatea62
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6510. Atalburua

2007 urriaren 11n bizi gara.  
Nire amaren urtebetetzea. 

Eta urriaren 14an nirea da. 

Beraz, 3 egun baino ez dira falta nire 
urtebetetzerako.

Goizean amari opariak eman dizkiogu. 
Poltsoa eta bufanda. 

Eta amari asko gustatu zaizkio.

Nire anaiak Gorka eta Sergio deitzen dira.

Opariak hiru anaien artean erosi ditugu. 

Haiek poltsoa aukeratu dute eta nik, bufanda. 
Familia osoa gaude pozarren.

Eta, bat batean, notizi txarra.

Amak dentistarenera joan behar dugula esan dit.



Williams izatea66

Etxetik atera gara. Autora igo gara.

Zerbait arraro gertatzen da.

Nik —Nora goaz, Ama?

Amak —Esan dizut lehenago. 
  Dentistarenera.

Nik —Bide honetatik ez goaz  
  dentistarenera.

Amak —Lezamako dentistarenera goaz.

Amak barre egiten du. Pozik dago. 

Berak badaki Lezamara goazela  
baina ez dentistarenera. 

Athleticen kirol instalazioetara goaz.

Athleticeko jokalari guztien izenak dakizkit. 

San Mamesen askotan ikusi ditut jokatzen. 

Baina lehenengo aldia da entrenatzen ikusten 
ditudala. 



67I0. Atalburua

Haiengandik super hurbil nago.

Entrenamendua bukatu eta zelaiko irteerara 
goaz. 

Aldageletara joateko jokalariak gure aurretik 
pasatu behar dira. Zorte apur batekin, 
jantzita daramadan kamiseta zurigorria 
sinatuko dit baten batek.

Badatoz.

Gurpeguik —Aupa Igor! 

Iraolak   —Igor, txapeldun!

Aranzubiak —Nola ikusi gaituzu, Igor? 

Yestek ere nire izena badaki. Eta Tikok.  
Eta Gorkak.

Ezin dut sinistu ere egin.

Amari begira nago. Hunkituta nago.



Williams izatea68

Adurizek  —Zer moduz, Igor?  
       Zure zai geunden.  
       Zatoz nirekin.

Ezin dut sinetsi. Egia bihurtu den ametsa da. 
Adurizen atzetik noa. Instalazioetan barrena 
narama. Ni neu bakarrik. Ni baino ezin naiz pasa.

Adurizek  —Txoritxo batek esan dit laster 
       zure urtebetetzea dela.  
       Egia al da?

Nik   —Bai. Igande honetan.

Aduriz irripartsu dago. Ezagutzen ez dudan 
gizon batek poltsa bat eman dio.

Adurizek poltsatik Athleticeko kamiseta bat 
atera eta eman dit.

Adurizek  —Kamiseta hau sinatu dizugu,  
       Igor. Taldekide guztion  
       sinadurak dituzu hemen. 
       Zurea da.



69I0. Atalburua

Pozaren pozez negar egiteko gogoak datozkit.

Adurizek besarkada bat eman dit.  
Ilea nahastu dit. 

Adurizek  —Eta ez utzi gu animatzen bai? 
       Zure beharra dugu.

Nire amari erakutsi diot kamiseta. 

Kamisetan zera jartzen du: “Gure lagun 
Igorrentzat. Zorionak Athleticeko jokalarion 
partez”.

Eta jarraian sinadura guztiak.

Nire amak ere begiak bustita ditu.

Nik negar egiten dut Athleticeko jokalariekin 
egotea maite dudalako.

Berak ni pozik ikusita negar egiten du.

Nire ama holakoa da. 

Nire ama Agurtzane deitzen da.  
Baina danok deitzen diote Tzane. 

Danok nik izan ezik. Nik Ama deitzen diot.
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73I1. Atalburua

Nik —Baina Ama, nolatan zekiten  
  nire izena Athleticeko jokalariek?

Amak —Bada, ez dakit.  
  Norbaitek esango zien.

Nik —Eta nire urtebetetzea?  
  Nola zekiten igandean dela  
  nire urtebetetzea?

Amak —Hortik entzungo zuten.

Nik —Ama, esaidazu egia.  
  Zuk esan diezu.

Amak —Nik ez.

Nik —Bada, jakin dezaten  
  ahalegindu zara.

Amak —Hori posible da.



Williams izatea74

Nik —Baina gaur zure urtebetetzea da.

Amak —Eta?

Nik —Bada oparia niretzat izan dela. 

Amak —Ez da ezer gertatzen.  
  Poltsoa eta bufanda  
  oparitu dizkidazue jada.

Nik —Tira, nahi duzunean kamiseta  
  utziko dizut.  
  San Mamesera eraman dezakezu.

Amak —Eta zer deritzozu marko bat  
  jartzen badiogu?

Nik —Gustuko dut idea.

Amak —Horrela egun honekin  
  gogoratuko gara beti.  
  Zein ondo pasatu dugun  
  elkarrekin.

Nik —Egun perfektua.

Amak —Bai, Igor. Egun perfektua.
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79I2. Atalburua

2008ko apirilaren 6a da. 

Caparrosen Athleticek Txingurriren 
Espanyolaren kontra jokatzen du. 

Ama eta biok elkarrekin joan gara  
San Mamesera. 

Etxean 2 karnet ditugu eta Athletic  
ikusteko txandakatzen gara. 

Niri amarekin joatea gustatzen zait. 

Horrela partiduen ondoren geratu ahal gara. 

Jokalariak noiz aterako zai gaude.

Jende asko biltzen da haien zai. 

Denok gaude adi.



Williams izatea80

Hor dator Yeste!

Hor dator Javi Martínez!

Guai dago. Gogoko dut tentsio hori. 

Batzuetan futbolariak oso azkar pasatzen 
dira. Batez ere, partida galdu izan dugunean. 

Baina Amak ez du jokalariei deitzeko lotsarik. 

Eskua altxatzen du. Ohiu egiten du.  
Tematzen da. 

Nire Ama edozertarako gai da  
nigaitik baldin bada. 

Eta azkenean, gelditu egiten dira  
eta argazkiak ateratzen ditut haietako 
zenbaitekin.

Gainera, gehienek ezagutzen gaituzte 
Lezaman izan ginenetik.

Baina gaur egun berezia da niretzat. 

Raúl Tamudorekin argazkia atera nahi dut. 



81I2. Atalburua

Tamudok zoratzen nau. 

Nire futbolari gogokoenetakoa da.  
Super ona da. Eta goltzarrak sartzen ditu. 
Nahiz eta gaur hobe dugu golik ez sartzea. 

Bi sasoi daramatzagu sufrimendu latzarekin. 
Eta aurten Caparrosekin hobeto gabiltzala 
ematen du.

Irabazten hasi gara.  
Lehenengo zatiak 1 - 0 bukatzen du. 

Baina bigarrenean Espanyolek estutu gaitu. 
Berdindu nahi gaitu.

Okasio dezente ditu. Eta, azkenean, penalti 
bat eman diote haien alde.

Eta zeinek jaurti penaltia? Raúl Tamudok.

Amak besarkatu nau. 

Jendeak oihu egiten du huts egin dezan. 

Atezaina Armando da,  
Gorka min hartuta dago.



Williams izatea82

Armando txukun dabil,  
baina Tamudo, Tamudo da. 

Karrera hartu, jaurti... 
eta lainoetara bidali du baloia. 

Partida bukaeran 1 - 0 irabazi dugu.

Pozik nago. Baina Tamudogaitik pixka bat 
triste ere bai. 

Espanyolek galdu du eta Tamudok penalti bat 
huts egin.

Amak —Igor, ez dut uste porrotaren  
  ondoren Tamudo argazki  
  baterako geldituko denik.

Nik —Badakit, Ama. Ez da ezer gertatzen.

Jende asko dabil jokalarien irteeraren zai. 

Lehengo ilaran gaude, harresitik gertu.

Gure ondoan Espanyoleko bi zale daude 
haien kamisetak jantzita. 



83I2. Atalburua

Nik Athleticena daramat. 

Bartzelonatik etorri direla esan digute.  
San Mames ikaragarri gustuko dutela aitortu 
digute. Beren ustez, Espanyolek ez du  
galtzea merezi izan.

Hara hor Tamudo!

Ez daukat geldituko den esperantza handirik. 
Gainera, Espanyoleko jokalariak deika hasi 
zaizkio.

Raúl! Raúl!

Tamudok gu gauden ingurura begiratu du. 

Geroz eta hurbilago dago. 

Eta kamiseta bat darama eskuan.

Tamudok —Igor zara? 



Williams izatea84

Erantzuteko tartea eman aurretik kamiseta 
oparitu dit. 

Nire ondoan jarri eta argazkia atera dugu.

Espanyolen zaleak ezin sinistuta daude. 

Ez dute sinesten. Nik ezta ere. 

Baina Raúl Tamudoren kamiseta daukat,  
nire futbolari gogokoenetako bat.
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89I3. Atalburua

Nik —Ama, nolatan eman dit  
  Tamudok kamiseta?

Amak —Pasada bat izan da.

Nik —Bai, brutala izan da.

Amak —A ze aurpegia zuten  
  Espanyolekoek.

Nik —Ama, esan egia.  
  Zerikusirik izan al duzu?

Amak —Tira, Gorkari eman behar  
  dizkiogu eskerrak.

Nik —Gorka Iraizozi?



Williams izatea90

Amak —Bai, joan den egunean Lezamara  
  hurbildu eta Tamudo zure jokalari  
  gogokoenetakoa zela esan nion.  
  Berarekin argazkia ateratzea  
  izugarri gustatuko litzaizukeela.  
  Eta bota nion zelaitik kanpo zai  
  egongo ginela. Baina kamisetarena  
  ez nuen ezergatik espero!

Nik —Gorka makina bat da.

Amak —Bada, bai.

Nik —Zergatik egiten dituzu  
  hainbeste gauza nigaitik, Ama?

Amak —Nire semea zarelako.

Nik —Eta nik, zer egiten dut zugaitik?

Amak —Zuk? Ez dakit esaten zer egiten  
  duzun, baina nigandik onena  
  ateratzen duzu. Zerbait on egingo  
  duzu, beraz.
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95I3. Atalburua

Berangoko txoko batean familia guztia gaude 
elkartuta.

Bero egiten du. Uda da eta bazkaldu  
ondoren txokotik kanpora atera gara.  
Ni lehengusuekin ari naiz jolasean.

Hor urrunean nire aitite Maito ikusi dut. 

Aldapa jeitsi behar du bere bilobak gauden 
tokira heldu ahal izateko. 

Bat batean, erori da.

Ez dakit estropozu egin duen. 

Lurrean segitzen duela baino ez dakit. 
Konorterik gabe dagoela baino ez dakit.

Konturatu naiz une garrantzitsu bat  
bizitzen ari garela. 



Williams izatea96

Bere inguruan denak daude izututa. 

Ni ere bai. Oso arduratuta nago. 

Aitite Maito asko maite dut.  
Oso pertsona berezia da niretzat. 

Ez dut berari ezer txarrik gertatzea nahi. 

Mesedez, ez dadila deus izan.

Beldur naiz.

Beste beldurren antzik ez daukan beldurra.

Ahaztu ezin den beldurra.
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101I5. Atalburua

Amak —Gaizki segitzen al duzu? 

Nik —Bai, Ama. Oso gaizki.  
  Nola nahi duzu egotea?

Amak —Igor, sustoa baino ez da izan. 
  Aitite beroagatik zorabiatu da. 
  Beste barik. 

Nik —Benetan ondo dagoela?

Amak —Bai. Ondo dago. Ziur.  
  Gero bisitatzera joango gara  
  zuk nahi izanez gero.

Nik —Baina, zer gertatu zaio?

Amak —Ezer larririk ez. Baina Aititek  
  baditu bere urteak. Zaharra da.  
  Eta pertsona zaharrei holako  
  gauzak gertatu ahal zaizkio.



Williams izatea102

Nik —Hil daiteke?

Amak —Denok hilko gara noizpait, Igor.  
  Baina Aititek ez du ezer.  
  Ez da hilko.

Nik —Nik ez dut nahi hiltzerik.

Amak —Ezta nik ere, Igor. Ezta nik ere.  
  Baina orain pentsa dezagun  
  zer sorpresa eramango diogun  
  arratsalde honetan, bai?

Nik —Marrazki bat egingo diot. 

Amak —Ederto.

Nik —Bera eta biok elkarrekin. Bihotz  
  bat eta Athleticen armarria  
  duela.

Amak —Pilo bat gustatuko zaio.





Williams izatea104
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107I6. Atalburua

Sevillaren kontrako kopa finalerdia. 

Partiduaren aurretik egun berezia dela 
ohartu naiz. 

Zelaiaren inguruan nabari da. 

Giroa ikusgarria da. Pozas jendez lepo dago. 

Banderak, kantuak, Athleticen kamisetak.

Partidua ondo hasi da. 

Sekula ez dut zalegoa hola animatzen ikusi. 

Nire amak zerbait esan dit baina ez diot ezer 
aditu. 

Athletic, Athletic, Athletic besterik ez da 
entzuten.

Javi Martínezek lehenengo gola sartzeaz batera 
Amak bere indar guztiekin besarkatu nau. 



Williams izatea108

Biok gooool oihukatu eta pozaren pozen 
salto egin dugu. 

Llorenteren bigarrena etorriko da ondoren 
eta Toqueroren hirugarrena segidan. 

Ikaragarria da.  Amak eta biok hirugarrenez 
besarkatu dugu elkar. 

Gooool oihukatzen gabiltzan bitartean jende 
askok besarkatzen gaituela konturatu gara. 

Ez ditugu ezagutzen baina bat gara. 

Bat batean, zorion negarrak datozkit. 

Ezin diot negar egiteari utzi. Zoramena da.

Honez gero, ezinezkoa da finalik gabe 
geratzea.

Ezinezkoa.

Nik —Ama, jendea zer ari da kantatzen?

Amak —Cómeme el rabo, Del Nido,  
  cómeme el rabo…  
  Baina zuk holakorik ez kantatu, bai?



109I6. Atalburua

Nik —Eta zergatik kantatzen dute hori?

Amak —Bada, Del Nidok, Sevillako  
  presidenteak, partiduaren  
  aurretik lehoia isatsetik ileraino  
  osorik jango zutela esan duelako.  
  Baina zuk ez holakorik kantatu, bai?

Partidua bukatzeko gutxi falta da.  
Segundu batzuk baino ez. 

Ezin dut gehiago. 

Amari begiratu diot. Amak begiratu dit niri. 

Ulertzen dugu elkar. 

Arnasa hartu eta indar guztiekin  
festara bildu gara.

Amak eta biok —¡Cómeme el rabo,  
      Del Nido cómeme  
      el rabo!
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113I7. Atalburua

Amak lehen mailako klub guztiei idatzi zien, 
esanez Williams Sindromea duen seme bat 
daukala.

Ni, alegia. 

Esan zien futbola asko maite nuela. 

Esan zien LaLigako ia jokalari guztien izenak 
nekizkiela. 

Galdegin zien ia niretzat sinadurak lortzerik 
bazeukaten. 

Berdin txartelak. Berdin posterrak.  
Berdin edozer gauza.

Zenbait klubek kasu egin zioten.  
Beste zenbaitek ez.

Batzuetan, amak berak pertsonalizatutako 
kamisetak egiten zizkidan. 



Williams izatea114

Super heroiekin margotzen zituen. 

Halako kamiseta batean Ronaldinho 
marraztu zidan. Karikatura bat. 

Marrazkian, Ronaldinhok baloia ahoan 
zeraman, surflari keinu bat eginda.  
Canarhina darama soinean. 

Nik kamiseta hau sarri janzten nuen.

Behi batean, Ama Bilboko Carlton hotelean 
ospatzen zen ezkontza batera joan zen. 

Egun beretsuan Barcelona zegoen hotel 
horretan. 

Ezkontzako gonbidatuak futbol taldearen 
kontzentraziotik zinta batek banatuta 
zeuden. 

Ezin zitekeen pasa. Zaintza guardiak ere 
baziren.



115I7. Atalburua

Guardiak —Mesedez, ez ezer egin jokalariak  
     agertuz gero, ados? —  
     eskatu zuen hoteleko zaintzaz 
     arduratzen zen guardiak.

Nire Amak zinta gainetik pasatu zuen 
Ronaldinho agertu zenean. 

Bere eskuetan nire kamiseta zeraman, 
karikatura agerian zuela. 

Bizkarzainek gerarazi nahi izan zuten.  
Baina Ronaldinho bertan geratu eta kamiseta 
sinatu zuen. Atsegin zuen karikatura!

Nik ere Amarengatik zerbait egin nahi nuen.

Sorpresa bat eman.

Eta plan batean pentsatu nuen.

Nor da Amaren jokalari gogokoena?  
Pablo Orbaiz.

Bada, Orbaizen kamiseta lortuko nion bai ala bai. 



Williams izatea116

Nik ere badakit kamisetak lortzen.

2010eko Otsailaren 7a da.  
Athleticek Jerezen aurka jokatu behar du. 

3 - 2 irabazi dugu. 

Beti bezala, partiduaren ostean jokalarien zai 
gaude.

Badator Muniain!

Badator San Jose!

Azkenik Pablo Orbaiz ageri da. 

Besteen antzera, argazkirako gelditu da une 
batez. Eta orduan nik:

Nik —Mesedez, Orbaiz, emaidazu zure  
  kamiseta nire Ama zutaz  
  txora-txora dabil eta.



117I7. Atalburua

Orbaizek nire Amari begiratu dio.

Ama lotsaren lotsaz. 

Eta ni irripartsu.

Orbaizek —Oraintxe nator. 

Orbaiz itzuli da kamiseta bat eskuan duela. 
Amari eman dio.

Nik ere Ama maite dut berak ni maite nauen 
beste.



Williams izatea118
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121I8. Atalburua

Gaur, 2010eko urriaren 14an 18 urte beteko 
ditut. 

Oraingoz, eguna arraro samar hasi da. 

Osteguna da eta amak esan dit osaba Borja 
ikusiko dudala. 

Esan dit osaba Borjarekin bazkaltzeko Bilbon. 

Biek ala biek, nire gurasoek lan egiten dute. 

Osaba Borja musikaria da eta nire 
urtebetetze egunean nirekin bazkaldu lezake. 

Baina arraroa da.Osaba Borjarekin gutxitan 
egoten bait naiz.

Bilbora metroz hurbildu naiz. 

Metroz bidaiatzea gogoko dut. 

Metroa garaiz heltzen delako. 



Williams izatea122

Metroa atzeratuta badabil urduri jartzen naiz. 
Ezin dut konpondu. 

Minutu bat atzeratuz gero Amari deitzen diot.

Nik —Arazo bat daukat, Ama.

Amak —Zer duzu?

Nik —Metroa berandu dabil.

Deustuko geltokian jeitsi naiz eta osaba 
Borjaren bila joan naiz bere estudioara.

Zoriondu nau. Belarrietatik tira egin dit. 

Hortik gutxira, bere etxera bazkaltzera joan 
gara.

Arratsaldez, osabak Algortaraino lagunduko 
nauela esan dit. 

Bera lagun batekin geratu da. 

Metroaren irteeran agurtu nau.



123I8. Atalburua

Oinez joan naiz etxerantz. 

Bidean San Nikolas elizatik pasatu behar dut. 

Hurbildu ahala, eliza ondoko plazan 
manifestazio bat dagoela ikusi dut. 

Jende mordoa dago. Pankarta bat daramate. 
Jakinminez nago. 

Zer gertatzen ari da hor? 

Ez dakit arriskutsua den ala ez  
baina hurbildu naiz. 

Atzetik musika entzuten da, kantua ezagutu 
dut.

“Cuando despiertes un día y sientas que no 
puedes más…”

Nire gogokoenetako bat da. Mägorena. 

Gehiago hurbildu eta konturatu naiz manifan 
daudenak heavy-z jantzita daudela. 

Pankartari erreparatu eta zera irakurri dut.

“Zorionak, Igor”



Williams izatea124

Nire 18. urtebetetzea ospatzeko antolatu 
den festa paganoa da. 

Denak hurbildu eta zoriondu naute. 

Osaba Borja bazter batetik agertu da.  
Zer esan ez dakit. Ezta zer egin ere.  
Oso zoriontsu sentitzen naiz. Besarkadak. 
Barreak. 

Gertu dagoen lokal batera sartu gara denok. 

Nire urtebetetzerako alokatu dute. 

Kupelako festa da.  
Festa mundiala da. 

Narruzko txupa bat oparitu didate eta 
gitarra elektrikoa. 

Aspaldi ikusten ez nuen jendea etorri da. 

Denetariko lagun onak. Familiakoak. 

Maite dudan jendea. 

Txaparro bat naizenetik  
hazten ikusi nauen jendea.  
Zaindu nauen jendea. 



125I8. Atalburua

Amama Txaro eta Ameli bezalakoa. 

Aitite Maito bezalakoa. 

Yolanda bezalako jendea.



Williams izatea126
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129I9. Atalburua

Txikia naizenetik, etxekoak Williams 
Sindromedun Elkartearen parte gara. 

Urtero, uztaila bukaeran, Williams Sindromea 
daukaten beste neska-mutilekin batera 
udaleku batera joaten naiz.

Urteko une politenetakoa da niretzat. 

Begiraleak apartak dira. Zu ondo sentitzeko 
zer egin primeran dakite. 

Udalekua nekazal-eskola bat da. 

Superhandia da. 

Badira zaldiak, untxiak, txakurrak, ardiak, 
astoak, ahuntzak, eta txerrikumeak baita ere. 

Oso ondo pasatzen dugu. Ondoegi, akaso.



Williams izatea130

Benetan eroso egoten da han.  
Patxada eta barreak.

Ni bertan zoriontsu naiz.  
Ikaragarri gozatzen dut. 

Eta denetan onena  
ezagutzen duzun jendea da. 

Nire lagunik onenetako batzuk bertan 
ezagutu ditut. Udaro haiek berriz ikustea 
gozada bat da. 

Familia baten modukoak gara.
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13520. Atalburua

Hau kontatzea zaila egiten zait.  
Oraindik min ematen didalako. 

Hil egin zen. Elena hil egin zen. 

Zertaz ez dakit baina hil egin zen. 

Bera ere Williams Sindromeduna zen. 

Oso ondo konpontzen ginen. Oso ondo. 

Ezin hobeto ulertzen genuen elkar. 

Biak batera itzel gustura ginen. 

Asko maite genuen elkar. 

Benetako laguna. 

Urtean behin ikusten ginen udalekuan.

Baina urte horretan ezin zuen etorri.  



Williams izatea136

Beragatik galdetu eta gaixorik zegoela esan 
zidaten. 

Nire Amari ere galdetu nion.

Amak —Elena koittadea oso makal dago.

Nire lagunagatik egunero galdetzen nuen. 

Baina erantzunak beti antzekoak ziren. 

Halako batean Amak esan zidan arte:

Amak —Igor, Elena hil da.

Nik —Ez holakorik esan.

Min erraldoia da. 

Ez daramat ondo. 

Beti nire baitan dago. 



13720. Atalburua

Elenaren argazki bat ikusten dudan 
bakoitzean min hori atera eta erabat jota 
uzten nau. 

Ez dut ulertzen bera hil izana.  
Ezin dut ulertu. 

Inork ez dit sekula azaldu. 

Bizilegea dela eta antzeko gauzak  
esaten dizkidate. 

Baina nik ez dut ulertzen zer den bizilegea. 

Nik bizilege delakoa gaizki ikusten dut. 

Gaizki egina dago. 

Zein unetan hil ahal zaren ere ez dakizu. 

A ze lege kaka.
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14121. Atalburua

2012ko martxoaren 8a da.

Goizeko lehen ordutik egun handia.

Gaur inporta duen bakarra gaueko partidua da.

Manchester-era joan den jende nahikotsu 
ezagutzen dut. 

Baina nik Manchester – Athetic Club 
telebistatik ikusiko dut.

Bielsa pilo bat gustatzen zait. 

Eta Bielsaren Athleticek  
nola jokatzen duen pilo bat gustatzen zait. 

Baina gehien gustatzen zaidana jendearen 
poztasuna da. 

Zalegoa pozik dago.  
Oso pozik. Eta nabari da. 



Williams izatea142

Athleticzalea izatearen harrotasuna nabari da. 

Jendearen ilusioa nabari da. 

Kamisetaz jantzita noanean jendeak animatu 
egiten nau.

Jendeak —Aupa mutil! Eta aupa Athletic!

Ezertaz ezagutzen ez dudan jendeak  
hitz egiten dit. 

Jendeak —Gaur irabaziko dugu.

Gauza onak esaten dizkidate.  
Kariñoz tratatzen naute. 

Jende zoriontsuak beti kariñoz tratatzen nau.

Partidua hasi aurretik, telebista bufanda 
zurigorri batekin inguratu dugu. 



14321. Atalburua

Gradetako irudiak ez sinestekoak dira. 

Bizkaia erdia dago Manchesterren animatzen.

Partidua hasi da. Ondo jokatzen ari gara. 

Gol egitea merezi dugu  
baina Roneyk lehenengo gola sartu du. 

Sergio anaiak eskuak aurpegira eraman ditu 
eta birao bat esan du.

Sergiok —Kaka.

Aitak  —Lasai. Altxatuko dugu.  
     Izan fedea.

Nire aitak arrazoia du. 

Fedea izan behar da. 

Nahiz eta ondoegi ulertzen ez dudan hitza 
den. 

Batzuetan nahastu egiten naiz.



Williams izatea144

Baina irabaztea merezi dugu. Hori argi dago. 

Ikuskizun hutsa gara zelaian. 

Minutu baten faltan 1 - 2 goaz. 

Baloia goitik. Toquerok baloia orraztu  
eta De Marcosen oinetara joan da. 

De Marcosek lekua hartu eta jaurti egin du. 
Oso jaurtiketa ona. 

De Geak gelditu egin du. Baina blokeatu gabe. 

Baloia arean galduta dabil. 

Eta bat batean, Muniain agertu da hegazkin 
baten pare, amaitzeko minutu bat falta dela 
hirugarren gola sartu du. 1 - 3. 

Exeko denak pozez saltoka hasi gara.

Fedea. 

Zer esan nahi duen ongi ez dakit. 

Baina gaur Muniainek fedea zuen. 

Taldeak fedea zuen. 



14521. Atalburua

Zalegoak fedea zuen. 

Eta etxekoek ere fedea genuen.

Edozer dela ere, denok elkartzen gaituen 
fede bera.
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14922. Atalburua

Betidanik gustatu izan zait futbola. 

Hobeto egin nezake baina hain gaizki  
ere ez dut egiten. 

Gogor ematen diot. 

Faltak jaurtitzea beti gustoko izan dut.  
Baita eskolara joaten nintzenean ere.  
Nahiko fuerte jaurti dezaket.  
Jendeak uste duena baino fuerteago. 

Baten batek baloikada bat edo beste eraman 
izan du. 

Mikelek, adibidez. 

Williams Sindromea neukalako uste zuen 
baloiari baldar jotzen niola.



Williams izatea150

Nik     —Albo batera joan zaitez, 
     zure onerako da.

Mikelek —Zuk jaurti zazu, kromosoma,  
     ia heltzen zaren…

Bada, a ze zaplastada. 

Ondorioa: Mikelen betaurrekoak  
eta bekaina apurtuta.

Mikelek —Txo, odoletan nago... 
      bertan hilko naiz!

Nik     —Guztiok hilko gara noizbait,  
      Mikel.

Umetatik, Uribe Kostako erakundearekin 
futbitora jokatu dut. 

Oraindik ere banabil. Orain, erakundea 
Gaude deitzen da, nahiz eta betiko berbera 
izan. 



15122. Atalburua

Athletic Club Fundazioak antolatutako 
torneo baten parte hartzen ari ginen. 
Ahalegina deritzona. 

Egun batean, orain dela laupabost urte, 
Gaudeko Carlos entrenatzaileak galdera 
sinestezina egin zidan:

Entrenatzaileak —Athleticen jokatu  
         nahi duzu, Igor?
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15523. Atalburua

Gorkak —A ze muturra daukazun, Igor.  
  Athleticen jokatzera zoaz.  
  Zuk ba al dakizu hori zer den?

Sergiok —Nik ere nahi dut!

Nik —Lasai mutilak.  
  Kamiseta bana sinatuko dizuet.

Gorkak —Eta Lezaman entrenatuko duzu?

Nik —Jakina baietz. Ekipaia ofizial guztia 
  eman digute jada, txandala,  
  poloa…

Sergiok —Geldi, geldi, Igor. Erantzuidazu ia.  
  Zer sentitzen da Athleticeko  
  jokalari zarenean?



Williams izatea156

Nik —Uffa, azaltzen zaila da benetan.  
  Ezinezkotzat nuen gauza bat da.  
  Eta orain konturatu naiz posible  
  dela. Baina sinestezina da.  
  Ametsak holakoak dira.

Gorkak —Ze ona.

Sergiok —Baina erantzukizunetik 
  ere badauka. 

Nik —Badakit. Zuek baino nagusia naiz.

Sergiok —Tira, gehiegi puztu gabe, Igor.

Nik —Athleticeko jokalari izateak  
  errespetu handia izatea dakar  
  berarekin, eta besteen kide izatea, 
  eta taldea bat izatea, eta elkarri  
  laguntzea taldeak behar duenero,  
  eta zelaian dena ematea.  
  Badakit ala ez dakit?

Sergiok —Bai, bai, baina Aitari eta Amari  
  mila aldiz entzun diezulako.



15723. Atalburua

Nik —Eta Amama Txarori, eta Aitite   
  Maitori, eta entrenatzaileei.   
  Athleticekoa izaten ikasten duzu  
  fubolean jokatzen hasi aurretik.
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16124. Atalburua

2018ko maiatzaren 22a da. 

Astearte guztietan bezala, Lezamako  
7. zelaian entrenatzen ari gara. 

Bat batean, zelaian ederto ezagutzen dugu 
norbait agertu da. 

Nor eta Aduriz! 

Eta Ainhoa Tirapu, Sabin Merino  
eta Damaris Egurrola. 

Gurekin entrenatu behar dute.

Haiekin batera betiko ariketak egiten gabiltza.

Lehenbizi, baloirik gabe. Baloiarekin, ondoren. 

Gutako beste bat dira. 



Williams izatea162

Entrenamendua bukatzear dela  
partidutxo bat jokatu dugu.  
Peto zuridunak petorik ez daukatenen kontra.

Adurizek peto zuria darama eta nik petorik ez.

Kornerra atera dute. Aduriz zaintzea tokatu 
zait, imagina ezazue! 

Kornerra atera eta berari eman diotela 
konturatu naiz. 

Baloia zuzen zuzen dator Aduriz eta biok 
gauden tokira.

Baina nik Adurizi baino ezin diot begiratu. 

Nola aurreratu den. Nola karreratxoa egin 
duen. Nola jauzi egin duen. Nola buruz jo 
dion baloiari. 

Nola baloia eskuadratik sartu den.

Goltzarra.

Sekulako poza sentitu dut eta lehenbiziko 
gauza Aduriz besarkatzea izan da.  
Adurizek irripar egin dit, besoak zabal  
zabalik estutu nau.



16324. Atalburua

Adurizekin bat eginda sartu diguten gola 
ospatzen ari naiz.

Holakoak gara Athletic Genuinen.
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16725. Atalburua

LaLiga Genuineko Fair Play saria birritan 
irabazi dugu.

Eta coronavirusaren pandemiaren erruz liga 
eten zenean Fair Play sailkapeneko liderrak 
ginen. Athleticen eritziz, Fair Play-aren 
sailkapena, joko garbiarena, horixe bera da 
gauzarik inportanteena. 

Hala errepikatzen digute entrenatzaileek 
behin eta berriro. 

San Mamesen ohorezko sakea egin genuen. 

Pentsa gero. Ez sinistekoa. Jende guztia 
guri txaloka zelaira ateratzen ginelarik. 
Zoragarria. 



Williams izatea168

Partidu aurretiko aldageletako solasaldietan, 
helburua izaten da kiroltasunean irabaztea, 
errespetuan gailentzea, eta kidetasunean. 

Protestak debekatuta daude, diosku 
Estebanek. 

Keinu zatarrak debekatuta, diosku Elik. 

Debekatuta faltak eta eskuak.

Hainbat ikasi dugu gure entrenatzaileekin. 

Esteban makina bat da.  Asko maite dugu. 

Nahiz eta batzutan antzarrak ferratzera 
bidaliko genukeen. 

Baina gero, azkenean, Estebanek arrazoi zuela 
konturatzen gara. 

Gauzak zuzen egiteak merezi du.

Bigarren titulua irabazi genuenean gauza oso 
txar bat pasatu zitzaidan arren.
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17326. Atalburua

Valentzia. 2019ko ekainaren 16an bizi gara. 

Fair Play-a berriz irabazi dugu eta pozez ezin 
kabitu gaude. 

Garaikurra eman digute. Argazkiak atera 
ditugu. Selfie pilo bat tartean. 

Gainontzeko taldeen futbolariekin besarkatu gara.

Denek zoriondu gaituzte.

Ospakizun festa hotelean da. 

Lehenbizi afaltzera joan gara eta, ondoren, 
hoteleko diskotekara. 

Afaltzeko pizza ekarri digute. Zoratzen nau 
pizzak. Barbakoa zaporedunak bereziki. 



Williams izatea174

Oso gose naiz. 

Zati handi bat hartu eta ahora daramat. 

Baina, bat batean, zerbait okertu dela 
nabaritu dut. 

Eztarria itxi zait. Ezin dut arnastu.  
Itotzen ari naiz. 

Hitz egin nahi dut baina ezin dut. 

Garraxi egin nahi eta ezin dut. 

Etsipen keinuak egiten ditut. 

Jende guztia pozarren dago.  
Guztiak ari dira keinuak egiten.  
Inor ez da konturatzen arnasa falta zaidala. 

Orduan, lehertzear nagoela ia,  
lurrera erori naiz.

Ni ikusten lehena Ibon da, begiralea. 

Medikuak deitu ditu azkar batean. 

Gizon batek bizkarretik heldu  
eta sendo luzatzen nau. 



17526. Atalburua

Bizirik mantendu nauten lehen sorospen 
ariketak egin dizkit. 

Oraindik zorabiatuta nago. 

Anbulantzi bat etorri da.

Hara eraman naute, medikuekin tarte batez 
egon naiz. Baita Ibonekin ere.

Itzuli orduko talde osoa etorri da ni 
besarkatzera.

Saioak          —Ondo al zaude ,Igor?

Josuk          —Zer gertatu zaizu?

Aitorrek         —Aupa Igor. 

Jon Anderrek —Hau sustoa.

Iratxek         —Eskerrak ondo zaudela. 

Zenbait negarrez zeudela ikusi dut. 

Nigandik arduratuta zeuden. 

Eta orain pozik daude. 

Maite nautelako.

Gora Genuine!



Williams izatea176
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17927. Atalburua

Akaso gehiegi fidatzen naiz. 

Gehiegi samar, akaso. 

Baina nire irudiz, bizitza erreza da. 

Ni maite naute eta nik maite dut. 

Eta ni zenbat eta gehiago maite  
orduan eta gehiago maite dut nik. 

Gaizki tratatzen nautenengandik urruntzen 
naiz.

Eta ondo tratatzen nautenengana  
hurbiltzen naiz. 

Eta badira pertsonak zoragarri tratatu 
nautenak. Zoragarriegi. Pertsona atseginak. 
Yolanda, esaterako, Aitaren lankide bat. 
Haurra naizenetik oso ona izan da nirekin. 



Williams izatea180

Oso maitakorra. Oso maja. 10 bat pertsona 
bezala.

Biriki minbiziak jota hil egin zen orain 3 urte. 

Borrokatu zuen. Izugarri borrokatu zuen. 
Baina azkenean hil egin zen.

Gurutzetako hospitalean ikusi nuen gaixorik 
zela. 

Maite duzun hura gaixorik ikusten duzunean 
oso sentsazio txarra da. 

Nik hospitalera bisitatu eta egun gutxira hil 
zen. 

Hain gaixorik ikusteak min eman zidan.

Nik banekien Yolandak asko maite ninduela. 

Benetan maite ninduen. 

Ondo dakidan gauza bat da. 

Argi daukadan gauza bat da. 



18127. Atalburua

Uneoro sentitzen dudan gauza bat da. 

Nire ustez, gauza inportante bat delako. 

Guztiari zentzu ematen diona. 

Maite ditudan pertsonen sufrimendua nirea 
balitz bezala bizi dut.

Holakoa naiz.
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18528. Atalburua

Kopa irabaztearekin amets egiten dut. 

Finalean gaude. Eta oraingoan irabaztea nahi 
dut. 

Barcelonaren aurka 3 final galdu eta gero 
uste dut badela ordua. 

Messiren taldearen kontra galdu genuenean 
negar malko bat edo beste isuri nuen, bai. 

Eta ez dut berriz negar egin nahi. 

Badakit ez dela munduaren akabera, baina 
ezin saihestu nezake.

Eromena izan behar du irabaziko bagenu. 

Gabarrarena pasada bat izan behar da. 



Williams izatea186

Nik ez dudalako bizi izan eta ez sinesteko 
moduka dela esan didatelako. 

Nire amak eta amamak ikaragarria dela  
esan didate. 

Giro hori bizi nahi nuke. Han egon nahi nuke. 

Eta gauza bat argi daukat. 

Athleticek merezi duela uste dut.

Benetan merezi du.

Gogor lan egin du. 

Urte guzti hauetan gogor lan egin du. 

Denboraldi bakoitzero gainontzeko taldeek 
nola fitxatzen duten ikusten duzu eta...

Ez dute edonor fitxatzen. 

Aurrelariak fitxatzen dituzte.  
Mundu osoko aurrelariak. 

Golak sartzen dituzten horietakoak. 

Eta bien bitartean, gu gurera. 

Hala nahi dugulako. Horixe bait gara. 



18728. Atalburua

Nahiz eta batzutan kostatzen den. 

Batzutan dena gaizki ateratzen da.

Horregatik irabaztea laletxe izango litzateke. 

Ni oso zoriontsu izango nintzateke. 

Oso zoriontsu. 

Eta ez nigaitik bakarrik. 

Maite dudan jendea zoriontsu ikusteagatik 
ere bai.  

Nire amarengandik hasita. 

Amarentzat kupeleko poza izango litzateke. 

Eta Aitite eta Amamentzat ere bai.

Haiek ere merezi dute. 

Athleticen beti sinestu izan dutelako. 

Garai on zein txarretan.
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19129. Atalburua

Nire itxaropena aitite Maitok liburu hau 
irakurri ahal izatea da. 

Une honetan, amaiera hau idazten ari garen 
bitartean, nire aitite hospitalean dago. 

Gaixorik darama zenbait egun. 

Amak esaten dit oso makal dagoela. 

Eta ni oso oso arduratuta nago.

Hil egiten bazait, badakit mundua eroriko 
zaidala gainera. 

Ez dakit zenbat denboraz, baina bere 
heriotzak suntsituko nau.

Badakit Maito gerlari bat dela.  
Baina hospitaletik ezin atera dabil. 



Williams izatea192

Ikustera joaten naiz baina ez da gauza bera. 

Zer egin eta zer esan ez dakit. 

Horregatik nahi dut liburu hau irakurtzea. 

Zenbat maite dudan jakin dezan. 

Borrokatzen segitu behar duela jakin dezan. 

Nire maitasunak bere borrokan lagun diezaion.

Nik, Aitite, arrazoi askorengatik maite dut. 

Bere ondoan beti sentitzen naiz gustura. 

Bere umore finak zoratzen nau. 

Beti ziri bera sartzen dit. 

Mugikorra hartzen du deika ari balitzaizkio 
bezala:

Maitok —Bai esan? Nor da? Baina norekin  
  hitz egin nahi duzu? Igorrekin?  
  Bai, nire aldamenean daukat.  
  Baina nor zara? Clotilde?



19329. Atalburua

Eta orduan mugikorra pasa eta esan ohi dit:

Maitok —Har ezazu, Igor. Zuretzat da.  
  Badirudi zure neskalagunak ezin  
  duela zu gabe bizi.

Niri ere Aititeren bromak gabe bizitzea 
kostatuko litzaidake, bere umore hori gabe, 
bere ahotsik gabe.

Nola maite duen Aititek kantatzea! 

Algortako Bihotz Alai abesbatzan kantatzen 
du, eta kantuan gozatzen du. 

Bere ahotsa paregabea da. 

Eta berak nirearengatik gauza bera dio.

Maitok —Igor, errepara egiozu zure  
  ahotsari. Zure ahotsa paregabea  
  da. Ez duzu ikusten, baina ederra  
  da. Erdu hona, kanta dezagun 
  elkarrekin.



Williams izatea194

Eta orduan, bilbainada bat kantatzen dugu 
elkarrekin: 

Y entre las angulitas, había un pez gordo. Y entre 
las angulitas, había un pez gordo. Arrimamos el 
farol, y era un mokordo, así de grande, y así de 
gordo.

Auskalo zenbat alditan kantatu dugun 
bilbainada delakoa elkarrekin!

Bera orkesta zuzendariarena egiten eta 
biok keinuka. Batez ere, mokordoaren zatia 
datorrenean, nire gogokoena.

Aitite Maitoren ahotsa gogora dezaket. 

Milloi baten artean ezagutuko nuke. 

Eta ez dut ahots hori itzaltzea nahi. 

Ez dut inoiz itzaltzerik nahi. 

Eta horregatik, nire itxaropena nire Aititek 
liburu hau irakurri ahal izatea da. 



19529. Atalburua

Bere ahotsa ez dela itzaliko jakin dezan. 

Zeren, nik beti entzungo dut. 

Beti entzungo dut nire baitan.

Honela kantatzen didan ahotsa:

Maitok —Y entre las angulitas…

Honela animatzen duen ahotsa:

Maitok —Aupa Athletic, trakatra!

Honela xuxurlatzen didan ahotsa:

Maitok —Maite zaitut, Igor.  
  Asko maite zaitut.
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Athletic Club Fundazioari,  
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nire hitzak jaso eta idazten laguntzeagatik.





Athletic Club Fundazioak  
liburu honen zazpi mila ale argitaratu ditu 

guztira, eta doan banatuko dira.  
Liburu honen bidez, gure helburuetako bat da 
adimen ezgaitasuna duten pertsonei ahotsa 
ematea eta haien errealitatea agerian jartzen 
laguntzea, baita haien balioa aldarrikatzea ere, 
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proiektuetan parte hartu nahi baduzu, honako 

QR kode honetan parte hartzera  
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