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gin al duzu noizpait bidaiarik itsaso zabalean 
barrena, telesaioetatik aparte? Ez? Orduan, zatoz, 
bada, nirekin eta emango dugu bueltatxo bat 

itsasontzi handi batean. 
 Bartzelonako hiri handitik irten beharko dugu. Beraz, 
Forondan, Hondarribian edo Sondikan hegazkina har ezazu 
aideportuan eta lo kuluxka bat jo duzuenerako bertan zaude. 
Ramblas deitzen den ibilbide batetik itzulia egin kolore eta 
planta guztietako gizon emakumeak ikusiz eta portura jaits 
zaitezke. 
 Hemen itsasontzi handien artean bat tamaina ederrekoa 
ere ikus dezakezu. Aduanategian txartelak presta itzazu, 
erakuts, eta bazoazke ontzi eskaileretatik gora. 
 Barkua sobietarra da eta bere izena BELORUSSIYA 
da. Ehun eta berrogeita hamazazpi metro luzera eta 
hogeitabi zabalera. Hamsei mila tonelada eraman ditzake eta 
Mediterraneoan zehar Bartzelonatik Odesarainoko joan-
etorria uda partean hiru aldiz egiten duena da. 
 
  

*** 
 
 
 
 
 
 

E 
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 Uztailak 26. Osteguna. 

 
 Ama hil zorian dago. Komunera zihoala erori egin da. 
Oso kolore zuria du. Ezpain gorriak ubeldurik eta 
Anbulantzia bat eta medikua ekarri dizkiogu. Berehala 
datozela, diote. Medikuak tentsioa hartu eta oso behean 
dagoela ikusirik ospitalean ingresatzeko paperak bete ditu. 
Han hobeto aztertuko diotelakoan. Insuficiencia cardíaca, dio 
bere informean. Kamila ezin sartu da soto estu eta eskailera 
bihur zurezko hauetatik eta kamilariak eta neronek jaisten 
dugu aulki batean lehen bizitzatik behera. Han nahiko lan 
badugu kamila gainean sartzeko. Hau da hau komerdia! 
Gertatu beharra hauxe bidaian irtetzeko bezperan. Kalean 
dabilen jendea ikusirik anbulantzia galdetzen dit ea zer 
pasatu zaion eta nik tentsio bajua daukala, aski grabea dela, 
bai, beno lehenbiziko memento txarrena pasatua dela, 
omen... 
 Arratsalde osoa ospitalean pasatu dut. Afaria eman diot 
amari. Ez zuen jan nahi ia deusez. Halere laranja zumu bat 
edan du, bi kutxarada sopa eta beste bi oilo puxkatxo. 
Medikuek obserbazioan ezarri dute. Ez omen oraingoz, 
behin ere ez da jakiten zer gerta dakiokeen bati, baina ez 
duela batere arriskurik. Horrela gauzak, bada, aita lasaitu egin 
da. Mirenek dioenez lehenago egon behar zuen ingrestua, 
etorria behar zuela izan aste bat bederen lehenago eta ez hain 
berandu. 
 Baina zergatik ote da erresidentziako giroa, luze 
esperoan batez ere sartzerakoan jendea hain aspergarri 
bilakatzen dena? Badirudi, ordea, gero halako lasaitasun, 
poztasun eta alaitasuna ere aurkitzen zaiola toki honi, 
bertako erizain eta mediku gazteak giro eta puntu erotikoa 
ere ematen baitiote. Hitza eta pitza. Beti kritika zorrotzean 
segurtasun sozialaren kontra. Zazpi mila peseta kostatzen 
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omen da hemen eguneko gaixo bakoitza. Eta kataratetatik 
operatzea hirurehun mila eta klinika pribatu batean berrogei 
mila. Eta beste... Halaz ere etxean baino hobeto zaindua 
egongo da, eta irten naiteke lasai bidaiara.  
 

*** 
 

 
BELORUSIYA itsasuntzia 
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Uztailak 27. Ostirala.  

 
 Jaiki naiz beti bezala, es iratzargailurik ez deus. Makina 
baten gisara. Bost mintu geroago Helenak jarritako 
despertadoreak soinu ateratzen hasten da. Halere betiko 
moduan, goizero bezala, esna eta ohetik jaik dadin ia 
haserretu egin behar. Zortzi t´erdiak. Taxia hartu eta 
Hondarribiko aireportura. Ez dago batere seinalizaturik 
bidea. Eskerrak oso jende gutxi datorrela honunzko 
aideportura, bestela... Egia esan, egunean behin bakarri 
irteera bat badute hemengo hegazkinek ez da harritzeko 
bidea ez gehiago zaintzea.  
 Agentziako neska akabatuko dut. Hilabete bat, bederen, 
erreserbatuko zigula biletea eta orain zalantzak. Erreserbarik 
gabe, agentziako neska txoriburuagatik, hau bai dela 
seriedade falta nabarmena. Zertan pasatzen dute denbora? 
Txotxolakeriatan, noski. Akatuko nuke. Horrelako memento 
txarrak pasarazteagatik. Azkenean aideportuko jefea 
gupidatu da gutaz edo oso jende gutxi dagoelako sartu gaitu 
barrenean, eta maletak fakturatu ahal izan ditugu. A, zer 
nolako patxaraldia hartu dugun. Bestela taxia hartu eta 
Bilbaora eta beranduago Bartzelonara joan behar eta beste. 
 Pasatu zaigunerako larrialdia Bartzelonan gaude. Taxista 
denak, hobeto esan beharko agian batzuk, timadoreak dira. 
Halaz ere kobratu gabe joan zaigu Bergarako semea zen erdi 
katalan-italiano-frantses-espainol eta euskara ere, denetik 
dakien exboxeadore sudur hautsi hau, ez baitzuen kanbiorik.  
 Ranbletatik buelta bat eta eseri gara plater konbinatu 
bat jatera, eta ondoren kafea hartuz jende pasatzen ikustera. 
A zer mundu marjinatu multzoa ! Gizarteak maite ez duen 
eta asimilatzeko gai ez diren guztiak portua duten hirietan 
konzentratzen dira, eskale gisara eta edozein gauzarekin ahal 
dutenarekin trafikatzen saiatzen dira. Ordua dela eta 
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itsasontzira abiatu gara. Belorussiyak Mediterraneoan zehar 
eramango gaitu.  
 Pasaporte tramiteko zertzeladak egin ondoren. Zazpiak 
puntu-puntuan desatrakatu dugu. Amarrak askatu eta bagoaz 
moileetan aurrera eta hiria gero eta urrunago, gero eta 
txikiago gelditzen da Tibidabopean. Atodamakina jarri dituzte 
motorrak eta 21 nudo / korapiloko abiadan bagoaz.  
 Afalaurretik itsasontziari begirada zehatz bat ematen 
diogu, gauzak non diren jakiten joan gaitezen. Hor putzua, 
hots, piszina, urtegi pollita, basket kanpoa sarez inguratua 
baloia putzura eror ez dadin, telebista eta irakur gelak, xakez 
jokatzeko lekua, taberna eta dantzategi zabala eta erosoa. 
Gure ganbaratxoa. Brankatik poparaino itzul-ingurua eman 
diozu. Itsas zabalera iristean saloi handi batean, 
erestaurantean afaldu dugu, erremolatxa aski. Gero Vodka 
edontzitxo bat eskaintzen dizuen bitartean ontzi kapitainak 
ohar batzu ematen ditu errusieraz eta gero gaztelaniaz itzulita 
eman dizkizue.   
 

  Pasaiari maiteak: 
 Komandanteak eta Belorussiako eskifaiak 
ongietorria ematen dizue. Oso eskerturik izanen 
gara untziaren segurtasun erregelak betetzen 
badituzue. Suteen kontrako erraminta beharrezko 
guztiak badauzkagu hemen eta Nazioarteko 
Konbentzioek eskatzen dituzten prestaketa berezi 
guztiak betetzen ditu tripulazioak.  Eskatzen 
dizuegu bereziki ez erretzea, ez bada horretarako 
leku apropos batean. Ez erre ohean. Ez erre 
makinak diren lekuetan eta ondo itzalitakoan 
pospoiloak eta zigarrotxoak haustegietara bota. 
Kabinetako aparailu elektrikoak ez erabil ez bada 
bizarra mozteko makina. Beste zenbait aholku 
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eman ondoren eskarrik asko eta bidaia on opa 
dizu. 

 
 Rezepzio desmitifikatzaile bat. 
 Egun mugituaren ondoren lotara gela estu batean. 
 
  

Uztailak 28. Larunbata. Marseilla 
 
 Trajemainua jantzita igo naiz branka alderaeta 
estriborretik eguzkia igotzen ikusi dut. Hamaika txalupa txiki 
arrantzan egun argiarekin ari dira. Gero Portuko plaza-
merkatuan salduko dute noski arrapatuko dituzten sardina, 
arraitxiki, korkoi, lupia, dorada eta beste. 
 Portua iritsi eta jaitsi. Beste taxista mafioso bat. 40 
libera joatekoan eta itzulian 26,3 ordaindu beharrean aurkitu 
gara.  
 Marseilla hiri aski atsegina da. Beti filmeetan bi banden 
arteko borrokak ikusi ohi izan ditugu. Alain Delon eta Jean 
Paul Belmondo. Kotxe karrerak. Kaia eta moileeetako gora 
beherak. Ea nor den nor. Nor gehiagoka etengabean. Orain 
eguerdiko memento honetan eguzkiaren indarrak berotu eta 
kixkaldu egin ditu bazterrak. Portua lasai dago, erdi lotan 
bezala, siesta botatzen, yatez beteta dago. Karrika batzuetatik 
igarotzerakoan beltzak, moroak, piednoirrak eta bestek 
beldur pixkat eragiten dute. Ezpaloietako ertzetan 
marxandixak pilatuta. Beltz ikaragarriak, bi metro gutxienez 
luze bai. Gauez hau bai bilaka daitekeela beldurgarri, ez? 
 Ekonomia krisi garai hauetan gero eta ugariago biltzen 
dira, pilatzen honelako portu-hiritan, asiarrak, txinoak, 
afirakrrak, beren lurraldeetarik goseteetarik ihesi, baina 
hemen ere badirudi estuasunetan bizi direla eta ez oso eroso. 
 Arratsaldean ez gara barkutik irten. Igeri pixkat sarez 
tapaturik dagoen piszinan. Balonzesto kanpoan apur bat eta 
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beste apur bat irakurketa gelan. Afaltzen geunden bitartean 
Matamoros bikote adindunarekin batera berriro Frantziari 
popaldea erakutsiz Italia alderantz abiatzen gara, berriketa 
eta solasaldi goxoan. 
 

 
Marseilla 

 
 Uztailak 29. Igandea. Genua. 

 
 Zortzi t´erdietan iritsi gara Genuara. Gela 
begihandietarik ikusmiratu ageri den paisaia eta aski ederra 
dela ohartu. Hiru elizen kupulak agertzen dira. Zer nolakoa 
ote beste guzia? 
 Gosaldu. Espasiva esan neska errusiar rubiya galantari, 
hau da, eskerrik asko eta bapo gosaldu dugu. Tomate zumua, 
urdai azpikoa, gurina mermeladarekin, kafesnea. Eta beste 
bikote gazte baina aski itxura fatxadunarekin bagoazke 
paseatzera Genua aldera. 
 Poliki-poliki aldapa igotzen goaz eta iristen gara 
Castelleto aldera. Hemen goitik ikuspegi zoragarri bat ageri 
da. Alde guztietan gaina hartzen dute kupula politak, etxe 
zaharren, eliza zaharren eta gaztelu zaharren kaxko 
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borobilak. Zein zoragarria agertzen den punta honetatik 
Genua guztia bere portu handi, petroliountzu eta barkuekin 
zeru urdinaren pean! Maitagarri benetan.  
 Jaitsi gara gaztelutik eta hiri erdirantz goaz. Via XX 
Septembre. Donostiako Abenida baino zabalago, ederrago, 
handiago, arkupetan ezpaloi koloreztatuekin, baina halaz ere 
gaur igandea delako edo aski zikina ageri da hiria. Etxe 
gehienak monumentalak dira, oso gutxi zainduak, hori bai, 
mural zahar batzuen azpian LUTTA CONTINUA ren 
grafittiak. Azkenean parte zaharrean zehar gabiltza. Hau bai 
dela zikinkeria putzua! Untzira itzuli gara. 
 Arratsaldetik mando, agintari errusiarren aurkezpena. 
Frantsesez, alemanez, gaztelaniaz eta errusiarrez, noski. Aski 
gustatu zait kapitainaren brindisa eta bere desiorik handiena 
gaztelaniara itzultzen ez zuena traditorak: bon vent ! Haize 
ona ukan dezagula! Itsasoarekin, jakina da, ezin dela 
txantxetan ibili eta arrazoia dauka haize onaren magalean ibil 
gaitezen desiatzerakoan. Oraingoz halaxe goaz, zeren eta 
platera baten modukoa da itsaso hau, bare-barea. Korsikatik 
inguruan pasatzerakoan guardakosta batek lagundu digu 
bidean apur batez, eta gero.... Organizatzen dituzten ohiko 
jolas tontoak. Hiru vodka benetan onak dastatu eta lotara. 
 

 
Genua 
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Uztailak 30. Astelehena. Napoli-Capri... 

 
 Ciaio Napoli. Buon giorno per la matina. Egun 
argiarekin iritsi gara goizero bezala, programaren arabera 
puntu-puntuan, portura. Kaiak besteak bezalakoak, noski. 
Gaur, ordea, eskursio batera apuntatuak gaudenez gero ez 
gara ibiliko hemendik hara eta handik hona . Lehenbizi 
gaztelu zahar-zahar bat, ez dakit zer garaitan eraikia, baina 
bai frantsesak eta espainolak bertako jabe izan zirela. Eta 
ondoren barku txiki batera igo eta Capri uhartera. 
Errebueltaz blai karretera. Kebelacosa! Hasi dira atso espainol 
batzuek kantari, eta galdetu diote gidari ea berak ez duen 
abesten, honek erantzun diolarik, non signora io penso.  Iritsi eta 
segidan konprenitu dugu izenaren zergatia. Akerrez beteta 
izango zen noizpait uharte harkaitsu hau. Orain, aldiz, etxe 
zuriz eta jende arrotzez beterik. Beste motora batera igo eta 
Cruta azzurra, Leize urdinerantz goaz. Une batean mainu 
jantziz ezarri eta Tiberio bera mainatzen zen uretan mainatu 
naiz. Andre amerikana aberats baten Villa ikusgarria, eta 
beste. Capri c´est fini. 
 Sorrentora goaz. Hemengo herri enparantza eta kafe 
ederrak ikusi beharrean fabrika bateko kutxa loredunak eta 
mahaiak erakutsi dizkigute. Turistak, noski, erori dira jokoan, 
eta jotake hor dabiltza, erosi eta erosi. Dolarretan, noski, 
pesetetan eta liretan baino merkeago ateratzen zaie erosketa. 
Katalan batzuek hasi dira kexuka. Hau ez dela organizazioa, 
lekurik ederrenak ikusi gabe gelditzen ari garela, eta ezin dela 
onartu cicerone batek jasotzen duen komisioagatik honat 
etorri beharra. Atso zahar bat, kolatu egin zaigu bazkaltzen, 
halako beharra izango zuen! Jendea barrezka, irkaizka eta 
mihi zorrozten. 
 Kostako herri txikiak igaro eta Pompei ingurutik pasatu 
gara, etxe zahar haietako behe aldi gorriak urrundik ikusi, 
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Vesubio sumendia er bai eta berriz fabrika batera. Hemen 
saltzen dituzte orotariko ornigailuak, kuttunak, eraztuna, 
eskumuturrekoak, zintzilikarioak... Eta XI. Mendean eraiki 
gaztelu normando bat begiztatu ondoren berriko 
itsasuntzira. Hemen dutxatu, txukun-txukun jantzi eta 
afaltzera berriro. Afalondoan musika lekura. Dancing-era. 
Guillermok berriro bere kanta hautatua entzun behar izan 
dugu: los ojos de la española... Betiko lelo eta jokoak. Vodka 
pare bat edan, nobelaren kapitulu erdia eta erlojua aldatuz 
orduz. Gelan sartu, oheratu eta hamar kontatu baino lehen 
lo seko. 
 
 
 
 

 
Napoli 
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 Uztailak 31. Asteartea. 

 
 Berandu jaiki gara, beraz, gosarirrik gabe gelditu behar. 
Ez dugu ikusi ez Stromboli sumendia sutan ez Messinako 
hertsidura. Mainujantzia ezarri eta piszinara. Gaur ez gara 
inora iritsiko. Itsasoan barrena igaroko dugu eguna guztia. 
 
 Gauean zoragarria benetan errusiar eskifaiak eskeini 
digun jaia. Dantzak, abestiak, jostaldi komikoak, ijito 
erromeria, eta beste. Denak dira, antza, afizionatuak, baina 
profesionalak bailiran jokatzen dute. Errusiarren disziplina 
gogorra ezagutzen dute, nonbait. Neskatxa eder, lirain eta 
paregabeak ere bai, edonor liluratzeko modukoak. Wyski 
pare bat Fernandez senar-emazteekin edan ikuskizuna 
dastatu bitartean eta buruko min galantarekin lotara. Pastila 
bat hartu beharrean aurkitu naiz Helanak irakurtzen 
jarraitzen duen bitartean... 
 
 
 

 
Stromboli 
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Abuztuak 1. Asteazkena. Atenas. 

 
 Pireoko portura ortziretako iritsi gara. Esnatu, gosaldu 
eta korrika autobusera. Gaurko gidaria Melina Merkuri bat 
dirudi, berritsu baina itsusi. Ematen dituen adierazpenak oso 
ongi esanak daude eta oso pedagogikoki mintzatzen da. 
Akropolisa benetan munduan den marabilarik handienetakoa 
da. Hain txuri, garbi eta aratz altxatzen da zeru urdinean ! 
Mendi koxkor baten kaxkoan igorik, bertatik Atenas hiria 
osorik ikusmira daitekeelarik. Etxeak oso txikiak dira eta 
berriak. Atsegina egiten zait Atenas. Bitartean Jainko eta 
Jainkosen bizitzaz, abenturez jazten ari gara. Olinpon 
asperturik zeudenean zer asmatzen zuten libertitzearren. 
Homerik asmaturiko ipuinak. Hura bai irudimenaren indarra 
! Jendeak bi mila eta bostehun urte geroago oraindik gustora 
irensten dituen ixtorioak. Harri zoragarriak. Marmol xuri 
landua. Turkak gora eta behera. Leherketa baten ondorioz, 
hantxe polborina edukitzeko gauza izan baitziren salbaiak, 
soilik Teseoren jauregia eta tenploa gelditu dira solairuz 
jantziak. Nike, garaipenaren jauregia ikusgarri benetan. 
Triglifoak, metopak, frisoak eta frontoiak. Kariatideak. 
Erromatarrek eraiki palazioei ez diete kausrik batere egiten. 
Bi antzoki harrizko. Bata erromatarren garaikoa eta bestea, 
bostehun urte zaharragoa, grekarrena. Eguzkiaren geziek 
kixkaltzen dituzte bazterrak. Jendetza paseatzen batera eta 
bestera, fotografiak hartzen, filmatzen. Espainol txotxolo 
batek dio, ea noiz ipintzen duten funikular bat eta harri 
erorien ordez harri berribatzuez errestarauratu tenploak eta 
belardi apurra zabaldu. Ez jakintasunaren ausardia eta 
adarjotze petrala! Benetan diruak kultura laguntzen badu 
kasu batzuetan alderantziz gertatzen da nabarmen. Erosi eta 
erosi, gauzak, souvenirs-ak erosi, horixe besterik ez zaie 
interesatzen, antza.  



 15 

 
 
 
 

 
Atenas. Kariatideak 
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Abuztuak 2. Osteguna. Istanbul. 

 
 Gidak Mikelen antza izugarria du. Gaztea, kritikoa, 
azkarra, argala. Kritika laburra, baina ziri puntadunaz esan du 
erdi irrifarrez, zer, museoak ikusteko hamabost minutu eta 
bazarra bisitatzeko bi ordu beharko ditugu, ezta? Txaloak 
jaso ditu. Ohartu gara nola bazter guztiak soldadoz beteta 
dauden. Gobernadorearen etxe inguruak ere bai. Ministro 
baten bisita espero omen du. Turkia zaharrean zehar Mezkita 
Urdinera iritsi gara, eta bapatean eraso egin digute mila 
saltzailek alde batetik eta bestetik. Halere, ez zaiela graziarik 
falta aitortu beharrean gaude. Zapatak kendu eta barrura. 
Zergatik deitzen den Urdina orantxe konprenitu ahal izan 
dugu. Izugarri ederra da eta ez daggo irudirik batere. Beren 
erlijioak galerazten omen die eta. Agure zahar batzuek 
belaunikaturik La Meka aldera begira iksui ditugu. Turista 
anitz. Galdera bati gidariak erantzun dio esanez ezetz, ez 
dagoela egun gaztediagan bederen erlijio zaletasun gehiegirik.  
 Zuzen-zuzenean Santa Sofian sartu gara. Ah, zer nolako 
handitasuna, baina baita ere hustasun eta abandono 
sentsazioa. Argi dago ez dutela gehiegi zaintzen kristauena 
izandako eliza hau. 
 Gero Topkapira. Bere pretentsione eta guzti Granadako 
Alhanbra baino askoz ere itsusiago da. Halere aberastasun 
ugari nonnahi bitrinetan. Harri preziatuak, jaspeak, 
esmeraldak, urrezko eta zilarrezko mila joia. Gerlako jantzi 
dotoreak, puinalak, kandelabruak, toissonak, eta beste. 
Detaile bitxi bat ikusi dut. Hamazazpi tute inguruko neskatila 
mordoa bere atso zaindariaren atzetik datoz gelaz gela, Jauna 
bakarrik aurretik dihoan bitartean, halako batean aurpegiko 
zapi estaltzailea kendu joiak hobeto ikusteko asmoz eta 
beirarantz inguratu da, gero atsoaren purrustada entzun 
beharrean aurkitu delarik. 
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 Hemendik Bazar Handira. Hau bai dela mundua! 
Hizkuntza mota orotarikoak entzun daitezke. Saltzaileak 
trebe dira orotan. Hainbeste jendarte eta dendak azkenean 
aspertu egin nau. Ni nekaturik nagoen bitartean Helena 
lekurik gustagarrienenean bailegoen dabil. Azkenean pipa bat 
erosi dut eta Helenak bitxi batzu. Itzultzen gara itsasuntzira. 
Buruko min izugarriak hartu anu eta aspirina batekin lotara.  
 
 
 

 
Istanbul. Topkapi 
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Abuztuak 3. Ostirala. Yalta. 

 
 Gaur YALTAra iritsi gara. Hemen mundua banatu 
zuten elkarren artean bigarren Mundu Gerra bukatutakoan 
Roosevelt, Chruchill eta Stalinek. Errusian, hobeto esateko 
URSS-en gaude. Lehen inpresioa oso ona da, lekua 
zoragarria baita. Mendi handi eta garai batzuen magalean eta 
itsasoak ukitzen duen paraje pollit batean datza Yalta. 
Zuhaitzez betea eta han hemenka jauregi zuriz hornitua. 
Kaia ere beste lekuetan ez bezala, garbi-garbia dago. 
Hondartzak, bete-beteak. Bazkalondoan formalizazio pila 
bat burututakoan jaitsi gara URSS-eko lehen herrira. 
Aholkua ere eman digute jeitsi aurretik norbaitek zigarroren 
bat botatzen bazuen uretara laster bidaliko zutela Siberiara. 
Kapitainaren umorea!  
 Baina, egia esan ez dugu beabru gorririk ikusi. Lehenik 
plaza eder, berde eta garbi batean Leninen estatua nabarmen 
krabelin gorrizko lore xorta ugariz inguratua. Ibilalditxoan 
ohartu gara udako hirixka hau Leninen estatuez beteta 
dagoela, zuhaitz berdez eta sanatorium-ez. Badirudi udako 
erresidentzia hauek funtzionarientzat prestatuak daudela, 
garai batean sección femenina-koak antolatzen zituztenen 
antzekoak. Esana ziguten Errusian jende ilarak luzeak ohi 
zirela eta halaxe da benetan. Denetako bada kolarik. Orain 
badira paradisu sobietar honetan bi gauza oso ongi iruditu ez 
zaizkidanak.  

Bata denda batzuetan herritarrak ez dituztela sartzen 
uzten eta soilik turistak eta beren dolarrak dituztela sarrera 
libre. Eta bi, ez dela ia tabernarik. Zaragozako turista 
batzuek zioeten Espainian laster berdin gertatuko zela 
sozialistek irabazten bazituzten elekzioak. Halere, nire 
usaimenari jarraikiz batean sartu gara, ardo zuria eskatu, 
eman, ordaindu eta txiribogintsak errietan egin nau kupela 
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baten gainean eseri bainaiz. Egunargia atera gara sototik eta 
Helenari jelatu bat gogoetatu zaio eta egiaz oso onak dira. 
Jendea badabil, ez asko, baina bai, badabil aire triste eta serio 
batez. Ez dago beraien artean ezberdintasunik ia. Helenak 
galtza zuriak daramatza jantziak eta neska gazteen begiradak 
beureganatzen dituzte. Ez dakit zenbat dolar ere eskeintzera 
iritsi zaizkio. Kontrabandoko zenbait gauzatxo ere saldu 
nahiz inguratu zaizkigu, baina ez gara tentaldian erori.  
 Barkura itzuli gara ezarritako ordurako. Arratsaldeko sei 
t´erdiak. Hemen ezina izan zaigu manurik hartzea ura kendu 
baitute piszinatik. Pena, egiten duen beroarekin ! Zazpiretan 
ODESSArantz abiatu gara. Bi portuen arteko distantzia 
programak dioskunez 207 itsasmilakoa da, hau da, 383 
kilometrokoa.  Afaria Brest Restaurantean eta 22tan Bar 
Kalinkaren idekiera.  
  

 
Yalta 
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Abuztuak 4. Larunbata. Odessa.  

 
 ODESSA. OΔΝССΑ. Egun osorako jeitsi gara. 
Autobusa hartu baino lehen kaiatik ikus dezakegu 
POTEMKIN akorazatuan, filme ospetsuan agertzen den 
mailadi, zurubi luzea. Etorri zaigu gidaria. Andre rubia bat. 
Hitzegiten hasi zaigu. URSSeko propaganda etengabea 
entzun beharrean aurkitu gara. Historia kontatu digu. 
Heroen monumentuari bost edo sei jirabira eman diogu, 
Puchkinen monumentua, Museo Arkeologikoa, Opera eta 
beste zenbait leku ikusi ondoren bazkaltzera eraman gaituzte. 
Orkestra gazte bat gauden lekutik gertu zarata gehiegixkoz 
jotzen. Kabiarra benetan ona, txanpan sobietarra, benetan 
txarra. Gidariari galdetu diot ea zer kontsideratzen duen bere 
burua, ukraniarra ala errusiarra, eta erantzun dit sobietarra, 
edo enfin, errusiarra. Bere aita baietz, ukraniarra zela, baina 
bera kosmopolita sentitzen dela...  
 Azkenean bakarrik utzi gaituzte. Ea guk bakarrik nola 
aurkitzen dugun eta ikusten OΔΝССΑ. Eraikinetan zintzilik 
hilabeteko langile hoberenen fotografia erraldoiak. Egia esan 
parke ugari eta zuhaitz pila dago bazterretan. Ikusi dut 
detaile bitxi bat, nondik ikus daitekeen neskek zenbat 
estimatzen dituzten daramatzaten bakeroak. Alegia, eseri dira 
bi gaztetxo, neska-mutilak bata bestearen ondoan gertu 
gertu, baina eseri aitzin neskak poltsoa ezarri du ipurdi 
azpian galtzak honda ez zitezen. Dudarik ez, kotxeak oso 
gutxi. Baina tabernarik ia ere ez dago. Komunik ere ia ez. 
Eta Yaltan bezalaxe kolak leku guztietan. Dndetan gauza 
gutxi, baina fruta ugari. Fruta eta fruta. Merkatu beltza ere ez 
da falta. Dólar bategatik hamar rublo eskaini dizkigute, zer 
erosi rubloez ia deusek pena ez baitu merezi. Azkenean 
aspertzen hasiak gara eta barkura itzultzen gara. Eguzkiz 
pixkat larrua beltxarandu, ping-pongean zerbait jolastu eta 
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dutxa hartutakoan afaltzera. Kaian jende pila dago 
itsasuntziari begira. Esan liteke jendeak ez duela beste 
ikuskizunik eta horrela denbora luzean egon daitekeela. 
Jende isila, itxia, tristea iruditu zait.  
 

 
Odesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 Abuztuak 5. Igandea 

 
 
 Gaur lo bapo egin dugu. Igandea da. Eta hamaiketan 
joaten gara piszinara. Berandu samar ohetik altxatu garenez 
gaur ere gosaldu gabe gelditu gara. Ez du axolarik. Pixkat 
flakatzen hasi beharko dugu noizpait, zeren eta aspaldian 
kiloak irabazi eta irabazi ari bainaiz. Pata pila jartzen digute 
otorduetan. Bidaia honetan kilo pare bat edo jaisteko 
asmotan nintzen baina martxa hoentan badirudi galdu 
beharrean jaso egingo ditudala. Helena ere pottolotzen ari 
zait. Harrigarria! Nobela bukatu dut. Ez da beste egitekorik 
eta bizi molde aski aspergarria gertatzen ari da. Denetarako 
denbora aski bada. Jende gehiena lelo samarra, hobeto 
esateko erabat txotxoloa, jilipollas hutsa. Oso gutxirekin hitz 
egin arren aski da bizpahiru hitz ohartzeko. Zer espero 
genuen bada horrelako leku batean? Halere, bada katalan 
talde bat aski majoa dirudiena, baina aski itxia da. Helenak 
gauzak erosi eta erosi, besterik ez du buruan. Paradisuan 
dirudi. Ni, aldiz, amorratzen, Euskal herriratzean izanen da 
ene mendekua... 
 Gauean Kalinka kafetegira joan gara. Edan dugu vodka-
orange benetan gustagarria, laranjaren pundu mikatzaz. Ikusi 
nola ligatzen duten mutil koskor pila batek eta nola 
dantzatzen, daramagun bidaia orainartekoan sentitu 
bibentziez eta gure semeaz mintzatu ondoren ohera. Etzi 
Helenaren urtebetetzea izango da. Hogeita zazpi urte beteko 
ditu. Aski zaharrago izanik ni, baliurdike zenbait 
mementotan askoz ere gazteago naizela. Helenaren gustoak 
oso zabalduak direla andereen artean esango nuke, oso 
ohikoak, erosketak egin, konprak eta berriketan egon kafe 
baten inguruan zigarroak erretzen dituen bitartean, bata 
bestearen atzetik gelditu gabe. 
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Mikonos uhartea 

 
 
 Abuztuak 6. Astelehena. Dilos eta Mikonos 
 
 Gaur Dilos eta Mikonos uharteetara iritsi gara. Bata 
bestetik bederatzi kilometrotara bakarrik dago. Dilosera 
iristeko motor txiki bat hartu behar izan dugu 
lurreratzerakoan. Ruina batzuk, alegia, harri kozkor erori pila 
ikusi ditugu eta orain gidak adierzi digu harri eta marmol 
guzti horien esanahia. Dirudienez uharte txiki hau Elade 
osoaren zentroan zegoen, hala erlijio arloan nola merkatal 
mailan. Erlijioaren aldetik Apoloren tenploa eraiki zuten 
bertan. Honen luzera edo altura bederatzi metrokoa omen 
zen, gelditzen den bizkarraren tamainaren arabera. Oinarria 
inskripzioz betea da. Lan ikaragarria da dena ordenatzen egin 
dutena arkeologo frantsesek, hementxe ari baitira 1906az 
geroztik oro aztertzen. Propileoak, tenploak, lehoiak, hauek 
bai direla benetan ederrak, luzextak eta mihi izugarriz 
ornituak. Bertako zaindariak omen. Gero putzuak ikusi 
ditugu kontu handiz ibiliz, Dionisioren tenploa eta bere 
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adierazgarriak, hau da, zakil luzea. Eliza paleokristaua. 
Teatroa. Eta mosaikoak. Leopardoaren begia esplikatu 
digunez ehun eta larogeita hamabi harri ttipi koloredunez 
moldaturik dago. Kolore arrosakoak benetan ederrak dira. 
Karrikak itxiak, etxeak bata bestearen ondoan itzala eginez 
batak besteari. 
 Ondoren Mikonosera joan gara. Ibizaren pareko da 
hau, baina oraindik espekulazio urbanistikoa ez zaio iritsi. 
Kaleak eta etxeak txuri-txuri karez pintatuak. Butikez eta 
dendez blai. Urrea eta zilarra, larrua eta zeramikak. Dena da 
koloretsua. Amerikar gazte asko beren motxilekin. Zerbeza 
bat edan dugu. Haizea derrepentean altxatu da, eta sardinna 
enlatatuak bezalaxe autobusean sartuta itsasontzira itzultzen 
gara. Gaur lehen aldiz arratsaldeko zazpiak inguruan 
haizearekin bat barkua dantzan hasi da eta publikoki lehen 
aldiz zazpi urtetan dantza egin dudala Helenarekin.  
 

 
Dilos. Lehoiak 
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 Abuztuak 7. Asteartea. 

 
 Gaur egun guztia itsasoan zenhar gabiltza. Jaiki, 
gosaldu, eguzkia larruan dastatu, eta piszina izorratua 
dagoenez ezin mainatu. Loteria hamaiketan. Platera beltz bat 
lore gorri-urdinekin suertatu zaigu. Noski, loteria hau oso 
demokratikoa dugu, zeren eta zenbaki guztiek dute saria. 
Saskibaloiaz jokatu zerbait, izerdia bota eta dutxa hartu. 
Apainkiro jantokira joan ahal izateko, Bazkalondoan 
Helenaren urtebetetzea denez gero tarta eta txanpaina edan 
dugu. Gero kafea eta wyskia. Siesta txiki bat eta berriz 
popaldera eguzkia hartzera. 
 Afalondoan brankara goaz. Eguzkia jeitsitzen ari da. 
Ostertza gero eta gorriago, gero eta ederrago, sutan 
bailegoen. Halako batean jauzika hasten zaizkigu ezker 
eskuin delfin batzuk. Balirudike jolasean ari direla gure 
begien gozagarri. Saltoka ur axaletik batzutan hegaldaka ia. 
Hara, hara! Berriz, bat, bi hiru... Eguzkiaren azken uzta 
itsaspean sartzen da eta itzaltzen. Urrunean beste barku bat, 
petroliuntzi luze bat sumatzen dugu. 
 Gaur gauean Miss Belorussiya hautatuko dugu. Lehenik 
hamar gizonek arrosa bana eskaini behar diete beren ustez 
ederrena den andreari. Ondoren hamar horiek, banan bana 
baoitzak hautatuaren laudorioa egin eta dituen graziak 
adierazi behar ditu. Gehienak vals bat dantzatzen dute 
hautatuarekin. Ederrena bezala, inolako dudarik gabe, 
bederen fisiko aldetik, beraz kanpoko itxuraz, neska 
yugoslabiar bat gelditzen da. Soineko txuri fina, ile beltza, 
aurpegi beltxaran eta graziosa. Jainkosa gazte guregaganatua.  
 Ondoren afari hotz bat dastatu dugu. Ardorik gabe 
gelditu dira eta gu kapitainaren mahai ondoan egonarren 
ardorik probatu gabe . Hau izanen da komunismoa, 
predikatzen den igualitarismoa? Bai, noski. Azkenik oherantz 
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abiatzen gara popatik bueltaxka bat emanez. Hilargi bete-
betea diztizari goiko zeru izarztatuan. Behe aldean itsasoa 
beltz iluna. Dena da une honetan zoragarri, naturak ez du 
aitzakiarik, beraz, nondik datorkio gizonari ezin ase hori, 
tristura eta malenkonia hori? 
 

 
Nabigatzen 

 
 
 

Abuztuak 8. Asteazkena. Malta. 
 
 MALTA. Harrigarria, gaur ere ia ordu bat lehenago 
iritsi gara portura. Gure lurraldeetan ez da gertatzen ohi 
horrelakorik askotan, alegia, aurrez markatutako ordua baino 
lehenago iristea, baina untzi sobietar honetan ohitura 
bilakatu bide da.  
 Leihotik benetan ikusgarria ageri zaigu. Horma handi 
batzuk. Gaztelu zaharrak. Halere, berreraikiak direla nabari 
da. Alemanek azkeneko gerran dena txiki-txiki arraio egin 
baitzuten, erabat suntsitu. Bere independentzia 1964az 
geroztik badu, eta bi talde politiko dira hemen 
garrantzitsuenak. Bata nazionalista, eta bestea laborista. La 
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Valletta sobera urtez menpean egona izan da. Hots, Maltako 
zaldunen pean, Frantziarenean eta Ingalaterrarenean. Baina 
azken hauen eragina nabarmena da oraindik. 
 Gazteluak eta elizak ederrak dira benetan. Ez dut 
sekulan ikusi San Juango eliza bezalako lurrik. Han dauden 
kaperak eta hilobiak benetan hain dira dotore, marmol 
koloredunez, irudiz eta izkribuz horniturik garai bateko 
zaldunen aberastasunak adierazten dituztela. 
 Dendetan sartu gabe ere ezin pasa, eta souvenirs-
etakoen artean liburu zaharra ikusi ditut, Aristotelesen eta 
beste zenbaiten liburuak libra maltes baten trukean. Harritu 
egin naiz nola litekeen XVI. mendekoak izanik honelako 
salneurrian egotea, baina badirudi tapak bederen 
errestauratuak daudela. Ez dirudite gainera berredizioak 
direnik. Halere Helenak, hain moderna izanik zaharkeria 
hauek ikusi ere nahi ez dituenez, amolai. 
 Arratsaldean filme errusiar bat subtituluak gaztelaniaz 
dituena eman dute, baina ni piszinara joan naiz azkeneko 
eguzki printzak neureganatzeko asmoz. 
 Afalondoan Isabel I a Belgikako erreginaren saria duen 
pianista erruso batek, Eugenio Maguilevskik bere joaldiz 
Chopin dastarazi digu. Itzuliño batzuek eman patxada 
ederrean eta ohera. Berriro nekeraren ondorioz edo auskalo 
zergatik loak berehala bereganatu nau. Morfeoren besoetan 
goxo-goxo bihar arte.  
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Malta 
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Abuztuak 9. Osteguna. Cagliari. 

 
 SARDINIA. Hona beste uharte bat. Hau Italiaren 
menpe. Portua ez da oso handia, baina ezta ere txikia. 
Gosaldu ondoren oinez abiatzen gara hiri barnera, 
atrakalekutik berrehunen bat metrora baitadue hiriko kaleak. 
Buon giorno... Giorno... Agurtzen dugu kai ertzean dorada txiki 
batzuek harrapatzen ari den agure zaharra. Bulebar pollit bat 
zuhaitz goraz eta lodiz inguratua. Etxe dotoreak arkupeekin 
itzalean ibiltzearren. Jantzi denda benetan dotore eta 
bikainak.... 
 
 

 
Cerdeña. Cagliari 
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Abuztuak 10. Ostirala. Bartzelona 

 
 Bukatu da bidaia. Bartzelonako portura iritsi gara 
goizeko hamarretako eta hementxe goaz gure bidaia 
poltsekin eguzkiaren eta itsasoaren ukitua Mediterraneoan 
barrena dastatu ondoren bi astez. Egun hauen oroimena ez 
dezadan gal idatzi ditut orritxo hauek. 
 

 
Bartzelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


