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Joxe Erzibengoa

Euskara irakasteko metodogintzan eginiko bidea isladatu nahi dugu
hemen, euskararen irakaskuntzan ezer onik egin bada, besteak beste
tresna hauei esker izan bait da. Oraingo artikulua bilduma honetako lehe
na dugu.

Aurkezpen
/aburra

Garai batean, mendi gailurretan bizi zen txori gorrixka bat heldu zen
Sorgintxuloko pikondo emankor batera. Bere hanka meheak adar gordine
tan pausatu zituenean, beste txoriño batzu bazirela ohartu zen eta biziki
poztu zen. Menditik etorri zen txoriak beste txoriei egitasmo on bat propo
satu zien.

ZUTABE 25 (1991), 52-59 orr.

Sorgintxuloko pikondoaren adarretan ibiltzen ziren txoriak sor eta·lor gel
ditu ziren txori gorrixkaren asmoak entzun zituztenean.

Hasiera batean, Sorgintxuloko txoriek ez zuten ongi ikusten, eta ezta uler
tzen ere, egitasmoak zer eta zenbat exijituko zien, baina elkarri animoak
eman zizkioten eta txori gorrixkaren esanetara jarri ziren.

Berehala banatu zuten beraien artean egitasmoa osatzeko norberak bete
behar zuen lana. Honela erabaki zuten: batek ideiak emango zituen; beste
ak irakurgaiak aukeratu beharko zituen; hirugarren batek ideiak argi ema
teko marrazkiak egingo zituen; laugarrenak lanabesak egoki hautatu behar
zituen eta bostgarren batek denen asmo eta ideiak borobildu beharko
zituen.

Urteak joan urteak etorri, horretan ihardun zuten hogei urte bete zituzten
arte. Pikondoaren adarretan bilerak egiten zituzten eta, erabaki txaloga
rriak hartzen zituztenean, pikoak jateari ekiten zioten kristoren otoruntza
ospatuz. Ospakizun hauei esker, hasiera batean izan zuten egitasmoa
burutzea lortu zuten.

Pozaren pozez, haien alaitasuna handituz joan zen, beraiek bezalako txori
asko, gero eta gehiago, ugalduz zihoazela ikusi zutenean. Kantua gero eta
ozenagoa zen eta txorien abesbatzak Sorgintxuloko inguruak armonia ede
rrez hornitzen zituen.
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Gauzak hala, mendiko gailurretik Sorgintxuloko pikondora etorri zen txo
riak gauzak ezin hobe zihoazela ikusirik, abesbatzari SEIE izena jartzea
deliberatu zuen denen oneritziarekin.

Harez geroztik, bi hamarkada iragan direnean, txori-abesbatzak izen bera
rekin darrai. Orduan ikasi zituen abestiak kantatzen ditu oraindik eta, negu
gorri txar batek isilerazten ez dituen bitartean bederen, beren horretan
segituko dutela dirudi,

Orokortasunak Guk orain arte egin dugunaren izena Euskara Mailaka da. Lehen liburukia
1976.urtean argitaratu zen eta azkena 1989. urtean. Tarte horretan liburuki
asko eman da argitaratzera. Oinarrizko liburukiak hogei bat dira. Ordea,
osagarriak kontutan hartzen baditugu -ariketa-liburukiak, irakurgai-liburu
kiak, gida-liburukiak-, hirurogei liburukitik oso hurbil jartzen gara.
(Gogoan izan liburukiak hiru aldiz berriztatuak izan direla.)

Zintari bagagozkio, kopurua hortik gorakoa dela esan daiteke. Jakina,
hemen ere argitalpen zahar eta berriak batzen baditugu.

Gure pikondo honetan diapositibak ere hazi <lira.Hasieran filminak izan
ziren, gero diapositibak bilakatuz. Denetara 792tik gora izango dira.

Beraz, gaur egun eskaintzen dugun pikondo hau emaitza eder eta ugariz
betea dagoela esan dezakegu.

Gure metodoak bere barruan zeukan helburua izan genuen gogoan izena
jartzerakoan. Ikastetxe, nahiz publiko nahiz pribatuetan eta beste ikastegi
-motetan, orohar, aplikatzeko pentsatua izan zenez, ikasleak maila batetik
bestera iragaten direlarik, oinarrizko irakaskuntza ziklikoa baita ...etabar,
gure irakasbideak joera hori hartu behar zuela onartuz, metodoari izen hori
ematea erabaki genuen.

Mailaketa bat zenbateraino den ahalezkoa ala ez...hori beste hariko ezpala da.
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Hastapenak Lehentxoago aipatu ditugu: 1976.urtea. Euskararen aldeko ahotsa uholdeka
zetorren. "Behetik gora" zetorren gainera. Guk, beste askok bezala, bela
rriak eme eta ekin egin genion. Ikastetxeetan hasi ginen irakasten, baina
ezer gutxi genekien nola heldu zezenari adarretatik. Haurtzaroa eta gazta
roa izan genituen gogoan; orduko hizkuntz irakaskuntzen metodoak.
Ondorioa garbia zen: gauza gramatikal asko ikasi genituen, baina hizketan
tutik ez. Guk hauxe ekidin nahi genuen.

Lan-taldea osatzeko ez ditugu arazo handiak izan. Jo eta fuego hasi ginen;
jarraitzeko, ordea, arazo larriagoak aurkitu ditugu. Halere, gaur egun,
oinarrizkoa den taldeak eta talde-gogoak irauten dute.

Lehen liburukia 1976.urtean kaleratu baldin bazen ere, aprobak, hasierako
funtsezko aprobak, foliotan egin genituen.

Ikastetxeetan folioak banatzen genituen; eta, irakasleek aurkitzen zituzten
egokitasun eta desegokitasunak bildu eta gero, kopia zehatzagoak osatzen
saiatzen ginen.

Honekin batera, hasieran hau ere, ikastaroak eskaini genituen han-hemen
ka, herriz herri, ikastetxe pribatu eta publikoetan. (lkastoletaraino hurbildu



ginen.) Ikastaro horietan gure helburu, asmo, xede, dinamika eta erabilke
rak azaltzen genituen eta, trukean, jendearen iradokizunak jasotzen geni
tuen. Hau guztiz aberatsa eta baliagarria izan zaigu jarraipenean egindako
berrikuntzetan,

Gure lanak zorituak zeudela ikusirik, neurri batean bederen, Mensajero
Argitaletxearekin jarri ginen harremanetan. Egia da, ez genuen oztoporik
izan lehen urratsak emateko. Gure helburuak ikusi bezain azkar, dena izan
zen erraztasuna, dena lanari ekiteko askatasuna. Lanaren ekimena gure
eskuetan utzi izan digute.

Tirada Benetan da zaila jakitea. Zergatik? Argitaletxe, banatzaile ...etabarren ara
zoa da gurea baino. Hasieran bost mila eta hamaika milakoak izan ziren
tirada gehienak. Badakit, inoiz edo behin, eta liburuki zehatz batekin edo
besterekin, hogei milara ere heldu direla. Baina, zehatz-mehatz, zaila da
jakitea. Argitalpenarenajakitea zaila bada, zer esan salmentarena? Ixo!

Halarik ere, gure eskuetan ditugun datuen arabera, lehen aipatutako mate
rial guztia gogoan izanik, argitalpen zahar eta berriak onartuz ..., bataz bes
tekoa laurehun mila aletik gorakoa izan daiteke.

Oinarriak Euskara Mailakak beste iturburuetan xurgatu du ur gardena bere nortasuna
osatu arte.
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1972.urteko egun haietan, ongi gogoratzen badut bederen, baziren beste
metodo batzu, euskara irakasteko metodoak alegia. Eragin poli ta izan zuen
Altunaren "Euskara Hire Laguna" liburukiak. Era berean, Oñatibiaren
"Euskera radiofónico" izenarekin azaldu zena. "Euskalduntzen 1, 2 eta 3"
ere ordukoak direla uste dut.

Hauetxek, beraz, gure hasierako iturriak.

Hiru liburuki hauen laguntza benetan baliagarria izan arren, ez genituen
oso egokiak ikusten guk geneukan egitasmoa burutzeko.

Erramun Zamalloak eta Patxi Ezkiagak orduan ingeles metodo batzuren
radiografía egin zuten; arakatze-lan zorrotza egin zen.

Bestalde, ikastaro trinkoak antolatu genituen metodo berrien erabilkeraz
jabetzeko.

Teorizazio-Iana egin zenean, erabilkera ulergarriagoa gertatu zen eta ez
zen zaila izan praktikan jartzea. Orduan, hizkuntza baten irakaspenak
oinarri sakon eta serioak behar zituela hasi ginen pentsatzen.

Arazoa, ordea, beste alde batetik ere bazetorkigun. Zertan sustatu irakas
kuntz sistema? Garai hartan bi aukera ematen ziren, bi didaktika-sistema
ezberdinak: "ekintza bat hartu eta honen inguruan ikastunitatea antolatu"
eta "egitura nagusi batzu aukeratu eta berauei arropa bereziak jantzi".
Biak ikus daitezke hirurogeitamargarren hamarkadan.

Lehenengoari "realista" deitzen zitzaion eta bigarrenari "estrukturalista".
Izenen kontua gutxienekoa baldin bada ere, bai batak bai besteak joera
ezberdin honen jarraitzaileak zituen. Realista deitu joera erakargarriagoa
zen itxura batean. Helduekin erabiltzen zen batipat, ikasle-kopuru txikie
kin. Jakina, eskola batzutan ere erabiliko zen. Estrukturalista deitu joera



astunagoa zen, zorrotzagoa, lehorregia eta, agi danean, erakargarritasun
gutxi zeukan ikasleentzat, batipat diziplina ez zegoen ikasle-kopuruentzat.

Gu, bi joera hauek aztertu ondoren, bigarrenarekin gelditu ginen, edukiak
egituratzeko baliabide handiagoak, fidagarriagoak ... eskaintzen zituelako;
hori da, behintzat, guk uste izan genuena.

Urteak joan ahala, bi joera hauek batzen edo gutxienez hurbiltzen saiatu
gara; eta horretan datzala grafikaren puntugunerik egokiena uste dugu.

Gure metodo honek, orohar, hiru zutabe ditu:

-Dei bat
-Garapen bat
-Praktika bat

Dei bat testu baten bidez emana, eguneroko bizitzan oinarritua, ekintza
historiko batetik aterata; gero galderantzun batzurekin borobiltzen dena.
Ikaslea egoera baten epizentroan jartzen da.

Garapen bat, aditz, deklinabide, perpaus eta lexikogintzaz osatzen dena.
Hemen hizkuntza batek dituen zenbait mekanismo ematen dira eta, ariketa
sistematiko batzu direla bitarte, gramatikaren oinarrizko aspektu batzu
ikasten dira.

Praktika bat, zeren bi lehenengo arloak garrantzizkoak izan arren, ez bait
dira nahikoak, praktikan jartzen ez badira. Zer ote da praktikan jartzea?
Ba, ekintza historikoan ikusi edo entzundakoa, gramatika-atalean ikasita
koa ... bakarkako eta elkarrekiko mintzaira-egoeran jartzea. Gure ikasleek
egoera eznormal batean ikasitakoak beraien harremanetara, beraien kaleko
girora, beraien berriketetara ekarri eta eraman behar dute, eta honek praxi
sa behar du.

Ataltxo hau bukatzeko, zera gehitu nahi nuke: 1990.urtean gure hizkun
tzak beste maila aberatsago bat lortu du. Aurrepauso bat izan da eta eragin
handia izan du gure artean plazaratu diren idazleen lanak.

Gaur egun metodo bat egiteko orduan, batetik hizkuntzaren arauak eduki
behar dituzu gogoan; baina, bestetik, idazlerik onenen ereduak. Bi zutabe
hauek nahitaezkoak dira irakasten dugunaren fidagarritasuna baloratzeko.

SEIE-k liburukiak berriztatzerakoan bi ikusmira hauek izan ditu aldame
nean, nahiz eta oreka ideal bat lortu ez duen oraindik.
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Emaitza Batek daki! Hain da erlatiboa emaitzaren kontua arlo honetan ...Dakidan
gauza ia bakarra zera da: egiten ziren liburukiek, orohar, gehiago zerbitzen
zioten sistema batí hizkuntza berari baino; eta, jakina, sistemak erraztasun
hain eskaxak ematen zituenez, emaitzek ere tamaina horretakoak izan behar.

Halaz ere, batzuren ustez liburuki on bat egitea besterik gabe bazen emai
tza on bat; beste batzuren ustetan, aldiz, ikasleak ikasgelan eta euskara
ikasten pozik bazebiltzan ...; horretan oinarritzen zuten emaitza.

Guk emaitza aipatu izan ohi dugunean, zera esan nahi izan dugu: ikasleak
hainbeste urte euskara ikasten eman eta gero, hitz egiteko gai al dira?
Zenbateraino? Eta galdera hauei erantzuteko oso serio jarri behar da.



Beraz, liburuki on bat, bai. Ikasleek gustura ikas dezaten, bai ... Baina gure
aktibitatearen iparra galdu gabe: euskalduntzea da helburu nagusia.

Egia esan, helburu nagusia betetzeko baldintzak behar dira. Eta baldintzen
artean bada bat gutxienez oztopo handia dena oraindik: ikasle-kopuruare
na. Jakina, ez da zailtasun bakarra. Horrekin batera hortxe dugu ikastetxe
ek euskararekiko duten jarrera hotz eta anormala. Ez al da aldrebeskeria
handia elebitasun-maila ikasgeletako pareten artean mugatzea?

Euskara Mailakak murru estu hauen artean nabigatu behar izan du eta,
halere, esan dezakegu nahiko fidagarria den datu bat badaukagula: OHO
-ko zortzigarren kurtsuko A ereduko mutilen heren batek mintzaira maila
polit bat lortzen du. Aldiz, B eredukoek maila altuagoa lortzen dute. Baina
B eredukoei A eredukoei baino askoz gehiago eskatzen zaie, zalantzarik
gabe, eta egitarauak ere exijenteagoak dira, noski.

Garai batean, hasi ginenean, gutxieneko elkarrizketa bat segitzeko gai izan
zitezela eskatzen bagenien, orain helburu hori areagotu ezezik idazmena
ere landu beharra dago, hiskuntzarekiko gaitasuna eskuratu nahi bada.

Honez gain, gaur egun, orduan bezala, baina indar are handiagoz, euskara
ikasgelan ezezik ikasgeletako hormetatik at ere erreibinkatzen dugu. Baina
honetarako ikastetxeko indar guztiekiko akordioa lortu behar da.

Baina, jaun-andreok, nola eskatu ikasle bati euskaraz hitz egin dezan, guok,
irakasleok, ikastaldia bukatu eta lehenengo hitza gure artean bestelakoa
bada? Euskararen irakaskuntzan ari garenok badaukagu zeri erantzun.

Nori zuzendua Euskara Mailaka erdaldunei euskaraz irakasteko jaio zen. Esaldia onartzen
bazait, euskaldunberriak egiteko sortua izan zela esango nuke. Ikaste
txeetan erabiltzeko. Garbi ulertu behar da ez dela liburuki autodidakta; ira
kasle bat behar duen tresna, baizik.

Inoiz edo behin helduekin ere erabilia izan da, nahiz eta liburukian dauden
ariketa guztiak ez segitu.

Guk eskolan erabiltzeko tresna osatu nahi genuen, jakinda ere eskolak ez
zituela baliabide erabat egokiak eskaintzen. Bestalde, jabeturik gaude
eskolak ez dituela euskarak gaur egun dituen arazo guztiak konponduko;
baina, etorkizunari oinarriak jartzekotan, hauetako bat eskola da zalantza
rik gabe.

Oraintxeon, eskola berri batean erabiltzeko liburuki berriak osatzen dihar
dugu, irakaskuntzak ematen duen esperientzia batetik eta arakatze-lanak
sorrerazten duen aberastasuna bestetik lanabes baliagarritzat erabiliz.

Harrera eta
kritikak

Ez dakit, egia esan, nahiko objetiboa izango naizen arlo honetan, ez baita
erraza izaten norberaren semeari buruz gaizkisaka aritzea; baina ume hau,
azken batean, askorena bilakatu denez, gure belarrietara heldu denetik
zertxobait esaten saiatuko naiz.

1976.urtean kalera egin zuenean, ongi hartua izan zela uste dut.
Merkatuan, orduko merkatu txikian, toki bat betetzera deitua zen. Orduan
liburuki gutxi zeuden, eta beharrak, asko. Ondorioz, eta beharbada ez
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honengatik bakarrik, salmentak oso politak izan ziren. J akina, esan behar
da han-hernenka ibili ginela, herriz herri, ikastaroak ematen. Hau
Argitaletxeak egin zuen lanarekin loturik, metodoaren pizgarria izan zen.

Orduko Euskal Kontseilu Orokorrean zeuden Mikel Lasa eta Xabier
Mendigurenen oneritzia ere jaso zuen.

Alabaina, denak ez ziren txaloak izan Euskara Mailakarentzat. Madril-go
ahots batzu altxatu ziren gure liburukietako zenbait irakurgaiak irainga
rriak zirela esanez eta, beraz, aldatu egin behar zirela aginduz. Gauzak ez
zuen gehiagora jo.

1982.urtetik 1985.urtera arte gauzak oso normal joan dira zabalkundeari
bagagozkio. Garai honetan kalean metodo gehiago hedatu ziren; ondorioz,
gure salmentak jaitsi egin ziren pittin bat.

1985.urtetik 1989.urtera arte gauza kuriosoak gertatu dira. Alde batetik,
gure tresnak sakondu eta hobetu egin ditugu; baina salmentak behera egin
du. Bestetik, hau ere azpimarragarria, gizarteko giroan ez dirudi garai
batean zegoen kezka eta egarria somatzen denik. Gai hau gure taldean
behin baino gehiagotan ukitua izan da, baina ez zaigu erraz egiten erantzu
na j asotzea.

Egia ote da liburuki on batek irakasleari Jan handiagoa ematen diola? Eta,
hala balitz, kaltegarria al litzateke profesionalen erabilkerarako? Egia ote
da gaur egun euskarak duela hamar bat urte baino gutxiago interesatzen
diola gizarteari?

Gure ustez gaia zabalegia da, agian konplikatuegia, metodo bati dagokion
esparru hutsean kokatzeko.

Kritikak aipatuz, oso kritika gutxi egin zaiola esan behar da. Kritikarik
onenak eta serioenak ikastaroetan jasotakoak izan ziren. Baina bestelako
rik, ez. Ba al <lago inon, ba, euskararen didaktikari eskainitako lanen bat?
Edo euskal metodogintzari?

Ez. Euskararen didaktikari lerro batzu eskaini zaizkio han-hemen, baina
metodoei ez.
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Erakunde ofizialek oneritzia eman zioten eta "bitxi!" horrekin dabil harat
-honat gure zilarrezko zaldia.

Kalera irten aurretik Patxi Goenagak gainbegirada eman zion eta eskertu
egin genion, nahiz eta bera ez zetorren oso bat metodoaren enfokearekin.

Kanpora begira oso pisu handikoak ez dira izango, baina gure ikastetxee
tako neska-mutikoen eritziak behin baino gehiagotan jaso izan ditugu eta
batzutan astindu ederrak hartu ere bai.

Zer kendu, zer Metodo bat zertarako den jakin badakigu, baina metodo bat zer den?
erantsi Agian hortik datorkio liburuki bati bere akats nagusia. Eta gai hau oso

gutxi aztertu dela iruditzen zait.

Metodo on batek dena egina eman behar al dio irakasleari? Edo nahikoa
da argibideak ematea? Bietako esperientzia daukagu, eta ez batarekin ez
bestearekin ez dugula beti ongi asmatu iruditzen zait.



Akatsak akats, metodo batek oso garbi azaldu behar du zer atzeman nahi
duen eta zer egingo duen, modurik onenean lortzeko. Bi parametro hauek
uztartzen badira, metodo on baten aurrean gaudela esan genezake.

Gauzak hala, Euskara Mailaka liburukietatik koherentzia gutxiko ariketak
kenduko genituzke. Honez gain, erabat desfasaturik gelditu diren irakur
gaiak (tematikagatik, tratueragatik ...). Eta hirugarrenez, hasierako garai
hartan metodoari eman genion itxura sistematikoegia.

Eta erantsi? Batetik, hobekuntza formalak (ariketa aukeratuagoak, kolore
ak, irudi eta marrazki biziagoak, idazkera gaurkotuagoak ...). Bestetik,
hobekuntza sakonagoak (ikastunitate baten lotura trinkoagoa, irakurgaien
gaurkotasun amorratua, Euskal Herriko kultur gaiak, munduko ekintzen
aipamenak, euskal idazle onenen ereduak ...).Azken batez, gaurko ikasleari
zaletasuna biztuko liokeen edozein gauza aztertua.

Goi-mai/ara Zenbait metodo ez ziren goi-mailetara iritsi. Zergatik? Hauxe da egiaztapen
iritsi ez hutsa. Batzuk, ziur naiz, goi-mailetara iristeko asmoa izan zuten, baina

bidean gelditu ziren. Besteek ez zuten helburu hori planteiatu ere egin. Atal
berezia merezi dute eskoletatik kanpo erabiltzeko asmatuak izan zirenak.

Euskara Mailakaren kasua aurreneko taldean sar daitekeen horietakoa da.
Hasiera batean, irakaskuntzako maila guztietara iritsi nahi izan genuen,
baina ez ginen BBB-ko eta UBI-ko mailetara iritsi.

Bi arrazoi daude hau argitzeko. Hasiera-ziklorako, erdi-ziklorako, goi
-ziklorako eta BBB-ko bi lehenengo kurtsuetarako lanak bukatu genitue
nean, jada urte batzu joanak ziren. Orduan, batetik metodogintza bukatu
behar genuela pentsatu genuen; baina, bestaldetik, aurretik egindakoak
zaharrak zirela iruditzen zitzaigun. Beraz, goi-mailakoak bukatu gabe utzi
eta behe-rnailakoak berriztatzen hasten ginen, edo bestela goi-rnailakoak
bukatu eta behekoak uzten genituen; biak batera ezin, jakina. Erabakia
hartu behar zela eta, berriztapenari ekin genion. Horratx, bada, zergatik
gure goi-mailako liburukia bukatu gabe gelditu zen.

Bigarren arrazoia, egia esan behar da, hauxe izan zen. Oso esperientzia
gutxi geneukan horretaz eta, bestalde, hainbeste urte iragan ondoren eus
kara ikasten, orduan zeuden euskararekiko helburuek(mintzaira, elkarriz
keta ...) jada Jortuak izan beharko zutela pentsatu genuen.

Gaur, ordea, helburuak aldatu egin dira eta metodoari buruz daukagun
ikuspuntua ere bai. Egitasmo berriak egin ditugu eta edukien banaketa
arrazionalagoa bilakatu dugu. Orain ari garen lanean 16 urte hartu ditugu
mugatzat. Hortik aurrera beste liburuki-mota bat egin beharko da, baina ez
metodo-liburu hutsa. Hizkuntza sakondu beharko da...Edo beste zerbait.
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Euskara- Euskararen metodogintzari bagagozkio, bistan da azken bi hamarkada
-metodogintza hauetan eskaintza ugaria egin dela. Kopuruari begiratzen badiogu, hogei

tik gora direla uste dut. Halere, metodo bakoitzak noraino heldu den azter
tu beharko luke. Hori beste hariko ezpala da.

Urte batean, ezin dut gogoratu, Donostian metodo-egile batzuren arteko
bilera egin zen, alde zaharrean hain zuzen. Gaia euskararen irakaskuntza



izan zen. Metodo bateratu bat egin nahi zen edo, gutxienez, bide beretsuak
izango zituzten metodoak.

Bilerak ez zuen ezer gauzatu, baina ikusi zen joera ezberdinak zeudela,
metodoa aztertzeko ikuspuntu kontrajarriak. Protagonismo puskat ere bai,
ene uste apalean.

Azken aldian egin diren lanak, ordea, oso txukun azaldu dira, hasieran
egin zirenak baino aztertuagoak nonbait. Aurrerapen didaktikoak nabari
-nabariak dira.

Gure metodoa azken hauekin alderatzen badugu, zentzu batean libreagoak
direla esango nuke. Nahiz eta guk sistematizazioa nahikoa arindu dugun,
gure liburukien berezitasuna izaten segitzen du oraindik.

Balorazio Ez dakit zergatik, baina hazi ttiki bat erein dugula iruditzen zait. Hazi
orokorra horri sarri askotan begiratu diogula eta bere inguruko lurra maiz jorratu

dugula.

Uzta bildu dugun ala ez? Baserritar batek esango lukeen bezala, guk ere
esan dezakegu "urte batzu oparoak izan direla eta beste batzu, ordea, ez
hainbeste". Halere, Euskal Herriko baratzean zomorro gaiztoren bat azal
tzen ez den bitartean, Euskara Mailaka landare bilakatuko denaren espe
rantza daukagu. Hala biz!
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