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DONOSTIA, 1999-IV-26 
 
 

Gaur arraezkonduren naiz, hogeita zazpi urte geroago. 

Orduan, lehen aldiz elkarrekiko ituna zinatu nuenean, 
soldaduxkan nengoen, orain Unibertsitatean irakasle naiz eta 
ez da egoera berdina. Pasatu naiz Miramar Jauregian dauden 
Eusko Ikaskuntzako bulegoetatik, Hizkuntza eta Literatura 
saileko buru bainaiz. Berriketatxo bat Velez Mendizabal 
Gerentearekin eta beste langileekin. Galdetu diet ea nire 
zinaduraren beharrik ba ote zuten, baina ez, jadanik badute, 
xurian zinarazi baitzidaten izanen ez nintzenerako, eta 
edozein egunetan kartzelara eraman nazakete, hori dela eta... 
Baina ez, ez dut uste, sekulan hori gerta daitekeenik 
honelako erakunde agurgarrian. Baina konfidantza 
gehiegixkoaren arriskuak ere ez dira ttikiak. 
 Bidaia-agentziara joan naiz eta esan diot bertako 
arduradun den Luisi bihar ezkonduko naizela eta beraz, 
aspaldi eskatutako bidaia paperak behar ditudala. Ohartu da 
urjentziaz eta berehala prestatu dizkit paperak. Ez dakit zein 
gida turistikoren behatzen ari naizela jakin dut suhaili 
hizkuntzan bidaiatzea eta beloa, hots, aurpegi-oihal-estalkia 
kentzea hitz berarekin adierazten direla. 
 Hamabietan puntuan Lezoko udaletxeko aretoan.  
Ohiko zinadurak. Lekuko bezala Joxeba anaiak eta Mikel 
adiskideak zinatu dute. Eraztunak eskatu dizkidanean juezak, 
Garmendiaren alabak, ohartu gara ez Marga eta ez ni ez 
garela arduratu horietaz eta ez dugunez eraztunik, musu 
batez ituna irudikatzeko, eta denak irribarrez gelditu dira. 
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 Etxeberrin bazkaldu dugu hamasei ezteiliarrek. 
Margaren etxetik bera, Kontxi orain amaginarreba dudana, 
eta Jon koinatua. Nire aldetik hamahiru. Bazkalondoan 
Sagarzulora joan gara zerbeza bat edatera eta eztabaida 
politikoan hasi gara gizonen artean, mundua konpondu 
nahiz. 
 

 
Lezoko Udaletxean 

 
 1999. Apirilak 26. Bigarren aldiz ezkondu nintzen eguna 
Lezoko Udaletxean. Nire eskuinean anaia Joxeba eta 
Margaren ezkerrean Mikel Arregi. Bigarren ilaran eskuinetik 
hasita, Kontxita Esnaola, amaginarreba, Marikrutx Urkizu 
eta Isidro Ormazabal koinatua. Zutik atzean Jon Albisu 
meteorologoa iloba Imaren kidea garai hartan, eta Jon Rika, 
Margaren anaia. Alboan Isidroren atzean Rosarito, anaia 
Iñakiren alarguna eta Isidro koinatuaren arreba eta era 
berean anaia-arrebak. Urtzi nire semea eta salaren 
atzekoaldean ikurriña. 
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DONOSTIA-MADRID 
1999-IV-27 

 
 BBV-en sartu gara dolarrak erosi nahian eta sarreran 
Jesus Baeza adiskidea topatu dugu, eta berari esker, bertako 
langilea denez, merkexeago atera zaigu kanbioa. Beti 
onuragarri da edozein lekutan lagunen bat edukitzea 
okasioak hala eskatuz gero. Infernuan ere bai, akaso. 
Kontxako barandilaraino hurbildu gara eta itsasoa bare-bare 
ageri zaigu, platera bezala, ez da nabaritzen ura ukitzen duten 
uharteko arkaitzetan uhinen astinaldiaren ondorioz afar 
zuririk batere. Urrunean itsaso zabalaren lerroak eta 
zeruarenak ia bat egiten dute ostertzean nahasiz. Zeru hauek 
ez dira, ez, haiek bezalakoak. Esan nahi dut Eskoziakoak 
bezalakoak. Han ez zuten hodeiek leku berean irauten 
askorik hemen bezalaxe, ez une nimiñoena ere. Haizeak 
aidean zeramatzan batetik bestera urtzi beti ezberdinean. 
Tarteka urdin, tarteka zilar kolore, berun, grisa, eta ondorioz 
lakuen koloreak halaberetsu: argi, ilun, gris zilarreztatu, 
berunxka... hemen aldiz triste dago eguna eta balirudike 
mugiezina txapel gris hau. Hanka egitea izango da hoberena, 
berez, beste zeru batzuen bila.  
 Autobusa hartu dugu. Bagoaz CONTINENTALean 
ohi bezala. Ohituta nago, badaramatzat zenbait urte bertan 
Madrilera lanera joanez, eta karreterako balantzek eta inguru-
minguruek ez naute arduratzen, ez ordea Marga eta urduriak 
edo deserosotasunak eraginda orotarikoak entzuten ditut, 
Etxegarate gora autobusak ganbioiak pasatzen dituenean. 
 Egia esan nik ez dakit injienariek eta politikoek nola ez 
duten aspaldi konpondu erliebeak sortu arazo hau. Bideak 
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Idiazabaleruntz hartu ordez Zegamarantz joko balu eta 
hemen tunel bat egin izan balitz berehala geundeke Arabako 
lautadan Zalduondoan Nafarroako Altsasutik pasa gabe. 
Irabaziak genituzke bederen ordu erdi luzea, gasolina eta 
lasaitasuna...Bere jakintsuak izango ditu, ordea, gure 
Aldundiak edo kobazuloetako zomorroren bat hil-bildurrez 
ez dute egingo, agian. Eskerrak irakurketari bidaia arinago 
egiten dela. Telebistan betiko serial amerikano aspergarriak... 
 
 

MADRID-LARNACA. 
1999-IV-27 /28 

 
 Hotel Asturiasen hartu dugu gaua igarotzeko gela. 
Hartu ditugu ajentzian emandako bisatua eta pasaporteak. 
Madriden espero ez genuen euri zaparradak eta hotza. El 
Corte Inglés eta FNAC-ez aski aseturik bukatu dut. 
Etxegaray kaleko La Venencia-n fino batez, Kadizeko ardo 
zuriz, azeituna berde ttikiz, almendrez eta mojama pintxo 
batez erregalatu ondoren Terra Mundi izeneko jatetxe 
gailegoan afaltzen gaude. Gaua gaizki, esan nahi dut loak 
ezin hatzamanik iragan dudala, hainbeste taxi, beribil, zarata  
eta euriak eragin hots iristakorrekin behin eta berriro esnatu 
bainaiz. Gau benetan eskasa. Sarreran bi taxista erdi-joka 
hasi dira gu eraman nahian aideportura, pues con ninguno, esan 
eta gure kasa gosaltzera joan gara. 
 SYRIAN AIR konpainiako hegazkiaren barruan gaude, 
eta Marga pasatuxea dago, beldurrak jota, abioienganako 
tirria neurtuezina baitauka. Ordu bat eta bost minutu 
beranduago atera gara. Badirudi Barajaseko aireportuan 
azken aldian ohiko dela atzerapentxo hau. Zeruetarako 
bidaietan hodei artean ibiltzeko ez dela desarrunta. 
Hegalaldiak lau ordu eta bost minutu igaroko ditu, antza. 
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 Araberik ez dugu konprenitzen eta inglesa ahoskatzen 
duten eran askorik ere ez. Bakarrik Larnakara goazela. 
Lasaitu zaigu hegazkina eta era berean Marga. Hiru ordu 
daramagunean jada hegan lo kuluxka eginda, bazkalondoan 
gaude eta Grezia gainetik igarotzen ari gara. Mendi gailurrak 
oraindik elurrez jantzita daude eta kosta ezker-eskuin dugula 
bagoaz ekialderantz.  
 Hegoekialderuntz joango gara ziurren. Pena, ez dugula 
ekarri Mediterraneo osoko mapa bat irlak eta herrialdeak 
nola kokatuta dauden goitik behera ikuskatzeko. Uharte 
batzuek nabarmentzen dira, ez dute zuhaitzik, antza harkaitz 
huts dira, baina hondartzarik ez zaie falta, ingurune osoan 
harea horixka eta itsaso kolore argiagoaz ageri baitira. 
Kostaldeko etxeak txuri-txuriak eta portuetakoak uztai-erdi 
zurixka baten antzera.  
 Hiruak hamar gutxitan Txipre gainean gabiltza. Urrutira 
itsas lerroa. Lurra hartu dugun bezain laster arazorik gabe 
pasaporte kontuak egin eta gurekin datorren negozio gizon 
mallorkarra agurtzen dugu. Abioi biletea honi hirurehun mila 
peseta kostatu zaio eta guri herena. 
 
 

LARNACA 
 
 Aireportuko lurra zanpatu bezain pronto halako 
berotasun bufada bat sentitu dugu soinean eta berehala 
jertseak kendu ditugu.. Hauxe bilatzen genuen, ezta, 
Madrideko hotzetatik ihesegitea. Larnakarako taxia hartu 
dugu. Hiru libera txipriar kostatu zaigu. Ostatua gidan bihotz 
batekin seinalatuta dagoena itsasoari begira lehen lerroan 
FOUR LANTERNS HOTEL izenekoa. 47 £, libera. Zenbat 
ote hau? Geroxeago eginen ditugu kalkuluak. Gau baterako 
bakarrik hartu baitugu, eta bihar merkexeago bat topatuko 
dugu, dudarik gabe.  
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 Itsasertzetik ibilaldi luze-luzea eman dugu hiri barnea 
ere zertxobait ezagutuz: dendak, tabernak, eliza ortodoxoak 
eta mezkitak. Hauetako batera sartzeko gonbitea ere egin 
digu han atari ertzean garbiketak egiten ari zen musulman 
atsegin batek. Veneziako fotografiez osatu erakustegia ikusi 
dugu eta adineko atezainak ongietorria eman digu. Beribilak 
aski mantso, lasai eta pausati doaz eta beraz sasoi honetan ez 
dago zarata handirik. Ikusi beharko hau ere nola dagoen 
abuztu aldean. Mediterraneoko kostalde guztia bezalatsu, 
pentsatzen dut. Gauza batek batipat, irakurria izan arren, 
harriduraz betetzen gaitu. Zenbat eta zenbat bankuetxe 
dagoen! Badirudi Libanoko gerlak eta Serbiakoak ere 
sorrarazi dituela bat baino gehiago.  
 Etxera deitu dugu eta han eguraldi txarrak jarraitzen du 
ohi bezala. Hemen, aldiz, ezin hobea. Ikusi ditugu batzu 
mainatzen. Egurats garbia eta epela, ilargi ia betea eta 
haizetxoa, uharteetako haize fin hori palmondoak 
kulunkatzen... 
 Grekerazko iragarkiak deszifratzen ahaleginak egiten 
ditugu. Hartu dugu taberna batean ALEZEIA izeneko 
egunkaria eta ikusi zenbatean dagoen libra. 287 peseta balio 
ditu. Pixkat gutxixeago saltzean, gehixeago erostean.  
 

 
Hoteleko tarjeta 



9 

 
Apirilak 29. Osteguna.   

 
 Goiz-goizetik ideki ditugu leihoak eta eguzki printzak 
sartu dira gela barruraino ohe epela berotuz. Aurrez-aurre 
itsasuntzi handi bat ageri zaigu eta jadanik batzuek hasi dira 
igeri. 
 Gosaldu primeran. Zumuak, ura, fruita ezberdinez 
osatu kikera, kafesnea, ogi errea eta gasnaz... Aski, egia esan, 
egun guztian irauteko besterik gabe. Hotela ordaindu eta 
bagoaz motxila eta maletarekin aitzinez-aitzin daukagun bus 
geltokira. Bederatzietan ateratzen da Nicosia aldera eta 
itxaroten dudan bitartean Marga egunkariren baten bila joan 
da. Bitxia da, ibilbideko zurezko esalkiak ez daude itsasoari 
begira ezarriak, Hotelera so baizik. FOUR LANTERNS 
HOTEL lau izarreko kategorikoa da eta bederen guri anitz 
laket izan zaigu, mantendu baita mende hasierakoaren 
tamainan. Beheko partea eta hiru altura, eta ez aldameneko 
zenbait bezala, zeruranzko abiada hartu dutenak lurrari 
etekin gehiago ateratzearren... 
 

 
Mr. Sarasua, neu naiz, noski. 
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NIKOSIA 

 
 Iritsi gara bitan banaturik dagoen hiri honetara. 
Veneziarrek eraiki murraila zaharrak iragan eta bus-geltokian 
jaitsi gara. Hiri zaharrean sartu eta pentsatzen genuen Hotel 
txiki, merke eta lasaia bilatzen hasi gara zamak bizkarrean. 
Itxita dago. Komertzio kale batean itzalean eseri naiz zamak 
zaintzen Marga Hotel baten bila joan delarik, inguruan laster 
bat aurkituko duelakoan, horretan abila baita. Ekialdeko 
batzuk pasatzen ari dira nire aurretik eta enara batzu txio-
txioka dabilzkit inguruan. Lau pisu eskas dituzte etxeak eta 
ea uzten ditugun gure poltsak hotelen batean arin-arin 
ateratzeko hiria bisitatzera. Ene begien aurrean hauxe daukat 
idatzita:YØAΣMATAΣEPKO. Ez da falta, ordea, latinezko 
karakterrez egindako iragarkirik. Ibilbide lasai eta isil 
honetara ez dira iristen beribilen zaratak eta hotsak. Laranja 
saltzailea ageri da kale ertz batean. 
 Aurkitu dugu, bada, Hotel xume bat, atzokoa baino 
merkeagoa. Noski, ez baitu itsas ikuspegirik kale estu honek, 
eta jendez beteriko kale komertzial batera ematen baitu. Ikusi 
beharko gaur hemen nork egiten duen lo. 
 
 Makarios (1959-1977) Errepublikako buru izan 
zenaren Museoa ikusi dugu. Egia esateko, Ikonoen gela, 
soilik. San Jorge dragoiarekin, Ama Birjina umearekin, San 
Pablo, San Antonio eta beste hainbat eta hainbat sainduren 
irudiak. Ikusgarrienak XI-XII. mendekoak. Nabari da ere 
XVI. mendean ikonoak egin zituenak ezagutzen zuela 
Errenazimenduko pintura, eragina begitarteen egituretan eta 
koloreetan argia baita. Gehien gustatu zaizkidanak infernua 
adierazten dutenak dira. Erosiko nuke irudiok dakartzan 
liburua, baina lodiegia eta astuna da eta bidaia hasieratik 
karga handiagotzea ez dut uste komeni denik.  
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Makarios III (1913-1977) 

 
 Hiria bitan banatzen duen inoren eremuetatik ibili gara. 
Guztiz deseginak daude bertako etxeak, garai batean ederrak 
ziratekeen bere miradore eta guzti... Orain aldiz almazen 
zenbait eta aroztegi batzu baizik ez da gelditzen, kafe ttipiren 
bat ere bai noizpehinka, eta harea-zakuz eta gomazko gurpil 
handiz eginiko barrikadak, non gaztetxo bat bere fusil eta 
kaskoz jantzia aski den inor ausart ez dadin paraje 
debekatuetatik sartzen.  

Azkenean jakin dugu nondik sar daitekeen hiriko parte 
turkiarrera. Veneziarrek eginiko murrailaren bestaldean da. 
Joan gara harantz eta murraila gainetik morotxo batzuek. 
Hello! Agurtu gaituzte, guk ere eskuz keinuarekin agurtu 
ditugularik. Fronterara iritsitakoan hantxe ikusi dugu ordua 
iragana zela: zortzi t´erdietatik hamabi t´erdietara bakarrik 
pasa daiteke. Itzulerako azken ordua 17ak. Atzera egin behar 
izan dugu, eguzkiak gero eta indar handiagoz jotzen baitu, 
eta non nahi ikusten ditugu fotografiak debekatua dagoela 
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handik ibiltzea seinalatzen dutenak. Aldamenetik pasa 
zaizkigu ejerzitoko zenbait beribil.  
 Afaltzeko jatetxe on baten bilatzea zenbaitetan abentura 
bat izaten ohi da. Hamaika aldiz galedtu behar izan dugu 
Date Club non dagoen jakiteko, baina azkenean Hilton 
Hotelera ia iritsitakoan eta handik zebilen bati 
galdetzerakoan berak eramango gaituela janari txipretarra 
ematen duen leku batera eta bere kotxean sartuta hantxe 
joan ginen hiriko parte zaharrera. Benetan pollita zen jatetxe 
zahar batera. Arratsaldeko bostetan pasa gar a handik 
bertatik baina itxita zegoen. Uste genuen kanpoko menu 
zaharkituagatik ez zutela serbitzen eta gida pixkat pasatuxea 
zegoela, gomendatuen artean baitzegoen. Ez da hala izan. 
Oso oso ongi afaldu dugu. Mezze, hau da orotarik eta arno 
xuritik hiru pinta. Aski beraz. Oso gustokoa izan zait bertako 
iruditeria, hala nola uharteetako eta Greziako fotografia 
zaharrak.... 
 

 
Marga alokatu biribilean, bolantea eskuinean,  

Txipreko mapa begiratuz. 
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TROODOS. Apirilak 30. Ostirala.  
 
   Nikosiatik Pafosera Troodos mendietan barrena 
alokaturik daukagun beribilez. Monastegiak, elizatxoak, 
ikonoak ikusiz. Batipat bik liluratu gaituzte. Bat, kaxko 
batean bakar-bakarrik zegoen kaperatxoa: Asinu. Eta bestea, 
Agios Nikolaos tis Steyis “Teilatupeko San Nikolas”.  
 

 
 

 Erdi-inoxente batek ingeles pausatu batean kontatu 
dizkigu bertako berezitasunak, “very inusual figures” batere 
ohikoak ez diren irudiak ikusi ditugu ikonoen artean. Haurra 
mainatzen eta ilargi-eguzki batzu irudietan, hots, aurpegi 
batzuekin. Ia hogei minutu egon da gurekin ateak ideki 
ondoren giltz porra handi batekin.  
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Asinuko freskoak (XIV. . Jesusen bataioa. 

 

 

 
Asinuko freskoak. Jesus apostoluei oinak garbitzen  
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Jainkoaren ama. H Platutera sto béma 

 

 
San Jorge. O Agios Georgios. Asinuko kaperan. 
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San Nikolas. Agios Nicolaos tis Steyis. Kakopetrian dagoen  ermita 

 

 
Jesus haurra mainatzen.  
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San Nikolas Teilatupeko freskoa 

 
 
PAFOS.  Maiatzak 1. 
 
 Maiatzaren lehena Benetan ederra dauden Hotela. 
Barrazkilo eskailera batetik jaitsi gara patio pollit batera. 
Palmondopeko mahaitxo batean eseri gara eta ea kafea nahi 
genuen galdetu digu, kalimera, welmorning esan ondoren. 
Laranja dastatu dugu ere. Zapore bereziduna, batere 
produkto kimikorik gabea, natual-naturala. 
 
 Herrian barrena bueltaxo bat eman eta harriak ikustera 
joan gara. Benetan ederrak erromatar garaiko mosaikoak. 
Poseidon, Titis, Kasiopea eta jainko-jainkosen konpainia 
guztia ikusi dugu bi etxe benetan interesgarrietan. Ehize 
irudiak, andereño ederrenaren nor-lehenka, eta beste. 
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 Teatro zahar-berritua ere bisitatu dugu. Faroa. Harrizko 
zutabe erori eta puxkatuak. Nolakoak ziren etxeak ere bai. 
Badirudi lur azpian eraikitzen zirela, zeren ikusi ditudan 
eskailera batzuk beheruntz zihoazenak eta han gela aski 
erosoak.  
 
 Beribila hartu eta kostari jarrikitu diogu 
mendebalderantz.  
 
 Urteko lehen mainua hartu dut, ura aski freskoa egon 
arren. Gero bazkaria. Salta juriatiki megali, herri entsalada 
erraldoia zerbezarekin eta kito. Ikuspegi miresgarria begien 
aurrean. Kostatik jarraitzen dugu eta mendi muino batera igo 
ondoren beste badia eder bat ikuskatzen dugu: Afrodita 
mainatzen zen leku hautatua. 
 
 Sarreran pope bizardun bat laranja saltzen. Zaharra, 
erdi-inglesez mintzo eta bi kilo erosi dizkiogu. Eskuak zaildu, 
eta zakarrak ditu. Aurpegia ere bai. Zenbat eguzki eta haize 
ez ote duten pairatu! Laranjak beren osto berde eta guzti 
saldu dizkigu eta kamioia osto berdez eta laranja horixtez 
beteta dago, eguzkiaren beroetatik libratzearren, noski. Bere 
biziaren zinua seme-alabak ukaitea izanen zen, baitabilzki 
inguruan mordo bat, eta hamaika turista giriren kontura 
mantendu beharko. Ondoren berriro kostaldetik ibilalditxo 
bat eman dugu. Han behean itsasoko urak aratz eta garden 
ikusten dira, hondoko harriak eta belarrak garbi-garbi. 
Gaurko mainua bigarrena, baina oraingo ura ez ez zait hain 
hotz iruditu. Bestalde, ur-betaurrekoekin sartu naiz eta 
honela hondoko itsas-belarrak, harriak eta tarteetarik 
dabiltzan arrainak ikusiz entretenigarriago geratzen da igeri 
egitea. 
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 Oraingoz eskatu dugun hotel guztietan ez zaigu falattu 
lekurik eta gidak dioena zuzena da ia beti. Batzuetan ematen 
dituen zuzenbideak zaharkituxeak dauden arren, zeren ikusi 
ditugun zenbait hotel itxita daude, hobe beharrez. Betiko? 
Ez dakit. Agian bai. Baidurdi honek ere Espainako 
hegoaldeko kostaren martxa hartu duela. Ez dute bada, 
betirako. Ministroaren kezka nagusia, astekari inglesak 
dioenez, baseek ez diotela Txipreko turismoari kalterik 
egingo. Bestalde okasio ona dela geldiarazteko Turkiak 
egindako garbiketa. Hauek, ordea, ez ditudite prest inolako 
konponketa berririk egiteko.  
 
 

 
Pafosera iristen 
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Pafoseko itsas gaztelua 

 
 

 
Pafoseko ruinak. 
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Pafoseko teatroa eta faroa 

 

 
Pafoseko pinturak 
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Pafoseko mosaikoak. Etxeko andrea mainua hartzeko prest 
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LATSI, maiatzak 2. 
 
 
A spaldiko partez mezetan egon gara. Hasia zen jadanik 
eta ordu eta laurden iraun du. Amin. Agios azanatos, kirie, 
eta horrelakoak besterik ez dugu konprenitu. Popea lodi-
lodia eta tipi-tipia. Ile urdindua eta bizar zuri luzea. Bi Meza 
laguntzaile sotana beltzez jantziak. Bat pope bigarrenaren 
lanak eginez, bizar belztuna eta bestea monagilo lanetan 
beltzez ere jantzia.  
 

Kandela bana ere piztu digute. Gero kopa ontzi handi 
bat urez bete dute eta popeak meza bukatutakoan sartu du 
gurutzea otoitz batzuekin Jordan hibaia aipatuz eta belar 
batzuekin batek pulunpatu du eta denoi ur bedeinkatu hartaz 
zipliztindu gaitu, guri ere iritsi zaizkigularik ur tantak lehen 
lerroan baikeunden. Ondoren denek gurutzeari pot ematera 
joan dira.  

Haurrak batera eta bestera gelditu gabe ibili dira 
zeremonio guztian zehar.   

** 
Goizetik itsasuntzi batera igo eta hiru orduko bidaiatxo 

bat eman dugu. Captain Morgan du izena untziak eta pilotuak 
galdetu digu ea nongoak ginen eta esan digu ezagutzen duela 
gure lurraldea marinela zelarik Pasaiako portuan arribatu izan 
baitzen behin baino gehiagotan. 

Bazkaondoan, ohiko salata juaritiki hartu ondoren 
mendietara goaz monastegi zahar eta eliza galdu gehiago 
bisitatzera. Agios Panagia, Makairosen sorterrira iritsi gara 
eta honen ondoko monastegiko kanpandorrea benetan 
ederra du. Elizatariko irudia, Ama Birjina etzanda oso bitxia, 
barrengo ikonoak gehienetan bezala ederrak, korua 
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polikromatua, eta pulpitua, haure ere berezia, paretatik 
ateratzen da eta iristeko orma barrenean egindako 
eskaileratik igo behar.  

Arratsaldean beste mainu eder bat dastatu ondoren, 
Poli herrira igo gara eta han afaldu dugu harmonia onean. 
Haur batzuk plazaren erdian jolasean ari dira kukuka. Batek 
ezartzen du besoa zuhaitz batean eta esaten du, Ave Maria 
kuku, eta bitartean beste haurrak pausu batzuk aurrera eman 
behar ditu, zuhaitzari begira dagoena ohartzen ez delariki. 
Honek berehala burua jiratzen du eta ikusten badu norbait 
mugitzen ari dela berriro hasiera eman behar diote jokoari. 
Oro irri eta barre artean. 
 
 
 

 
Agios Panagia  
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Atariko irudia 

 
LEMESOL /LIMASSOL. Maiatzak 3. Astelehena. 

 
 

Latsitik Lemesolera. Hotel hoentako itsasondoan beste 
mainu bat hartu eta ospa. Ura, noski, atzo arratsaldean baino 
freskoago goizetik. Normala. Gaueko hoztearen ondorioz 
edo. Begira egon gara mapa: nola iritsi Kykku-ko 
monastegira, baina beste bideetarik. 

Agios Neofitos monastegian egon gara. Harkaitzetan 
ideki koba zulotan eta gero freskoak bertan Neofitok 
pintatuak XII. mendean. Sarrerako zaindari, fraidea, noski, 
oso fina suertatu zaigu eta liburuxka bat saldu digu. Ohi 
bezala debekaturik dago fotografiak ateratzea. Geo 
monastegi modernoa ere bisitatu dugu eta nire ustez, fraide 
txikiak kofesatzen ari ziren lasaiasko, lehenik bat eta bestea 
gero, jendartean. Patio erdian pizina ttiki bat bada arraintxo 
gorrixka batzuekin. Eguerdi da. Beroa. Honek, ordea, ez 
lieke eskubiderik eman behar andere adindune batzuei 
komentu atarian gonak kendu eta galtza motzetan gelditzeko. 
Ez al zuten beste leku aproposagorik? 
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Hotelean sartu aurretik ibilaldi luze bat eman dugu 
malekoitik. Familia osoak dabiltza pasioan, baina ez gu 
bezala patxadaz. Balirudike medikuak agindurik 
mendigoizaleen abiadura dutela hartuta tamaina gisara. Ez 
dirudi, ordea, gehiegi flakatzen dienik ariketak, pottoloasko 
ugari baitaude. 

Gaizki hautatu genuen Hotela bide ertzean eta leku 
primerako batean afaldu ondoren, musikaz 
akonpainaturik, hamaika platertxo, erabaki dugu lekuz 
aldatzea. Maletak bapatean osatu eta alde. Hotelekoa 
harriturik gelditu da, baina badakigu zer den loak ezin 
harrapaturik egotea eta nahiago dugu patxadan beste 
itsasondo baretsuago batean zerbait gehiago ordaindu 
arren baina lo lasai egitea. Azkenean aurkitu dugu sasoi 
honetan guztiz erraza baita. Bost libera merkeago atera 
zaigu gainera gela. Leihoak iredki eta behean pizina eta 
itsasoaren soinu errepikakorra soilik entzuten da, eta ez 
beribilen garraxia, gurpilen eta motorren zarata 
lokenarazlea. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agios Neofitos 
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Maiatzak 4. Asteartea. 
 
 Ezinezkoa zaioa jira-bira osoa Txipreri ematea, 
Arantzazun bezala izpiritualki eta politikoki den gune eta 
muina bisitatu gabe, hau da, Kykko-ko monastegia. Baina 
hemen eta honen Museoak dituen tresorak eta bitxiak 
konparaezinak dira. Kasulla eta mitra ortodoxo errusiarrak. 
Ikono preziogabeak. Dena dago material garestienez osatua. 
Seinale bazutela bere garaian, - Erdi Aroan, noski -, 
ondasunik eta itsas-ontzi flota propioa zeukala komentu 
horrek, aberastasunen iturri. Garaiko mafiarekin eta 
oraingoarekin ere zer ikustekorik.  
 Kanpoan bi fraidetxo ikusi ditugu. Bat izozki haundi 
bat txupatzen eta bertako militar edo goardiekin berriketan; 
edaten eta zigarroa erretzen bestea. Balirudike ez dutela 
hauek harreman haundirik ez gerrarekin ez jendeak zer 
esango ote duen beldurrarekin. Ez dira, ez, izu ez 
mardaileren, ez inoren, hain handia baita hemen duten 
aberastasuna eta lasaitasuna.  
 Eliza ere orain arte ikusitako guztiak baino dotoreago, 
aberatsago urre eta zilarrez, baina era bereean niretzat 
pobreago, maiteago baititut mendixketako kaperatxo xumeak 
eta hauetako fresko apalak. 
 Lemosoleko parte zaharreko taberna batean dorada 
afaldu aitzin bueltaxka bat eman dugu hauzo zaharretik eta 
mezkita baten ondoko tabernan musika grekoa entzuten 
jendez gainezka zegoen, a tope.  
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Kykklos monastegiko pinturetarik bat 

 

 
Kykklos museoko sarrera 
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Maiatzak 5. Asteazkena. 

 
 Egunon, egunkaritxo. Zein ongi lo egin dudan gaur. 
Atzoko buruko mina kentzeko hartu nituen pastilek eragin 
miresgarria izan zuten, nonbait. Jaiki, bizarra moztu eta 
terrazan nago eserita itsas aurrean urrunera begira. Gaur atzo 
goizean baino bareago dago. Aratz, garbi eta urdin-urdina. 
Pizinarena transparentea. Gosaltzera goaz eta bazkalondoan 
berriro Syrian-Air-eko hegazkinara igo eta agur eginez, akaso 
betirako Txipreri Damaskorako bidean jarriko gara. Ez al da 
zaldi hau eroriko! Ez letsate jainkoek, ez eta Allahk ez 
Jehovak horrelakorik. Bidaiaren beldurrak eraginda Margak 
amets gaizto batzuen izan omen ditu. 
 Limasol portuko gaztelu zaharra bisitatu dugu goizean. 
Rikardo Lehoi Bihoztunaren eta Berengela Nafarroakoa 
ezkondu omen ziren egoitza. Badira zaldun zenbaiten irudiak 
harri landuetan, frantses zaharrean inskripzioak daudelarik. 
Horietako bat JACOBUS URRIUS, alegia Berengelaren 
gortekoa zen Santi Urrari eskainia.  
 Mezkita baten ondoan dagoen jatetxean, Al-Hellibi 
izenekoan bazkaldu dugu. Eguratsa ezin hobea itzalean. 
Aideportura iritsi garenerako 34 º C.  
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Jacobus Urrius-en hilobia 

 
 

 
Marga Kuriongo harri erorien artean 

 
 

 
Neu Kuriongo tragediak gogoan 
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Eustoliosen etxea Kurionen.Mosaikoak 

 

 
Kuriongo mosaikoak 
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 ASTEAZKENA. Hegazkina joan den astekoa baino 
hobea, hau da, berriagoa. Igoera flax bat izan da. Emirato 
arabeetara zihoazen pasaiari batzu ikusi ditugu. Zuriz 
jantzitako gizon gazte garai eta lirain bat eta aldamenean bere 
dama, dena beltzez estalia, begi berde ederrak besterik  
ikusten ez zitzaizkiolarik, eta ama beduina, aurpegia oihalez 
libre, marka koloreztatu batzuek bertan nabarmentzen 
zaizkiola. Haurra aitak hartu du besoetan eta igoerakoan 
ikusi ditugu jostailu multzo bat, bizikletak eta beste 
kargatzen. Gure atzean eseri dira. Noizpehinka atzera 
begiratzen dut eta emaztearen begi xarmantekin topo egiten 
dut. Eskuak ere tapaturik ditu esku-narru fin batzuez. 
Alabatxo bat aski moderna jantzirik ere badoa beraiekin.  
 Goitik behera begiraturik Txipreko parte turkiarra ikusi 
dut, alegia, hegoekialdea eta ez dirudi hemen hiri handirik 
eraiki deni kostaldean. Itsasoa ohi bezain urdin. Ordu bat 
iraun du hegalaldiak. Baina lehenagotik Asiako eremuan 
sartuak ginen, eta azpian hiri handi bat ikusi dugu. Beyruth 
uste dut zela. Ondoren desertua, harkaitzak eta hondartzak 
amaiarik gabe. Noizpehinka bidexkaren batzuen gurutzatze 
ondoan herri txiki bat.  
 Aideportuko kontuak berehala egin ditugu, Txipretik 
irtetzerakoan bezala. Hemen batek Arconada futbolariaz 
hitzegin digu eta guk Donostian bi izozkitegi dituela, eta 
negozio gizon egina dagoela, urteak ere aurrera dihoazkiola...  
 Aideportuan ajentziarekin gelditu ginen bezala Balsam 
daukagu gure zai. Gaztelaniaz mantso baina ongi mintzatzen 
da. Gazte interesgarria dirudi. Kuban egona da. Aideportutik 
Damaskorako bidean beribilez goazelarik, 26 kilometro 
baitira, solastatzeko astia izan dugu. Galdetu digu ea zer 
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ofizioetakoak ginen. Hiri barnera iritsi bezain laster hau bai 
dela mundua! 
 Murraila ikusi dugu, zoko batzuek ere bai eta 
lauzpabost miloi jende omen dituen hiri barnera sartu gara. 
Nahi zigun gida lanak egin, arabe klaseak eman, edo beste 
zerbait, baina Margari nola bakarrik ibiltzea gustatzen zaion 
eta nahiago duen bere plan propioak egin, dólar batzuek 
aldatuko dizkio, propinatxo bat eman eta agur. Gu, bakar-
bakarrik gaude, jadanik, Damasko hirian. Poltsak gelan utzi 
eta bagoazke gehien maite dugun gauza egitera, alegia, hiri 
ezezagun baten bihotzean sartzera, eta hau Damas baldin 
bada, hainbat hobeto. 
 

 
Hotel Al Patra. Damasko 

 
 Hiri barneko mezkita batean nago sorbalda paretean eta 
ipurdia alfonbra batean eserita. Nire aldamenean hiru gizon 
daude etzanda besoak belaunetan gurutzaturik. Aurrez-aurre 
beste batzuek kopetaz noizpehinka lurra ukitzen dutelarik 
bere errezotan dihardute. Aitzinago beste batzuek ez dakit 
noren hilobiaren aurrean burdin-sarea eskuz eutsirik. Sapaia 
irudi geometrikoz beteta dago eta diz-diz, halako garbitasuna 
eta briloa baitario. 
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Mezkita handia. 
 
 
 Ehunda hogei metro luzeran eta berrogeita hamar 
zabaleran (120 x 50) du XIII. mendean eraikitako egoitza 
honek, dena tapizez betea. Ikuspegi zoragarri honek 
suspirioak sor ditzake. Erdiko partean bada talde bat dena 
beltzez jantzia otoitzean ari dena beren apaizarekin. 
Derrepentean denak oihuka eta kantari hasi dira. Halere ez 
da antzinako tradizio hau berriaren etsai, zeren eta dena 
jantzi beltz finez estaliaa den gazte xarmant batek eginkizuna 
osorik filmatzen ari baita. Oihuak eta musika zuzendariak 
eskuekin eta zangoekin erritmoa darama, eta bularra jotzen  
Aima diotela, eta erritmoa azkartzean extasiara iritsi direnean 
emakumeak negarrez hasi dira lehen berriketan ari ziren 
emakume batzuek. Bapatean denak negarrez ari dira. Eta 
orain eskuak zerura begiratuz Allah oihukatu eta antza denez 
dena bukatu da. Altxatzen dira eta badihoaz. Zeremonia 
honek balirudike katarsi funtzioa betetzen duela.  
 Sarrera emakume adindun batzuk hasi zaizkigu hitz 
egiten. Gu, noski, jadanik garai batean erabiltzen ohi 
genituen bata grisez jantzita gaude, hots, guardapolvos bezala 
ezaguna genuena. Iraniarrak zirela, zioten, spaniards ginela 
esandakoan oso alai eta atsegin eran errezibitu gaituzte, bere 
familiakoak baikinen. 
 Ohartxo hauek mezkita barruko zutabe baten ondoan 
idazten ari naiz, zurezko apaltxo batzuetan sandaliak utzirik 
baitauzkat.  
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Omaiarren mezkita. Damasko 

 
Al-nawfara coffe shop. 11h. 5´ 

 
 Jendez betea dago. Nargile erretzen gizon tripontzi 
handi bat buruan txano zuri bat daramala. Orotarik bada 
hemen, giriak ere bai, noski eta tartean gu, bertakoekin 
nahasi nahi izan arren. Nargilea barruan gaztetxoek ere 
erretzen dute. Bada familiako arbasoen fotografia handi bat 
baina handiena presidentearena beren semeekin. Hautsik ez 
zaie falta mahaiei. 
 

Hazem jauregia. Arte eta Ohituren Erakustegia.  
 
 Frantses ukitu berezia du jauregi eder honek, eta bere 
geletan barrena ikus daitezke zenbait ofizio ezberdin. Jantzi, 
jende, eskola eta beste... Bisitak iraun digun denbora guztian 
militar jantzi goikargu bat zihoan bere laguntzaile 
arabearekin. Honek kontatzen zioen arabez, militarrak gero 
berarekin zihoazen errusiarrei kontatzen zien gauza 
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berdintsua errusieraz, eta hauek artzaiari bezala garaikitzen 
zioten atzeraturik bat gelditzen zelarik bere kamararen begiz 
dena filmatu eta betirakotu nahiz.  
 

 
Hazem jauregiko areto bat 

  
 San Pabloren eliza katolikoa bisitatu dugu baita ere 
San Pabloren kapera eta nongo murrail pundutik saski 
batean jaitsi zen juduengandik ihesi. Gida frantsesak dioenez, 
apostolu giristinoaren biziaren berri ez dakienarentzat, 
hasieran Tarsoko Pablo giristinoak persekutatzen ibilia zen 
judu gisara erromatarren zerbitzuan, zalditik erori arte eta 
argia ikusi zueno. San Ananiasek bataiatu zuen eta ordutik 
munduz-mundu ibili zen kristautasuna predikatzen. 
 Murrailaren puntu honetan bada ere halako eskultura 
modernoa irudikatuz zaldia eta Pablo batera. Elizaren 
barnean koadro bat grekerazko hizkiekin. 
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San Pablo eliza 

 

 
Ananiasek Paulo bataiatzen 
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 Bazar Handitik irten aitzin hartu dugu mamia antzeko 
zertxobait pistatxo edo horrelako zerbaitekin aski gozoa. 
Lekuak bezero baino zerbitzari gehiago ditu. Usai berezi bat 
dario egoitza honi.  
 Azkenean zazpi bat ordu eman ondoren mila gauzatxo 
eta mundu, jende eta aurpegi ezberdin ikusiz erretiratu gara 
hotelera atsen hartzera. Dutxa freskagarri on bat hartzera eta 
txukun prestatzeko afaltzeko erretserbatu dugun Chan 
Hoteleko Restaurant Panoramique deitura joateko. 
 Jantoki honek 360º gradu ematen ditu, jira-bira osoa 
gutxi gora behera 90 minututan. Hots, ordu t´erdiro. Beraz, 
bazkari edo afari ohiko batean aukera daukagu berriketan ari 
zaren bitartean hiri osoari begirada botatzeko 
hamabostgarren solairutik. Gauez ikusgarriena, dena den, 
mendi magalean ageri  diren argiak ditugu, esfera erdi bateko 
zeru izaraztatua bailitzan. 
 Janaria, bestalde, ez da oso garestia eta saiatu gara 
ohiturari jarraiki ez jaten kanpoko elikadurarik, bertako 
Mezze edo entremesak eta gero arkume saiheskitxo batzu. 
Dena oso on eta komentuko ardo gorria aski arrunta izanik 
ere bai.  
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Bazar Handia 
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Chan Hoteleko Restaurant Panoramique 

 

 
Chan Hoteleko Hall-a 
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 1999-V-6. Ostirala. 

 
  Ostiraletan jai musulmanek, larunbatetan juduek 
eta igandetan kristauek. 
 Gaur, ostirala denez eta ia dena itxita dagoenez Museo 
Nazionala ikustera goaz. Honek duen garbitasunaren eta 
orden pixka baten beharra! Gero, lira siriakorik ez dugunez 
eta banka guztiak itxiak MERIDIEN hoteleko bankura joan 
beharrean aurkitu gara, eta bertako Le Café de Paris-en ari 
gara Darjeeling izen ezaguneko tea hartzen, lasaiasko eta 
itzalean freskura ederrean. Dotorea da lekua eta esalkiko 
bizkarren balusak testu batzuk ditu latinez batek LASCIVA 
hitzaz hasten den eta DULCIA-az bukatzen dena. Hemengo 
negozio gizonen sabela edo arruntago esateko tripatzarrak ez 
du tamainarik, mugarik gabeko gerrikoa beharko hori dena 
inguratzeko. 
 Museo Nazionalean Vitrine IV, Ras-Shamra. Ugarit. 
L´abécédaire d´Ugarit est le plus ancien alphabet actuellement connu. 
XIV. mendea K.a. Eri baten luzera, 15 gramo, 30 letra 
ezkerretik eskuinera. Vitrine V. Textes Cuneiformes. Vitrine VI. 
Tablettes en cuneiforme sillabique babylonien. Stèle araméennes… 
 

 
Ras-Shamra. Ugarit. 
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 Arameoa, alegia, Jesusen hizkuntza oraindik mintzo den 
herrira goaz. Santa Tekla komentua. Bertan jatetxe bat, eta 
bazkaria zerbitu digunari ea badakien galdetu diot, baeizkoa 
esan digu, zertxobait badakiela, eta hitz batzuk eskatu 
dizkiot. Tipi, handi, eta horrelakoak esan dizkigu. Gero 
arabez eta arameoz idatzi grafittiz beteriko gurutze eta 
horrelakoak ikusi ditugu harkaitz handi batean, eta hertsidura 
bate igaro ondoren gailurrean dagoen eta San Sergiori, 
eskeinia dagoen eleiza benetan zaharrera iritsi gara. Joan-
etorria jendez gainezka dagoen mikrobus batean egin dugu, 
75 pezeta soilik kostatu zaigularik Maalula-Damaskorako 
bidaia.  
 

 
Santa Tekla komentua 

 
Bosra. 1999-V-8 

 
 Larunbata. Beyruth Station. Damas-Bosra 137 
kilometro. Jameel etxeko bus zaharra baino zaharragoan igo 
gara 10 h. 5´etan eta zai gaude ea noiz abioan jarriko 
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motorrak berotzen, - berotzeko premiarik ba ote dute 
hemen?-, dauden bitartean. Hau bai dela mundua geltoki 
honena! Mila bus, minibus, taxi eta horrelakoak. Beyruth-
Beyruth-Beyruth oihukatzen dute. Galdetu diogu taxista bati 
ea zenbat dólar esan digu uen jendred, beraz hamabost mila 
peseta kostatuko litzaigukeela, baina busak 75 soilik 
kobratzen digu Bosraraino.  
 Ohartzen ari naiz, interprete bat ez izatekotan, eta, 
noski, honen menpe, aske, pribatuan eta gure kasa ibiltzeko 
iglesaz aparte frantses pittin bat eta arabea batez ere ongi 
baino ongiago letorkigukeela, baina oraingoz zifrak bakarrik 
deszifrattzen kasi dut eta xokron esaten. 
 

 
Zenbakiak zerotik bederatzira 

 
 Beraz hamar honela: \  . Eta izenak: 0 zifer, 1 
wa´had, 2 itnin, 3 falata, 4 arba´a, 5 khamsa, 6 sitta, 7 sabai´a, 
8 tamonya, 9 tisa´a, eta 10 ash´ra. 
 Aspi puntualki atera gara, 10h. 19´tan, beraz lau 
minutuko atzerapenaz soilik. Kontrolatzaileak bidaiarien izen 
zerrenda darama, militar gazte lodikote bat sartu da, begiratu 
du eta aurrera. Telebistako filmeak ikaragarrizko zarata 
ateratzen du eta filea umore siriar gaiztoz egina da. Gaztetxo 
baten abenturak Unibertsidadean. A zer nolako buila eta 
karraxiak umorea eragiteko moduak amerikarren fil txarren 
tankerakoa, da, Jerry Lewis siriarra.  
 Bosra Cham Palace. Café Le Patio. Bi kaputxino 160 
lira. 
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 Bosrako anfiteatroan igo ditut 27 maila, eta gidak 
dioenez hamabost mila pertsonentzat leku bazen. Harri 
gogorrari esker ikusten ahal dira oraindik kafetegiko 
atalburuan lauburu batzu landuak. Ziudadelak antzokia 
inguratzen du eta inskripzio mordoa arabez idatzirik daude. 
 

 
 

 Bosratik Dara-ra mikrobus belusa eta urrekoloreko 
gortinez betean. Darako bus geltokian benetan marmolezko 
eskultura bitxia topatu dugu : beribila digantea, eta arabez 
idatzitako paperak. Errealismo sozialistaren artearen eragina, 
dirudi. Leku guztietan dikadorearen fotografia ikusten da. 
Esango nuke gurtza edota beldurra gehiegizkoak direla.  
 Paseoan ordu t´erdi ibili ondoren  geltokitik hotelera eta 
bertan sartu aitzin aldameneko karrikako ertz batean dagoen 
ZUMOTEGIan eseri gara espaloiko bi esalku moreetan eta 
alkitxo baten gainean laranja zumoa kokatuaz.Une 
honetantxe hasi dira hiriko moezin guztiak batera kantari: 
oooooooooojjjjjjjjjjjalhaoooooooooo. Arratsaldeko zazpi 
t´erdiak dira. Aldamenean lau parte iturriondo pollit baten 
ondoan. Bigarren txuria edaten ari garela nabarmen da 
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bozkarioz gaudela. Afalondoan, kafea eta argileari xurgatu 
bat eman diogu. 
 

1999 – V - 9. Alep(o)  
 

 Goizeko 6h. 15´ak. Seiak eta laurdenetan jaiki, dutxatu, 
damutu afarian hainbeste ardo edana eta erabaki egun 
batzuetan bederen ez dudala gehiago edanen eta taxia 
harturik bagoaz geltokira. Damas-Alep 355 
kilometro.Eguzkia jadanik goian dago iristean geltokira 
jendez inguratuak gaude, bakoitzak bere gauzatxoa 
eskaintzen digularik, baina atzo erositako txartela KARNAK 
konpainian gaurko bidaiarako ez du balio, ez baita autobusik 
gaur aterako, baina konpainia pribatu batere igotzen gara 
zertxobait gehiago ordainduz. Atzokoarekin konposatuta 
luxa da hau.  
 Damaskotik Aleporako bidean mendi gora eta 
harritsuak daude, desertu hutsa. Ezker aldean zenbait koartel 
eta goiza denez soldado gizagaixo multzoak korrika 
eguzkiean entrenatzen. Bada bat atzeraturik dihoana erdi-
errenka. Gailur baten gainean lehendakariaren harrizko 
estatua zeru urdinean ageri, beste zenbait hiritan, herrialde 
katolikoetan, noski, (Río, Donostia, Tudela...) Jesusen 
Bihotza ageri den moduan.  
 Benetan izugarria da pertsonalitatearen kulto hau, 
buruzagiaren presentzia bazter guztietan orain arte ezagutu 
ditudan neurri guztiak gainditzen ditu. Eta atzo komentatzen 
genuen bezala, emango nieke kalaxnikov baten ordez 
soldado bakoitzari erratz bana kaleak garbi ditzaten. Etxeak 
pintatu gabe kare xuriz eta erdi eroriak dauden monumentu 
zaharrak berreraikitzen, ez oraingo arte-sozialista honen 
sorkuntza itsusiak, baizik eta antzinakoak beren 
edertasunean ezartzen. 
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 Esterahat Al-madena Torahbbekom. Autobusa gelditu 
da eta hemen atsedenaldi bat egiten dugu. Batzuek ez dira 
busetik jaisten ere. Kafe haunditzar bat, zabal-zabala, eta 
bertan jendea lasai mahai haundi batzuetan, zerbait janez eta 
edanez, noiz aterako beren busaren zain. 
 HIMS (HOMS)-en gelditu gara. Herri sarreran 
errefineria dirudien XIX. mendeko fabrika zaharra. 
Geltokian umetxo batzu sartu dira kafea, gozoak eta erreista 
arabe batzuek saldu nahiz. Hauen begien bizitasuna benetan 
miresgarria da. Homs-eko geltokitik irteterakoan zaborrez 
bete lekutik pasatu gara eta bertan haur multzo bat zerbaiten 
bila.  
 Bide guztian musika arabea entzuten etorri gara. Ongi, 
baina pairaezina dena plastikozko eguratsaren hotza da. 
Hobetsiko nuke aire beroxeagoa, noski. 
 HAMÀH, 1982an anaia musulmanoak asaldatu eta 
gobernuak bonbardeaturiko hiria. Hamarrak eta hamar.  Ur 
errota jiganteak ikusten dira busetik. Beduinoen denak 
bidertzean. Artaldeak noizpehinka eta astoren bat edo beste. 
 11h. 40´. Hamabiak hogei gustxitan ALEPO, munduko 
hiririk zaharrenera iritsi gara. Beraz, lau ordu eta laurden 
psasatuko dugu bidean. Taxi batek berehala eraman gaitu 
Faisal hotelera. Hau eta duen jatetxea xume-xumeak dira, 
baina txukunak dirudite. 40 libera eguneko.   
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 Bidean ez da astorik ez ahuntzik falta 
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Alepoko zokoa 

 
 Astoa zamak karreiatzeko nahita nahiezko dute askok. 
Astoak, bizikletak, motokarroak denak nahasten dira 
Alepoko zokoan. 

 

 
Zitadela 
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 Zitaldearen aitzin-aitzinean dagoen ALKHAR 
kafetegiaren itzalpean bazkaldu dugu, gaztai-sandwicha urez 
ongi orniturik. Biak 300 libera.  Gauean SISI restaurantera 
joan gara eta hamabi gradu duen ardo zuria, fino andaluzaren 
punttua daukana eta Nekatr izenekoa edan dugu. Taoailatxo 
lurrinztatuak bukaeran usain ezin hobeagoaz eskuak garbi eta 
lehor batera uzten dutenak. 
 

1999-V-10  
 Paseatzen ari ginela agentzia bidaiak begira, Alepotik 
gure pausuak nora abiatu dudatan genbiltzala Adineko gizon 
dotore batek abordatu gaitu, Abdula izeneko gidariak eta 
proposatu digu prezio on baten truke minibus batean bidaia 
bat egitea. Hain ona eta garbia iruditu zaigu proposamena 
berehala baiezkoa eman diogula.  Simeon Estilitaren harrizko 
zutabea, antzinako eliza kristauak eta beste. Frantses 
konpainia izan dugu. Niceko andere adindun bat, 70 urte 
ingurukoa bakar-bakarrik bidaiatzen duena, eta Aix-en-
Provenceko bikote gaztea.  
 

 
Marga 



53 

 

 
Harri zaharren lilura! 

 
 

 
Simeon Estilitaren harrizko zutabea 
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 Oroitzen naiz Abdularekin tea hartu genuela leku 
honetan eta ikusten zirela urrun Kurdinstango mendiak. 
Esan zionean bidaiari batek zein on zegoen tea, erantzun 
zion, mais, oui, mademoiselle, nous ne sommes pas en 
Afrique. Alegia, ez geundela Afrikan lekune zibilizatu batean 
baizik. Ikusten zen ematen zizkigun argitasunak zirela medio 
Arkitekto bat zela desgrazian eroria, edo Unibertsitateko 
Arte irakaslea, menderatzen baitzituen ezin hobeto 
hizkuntzak, arte jakituria eta giza-legea. 
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Kristau eliza hutsakak 

 

 
Harrizko kutxa labratu abandonatuak 

 
 



56 

 Bidaia bukatu eta hurrengo eguna arte agurtutakoan 
zokora joan gara Alepoko xaboi fabrika ikustera. Usain 
ezberdinekoak badira. Kubotxo berdexka hauek zigilu bat 
dute gainean eta dorretan ezartzen dituzte kalean ilaretan 
lehor daitezen. Zerbait txukun afaltzeko asmoz Hotel Amir 
Palace lau izardunera joan gara eta The Fountains izeneko 
tabernan Holsten zerbeza freskua edan dugu lasaitu ederra 
hartuz. 
 Hamam-ean mainua eta masaia dastatzen ere izan gara. 
Lehenik hiru andere eta gero bi gizon. Bageneukan 
Estambuleko esperientzia, baina hau ezberdina izan da. 
Benetan masaia berezia gihar gogortuak biguntzeko, eta 
halaxe gelditu direlakoan nago. Bidean peatsi zaizkigun kraka 
guztiak kenduta, benetan arinago sentitzen naiz.  

 
 

1999-V-11. Asteartea. 
 

 Saladinoren gaztelua eta Gurutzatuen Krak hiria 
ikustera eraman gaitu gidak. Gaztelua ikaragarria da Krak 
delako hau pelegriek, hobe esan Jerusalemeko gurutzatuek, 
eraiki zutena Ons-eko muino handi baten gainean. Azken 
dorrera iritsitakoan ikuskizuna hain da ederra, dioetenez, 
itsasoa ere ikus daitekeela urrunean, eguraldi garbiarekin. Nik 
ez dut urrun xamar dagoen laku bat baizik ikusi eta mendien 
ostertza, zeinak adierazten duen argi baino argiago mundu 
borobila dela. 
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Zaldunen Krak gaztelua 

 
1999-V-12. Asteazkena 

 
 Gaur HAMÂH-ra gaueko 11tan iritsi gara, eta afaltzera 
joan gara segidan Sutta Restaurantera. Ez da hemengo 
janaria inoren gogoko izan, halere dekorazio kirtxa dauka eta 
aldamenean zurezko ur-errota diganteak musika erdoildu 
beti berdina sortzen digu. 
 HAMA TOWER hotelera pasatu gara zeren gidak 
aurkituriko hotela ez baita batere erosoa, komunak ez du 
bere egitekoa egiten behar bezala eta aski tristea baita. 
Bestalde hirugarren pisura igo behar da ea ez dago 
igogailurik. Ondoren ibilalditxo bat eman dugu hiriko 
Zokotik. Janari eta arropa dendak eta Oronte hibaiak 
mugiarazten dituen zurezko ur-errota diganteak. 
 Jada pixkat aspertuxeak gaude zokoez, egun santa 
guztian zikinkeria eta desordre hau ikusteaz, azkenean 
higuingarri bilakatzen baitzaigu. Eta Marga oso nekaturik 
dago, pausua mantso-mantso ematen du, eta hemen gabiltza 
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bi derrotatu gisa, zangoak arrastaka Txam Hotelera iritsi arte. 
Hemen bederen luxoak eraginik edo, ea pixkat biziarazten 
gaituen. Bi capuccino eskatu dugu. Gidak dioenez 82an egin 
bonbardeaketaren gainean eraiki zuten Hotel hau 
ahanztearen gertaera edo beste irudi sibnbolikoa 
eraikitzearren. Txam Hotelen Liga. 
 Sirian gelditzen zaizkigun egunetarako plana: Hama 
(asteazkena), Palmyra (osteguna) eta Samasko (ostirala). 
Kontutan hartuta larunbata gauean edo goizeko hiruretan 
ataerako garela, esan nahi duenak larunbateko 12tarako edo 
aideportuan beharko dugula egon. Eta larunbat gaua 
hegazkinean emango dugula, beraz, igande gauean jada 
etxean lo egingo dugula. 
 Hama-ko Sham Hoteleko sarrera aretoan nago. Sala 
eder bat da, iturri garbiak ditu marmol berde eta gorrixtak 
inguratuak. Aldamenean frantses batzuek Tablettes 
direlakoez mintzatzen. Balirudike hizkuntza guztietan 
jantziak direla. Orojakile batzuk azken txoko honetaraino 
etorriak. Dotore, aberats eta jakintsu, itxuraz bederen. 
 Tower hoteleko hamaikagarren pisutik ikusten ari gara 
Orantes hibaiak hemen bere bazterrak nola berdatzen dituen 
eta bertako biztanleek loratzen eta zuhaitzez ordenatzen. 
Zurezko aipatu ur-errota diganteak badabiltza polliki-polliki 
eta ura kanalaren gainera badaramate, denborari zentzu 
amaiezina, eternala, emanez. 
 Hiria jaiki da eta taxi horiak batera eta bestera dabiltza 
etengabe. Garaia da utz dezagun, beraz, duela urte batzuk 
bonbez odoleztaturiko leku hau, baina oroitzapen hoiek 
ahanzten saiatzen dena eta Palmirako biderantz abiatu gara. 
 Haman arazoak ditugu telefonoz deitzeko. Ezina zaigu 
inora deitzea, ez eta Palmirara hotela erreserbatzeko, baina 
berdin da ikusiko dugu biharrak zer dakarkigun. 
 AFÁMIA-ko Museoan mosaiko benetan ederrak ikusi 
ditugu. Inskripzio anitz grekeraz. Adan jantzia biznatinoen 
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erara bi suge eta paradisuko beste aberen artean. Ehiza 
irudiak. Tigreak, zezenak, oreinak, ahateak eta beste.  
Alemanak, frantsesak eta italiarrak. Denak talde gidatuetan. 
Gu bakarrik gabiltza pribatuki, edo gidaririk gabe. Kafetegian 
aleman gidariak banatu diete opila, ardoa, zerbeza eta 
horrelako gauza mordoa. Guk, aldiz, kafearekin edo hobeto 
esaateko neskafe eta urarekin aski izan dugu, zeren eta 
kafetegi hontan ez dute ematen ogitartekorik ere, agian 
alemanek jan diztuzte denak.  
 AFÁMIA-ko harrizko zutabeen luzera hau bai dela 
luzera zoragarria! Harri eroriak, harria harriaren gainean 
milazortzirehun metrotan. Zuzen erromatarrek ezarriak, 
hainbeste odol isurtze kostata. Zaldizko gurdiek hemen 
sortuko zituten arata eta ixkabilak. Hura bai algarabia! Egun, 
hau bai dela kolumnen argi ilara! 
 
 

 
Palmyra 

 
 Hama-tik Palmyra-rainoko bidea taxian egin dugu, 
taxistarekin prezioa adostu ondoren. Bukaeran baxi-baxi 
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eskatzen zuen eta propinatxo batekin konformatu da. Bi mila 
pezetatik bi mila bostehunera gutxi gora behera  
 Rosa Regásen Viaje a la luz del Cham (1995) bidaia liburu 
nobelatuan kontatzen duelarik hondar ekaitzak jotzen duela 
Palmyrako bidean eta hau irakurtzen dugularik eta 
komentatzen topiko asmatua zitekeela, hara non geuri ere 
gertatu. Beraz, ohiko behar du izan.  
 Beduinoak eta dendak bidean. Militarrak eta tankeak. 
Aurrez-auure datozen kamioiak argiak piztuta. Orain bertan 
martxa jaitsi behar izan du ezkerretik datorren hondar 
ekaitzak ia bide guztia estaltzen baitu, ez delarik ikusten 
nondik joan behar den. Soldadoen kamioiak eta hauek atzean 
zutik belarriak tapatuz... Kamioiek atzean tankeak 
daramatzate. Bide bazterrean abere hilak, desertuko koiote 
iledunak. Herrixka abandonatuen barnean tankeak. 
Ostertzean galtzen diren bidexkak. Noizpait euririk egiten 
badu, auskalo zer bilakatuko diren. Damas-Palmyrako busak 
pasatu gaitu eta une batez erreferentzia bezala izan badugu, 
laster galdu dugu, indar gehiago duenez gure taxiak baino. 
Azkenean iritsi gara Palmyra-ra. Iristerakoan Palmara ere 
irakurri dut. Villa Palmyra hotelean ez dago lekurik eta Hotel 
honen sarrera eskaileran zain nago eserita azken hogei 
urtetan egin ohi bezala, Margak noiz aurkituko duen bere 
gogokoa. Ona, garbia eta ez oso garestia. Beraz, Cham 
Hotelera ez gara joango, Tower prezio laurdenean baitago 
eta dena txukuna baino txukunago. 
 Iritsi garenean haize gaizto batek eta hodeiek estalita 
aurkitu dugu Palmyra oso, tamalez. Afaltzera Zenobia 
jatetxera joan gara eta hemen irakaskintzatik erretiratu 
frantses bat ezagutu dugu, mintzatzeko gogoz. Kafea 
hartzera gobidatu digularik ia bere bizitza osoa kontatu digu. 
Paben eta Bordelen bii izan dela, alargundua dela, beribilez 
Grezia, Turkia eta Siria osoa zeharkatu dituela. Eta bere 
furgoneta erakutsi digu. Sukaldea, hozkailua, ohea eta beste 
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elementu guztiak. Gero harrizko zutabeak elkarrekin ikusi 
ondoren Museoa ikustera joan gara.  
 Ondoren mutikotxo eder batek pastelak 100 libera 
siriakotan saldu dizkigu eta tea hartzera joan gara. 
Hartutakoan ezkontza baten aitzin-jolasak edo ikusi ditugu. 
Lehen beribilean emaztegaia zihoan zuri-zuri jantzirik beste 
emakume zenbaitekin, eta gibeletik pila bate beribil eta 
kamioi jendez beteta, tutu, oihu eta zarata. Irrintzika.  
 Tower Hoteleko azken solairuan gosaltzen ari gara eta 
gaur lainoak joan direlarik ikuspegi miresgarri batekin topo 
egin dugu. Ruinak oro ikuas daitezke. Harrizko zutabeen 
ilara luzea, antzokia, tenploak eta gaztelua, oasis berde 
batetik ailtxatzen den harrizko irudiaren antzera. Haizea ere 
badabil, baina zerua aratz, gari eta urdin-urdina dago. 
Hoteleko harrera emailearekin hitzegin dugu ordaintzeko 
unean eta esan digu berak eramango gaituela beribilez 
hilobiak eta gaztelua ikustera. Egia esan, beribila ez 
motokarro zahar bat baizik, baina bere funtzioa betetzen du.  
 Bi egun bakarrik gelditzen zaizkigu Siriako egonaldia 
bukatzeko eta garbi daukat askoz ere denbora gehiago 
beharko genukeela dena ikusteko. Edo Eufrates ibaiko hiri 
eta ingurunean eta hititek, arameoek, grekoek, erromanoek, 
bizantinoek eta hainbat eta hainbat zibilizazioek bertatik 
iragaiterakoan utzitakoak dastatzeko eta zertxobait ikasteko. 
 Oraingoz gehien liluratu, ukitu eta mirestu nautenak 
honakoak dira : 
 - Damaseko kale bizitza. 
 - Alepoko Zokoa. 
 - Abdula gida musulmana. 
 - Jeanne, bidaide suertatu zaigun frantses emakume 
adinduna. 
 - XX, Pamiran topatu frantses irakasle erretiratua, 
komunista. 
 - Beduinoen aurpegi zaildu eta ederrak. 
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 - Haurren begi diztizari inozenteak.  
 BAAL-en tenploa bisitatu dugu. Harriak, eta harrizko 
zutabe miresgarriak. Familien hilobiak. Prozesioan bezala 
emakume batzuek modu oso modernoan adieraziak harrizko 
zenbait kurba hutsez. Gaur argi honekin zutabe guztiak 
benetan eder eta ikusgarri daude, hauen artetik ikusten diren 
zeru urdin zatiak eskura bagenitu bezala.  
 

 
Baal-en tenploko erliebea 

 

 11h. 45´. Hamabiak laurden gutxi. Hotela ordaindu eta 
gero hementxe nago zuhaitz baten pean, itzalean, busa noiz 
etorri zain. Estatuko konpainia KARNAK honek hamabi 
t´erditan eta ordu bat laurden gutxitan omen du Damaserako 
irteera. Jo dugu lehena hartzeko asmoz baina ez omen da 
gelditzen lekurik, bezperatik erretserbatu behar baitzen, 
omen. Ea Margak aurkitzen duen bus azkar eta on bat, 
konpainia ezberdina direnez.  Egia esan, maleta pare honekin 
batera eta bestera ibiltzea honelako justiziazko eguzkipean 
gogorra baita.  
 Fotografia ateratzeko moduko motokarroetan egin 
dugu joan-etorria. Lehenik gizon gizen, lodi eta bigotedun 
batek gauden izkinetik bi kilometrotako taberna batera, baina 
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hemendik ere busik ez da aterako ordu bat baino lehenago, 
eta beraz, beste motokarro batean itzuli gara KARNAK 
geltokira eta bi tike hartu dugu. Azken busa Damaskorako. 
Noski, pasaportea eskatu digute eta izen-deiturak ongi edo 
idatzi dituzte beren kontrolerako orrietan. Lehen 
motokarroak 75 libera, bigarrenak 50, eta Damaserako busak 
200. Dena den bada ezberdintasunik konparatuta Hama-tik 
ekarri gintuen taxiarekin.  
 Buseko telebista beste bus batean ikusitako filme bera 
ematen ari dira, non aberaskumeak, tiki-lodi-burusoil batek 
Israelgo izarra bereganatzen duen... Bigarren filmea, 
Indiakoa da eta azpitituluak arabez. Musikal amerikarren 
pastitxe txarra besterik ez da. Printze eta printzesaren arteko 
amodio ixtorio irentsezinak... 
 14tan biderdian gelditu gara. Batzuek tabernara eta 
beste batzuek komunera eta mezkitara ere joan denik bada. 
Damaskora 15.30tan iritsi gara. Autobusen geltokian 
Madriden bezala txasten arteko liskarrak. Denek gure 
maletak eraman nahiz. Egia esan, azkenean bi dolarrekin 
konformatu behar izan du, batekin ez baitzen aski. Diru 
siriakorik ezean Meridien hotelera joan gara dirua aldatzera. 
Hementxe bazkaldu dugu. Entsalada bat gero haragi 
puxketatxoa arrozarekin eta ondoren kafea. 
 Cheikh mehi el din edo Abou jarash-eko mezkitan nago 
esrita bizkarra harrizko zutabean ezarrita. Madra Sabihiya-ko 
mezkita ote? Atarian begira ikusi gaituenean sartzeko keinua 
egin digu et Marga bi jantziz jantzi da: buru zapiz eta soin 
zapiz.Lehena zuria eta bigarrena beltza. 
 Bat hasi da bere otoitzak egiten entzuteko moduan, 
kalean bitartean txoriak txio-txioka eta urrunago haurren bat 
negarrez eta beribil baten tutua. Mezkita karratua da eta 
pulpiora doan zurezko eskailera-tramankulua ongi landua. 
Oso sinplea baina era berean lasaia da leku hau, aulki ttipiz 
eta liburu arasez betea. Irteeran aulki batean eserita zegoen 
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Marga eta ez dut ezagutu. Ixkin batean jrraitzen du burua 
estalia duen bizarun soina kulunkatuz irakurketa monodiko 
batean. Batzuek etzanda daude Madrasan. Kupula ederraren 
pean hilobi bat benetan lekeu eijerra. Korua marmol berdez 
eta axulejo urdinez hornitua... 
 Azkenaurreko gaua Damasen. Dutxa freskafarri bat 
hartu eta ur xorta edan ondoren leihotik mendi aldera begira 
nago. Benetan ikusgarria da mendi magaleko argi guztiaek 
eratzen duten zilar-urrezko katea, eta kuttun honen goi 
partean Antena rerraldoi bat noizpehinka argi gorri diztizariz 
eta zeru turkesa.  
 Hau bai, benetan ikuspegi miresgarria! Hau gaua! 
Pentsatzen dut bertakoek ere jakinen dutela miresten. 
Bapatean 19.30ak dira eta moezinen kanta polifonikoa hasi 
zaigu bazter guztietan. Batek eman du ordena, antza, eta 
beste denak banan-bna bere bertso koranikoak ari dira 
errezitatzen, mundu zabalerantz hedatzen. Dena den, ene 
ustez, ez du kantak  Turkian eta Tunizian adina  irauten. 
 
 
 

1999-Maiatzak 15 
 
 Azken eguna Damasen. Goizeko ordu txikietan 
moezinak kantatu duen otoitzabestetan baino luzexeagoa 
iruditu zait. Gaur ere zeruak aratz eta urdin jarraikitzen dute, 
eta enaren itzal moraskak joalsean ari dira batetik bestera 
urdin urratzen. Kalez-kale abiatu gara. Eskribitzaileak bere 
mahaitxoa, tinta, luma eta papertxoekin norbaiten zai bere 
ofizioa praktikatzearren. Kanposantu ondoan marmolistak 
hilobi harrietan idazten. Jendea hilobiak eskuz ukitzen eta 
fotografiak hartzen (Turkiar baten mausoleo ospetsuan). 
Kanposantuaren esparru barnean saltzaile batzuk galtzak 
dituzte saltzen. Fatimaren hilobian andre iraniarrak beren 
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buruzapi eta guzti. Turkoak ala iraniarrak ote ginen galdetu 
digute.  
 11h. 7m. Zokoan gabiltza eta ertzain bat bertako 
historiaren aurka lanean ari da, alegia, merkantziak 
merkatariek ezpaloietara mugatu behar dituztela karreterako 
unean okupatu gabe. Aldamenean Jeanne, andere frantses 
adinduna topatu dugu berriro, eta zenbait kontu kontatu 
ondoren ea bisita noiz egiten diogun esan digu gutuntxo bat 
aitzinetik bidaliz. 
 Omeiaden tabernan gaude alfonbra artean, eta bitxia, 
batean San Pablo ageri da. Beste batean ikusi berri dugu 
Ama Birjina haurrarekin, baina oso gutxitan ageria giza-
irudia. Maider eta Maddirentzat zertxobait erosi ondoren 
zokoan, auzo kristauera joan gara bazkaltzera atseden 
hartzera. Restaurantearen izena: ZEITUNA. Benetan patio 
polita, izpilu, leiho, iturri, zuhaitz, eta diban benetan kolore 
ederrezkoen artean. Alkoolik zerbitzen ez dutenez urarekin 
bazkaldu dugu.  
 Zokoan genbiltzala izanda une bat on uste bainuen 
inoiz ez ginela handik irten ahalko. Bost ordu ondoren 
hementze nago eserita, bederen, diban koloretsu batean 
musika siriarra entzunez. Deus ez dut konprenitzen, baina 
beti berdintsua iruditzen zait dela, noizpehinakko aldaerak, 
flauta, danborrak... eta une gozo honetan begiak ixten ari 
zaizkit, baina ezinezkoa da horrelakorik paira azken egunean. 
 Azken erosketak Damasen. Tapiz bat, bi mahai-oihal, 
argile bat, Graviko gozokiak eta guzti hori eramateko balisa. 
Tapiza eta mahai-oihalak erosteko ordu bat bederen iragan 
dugu. Tea hartu eta mila eztabaida ondoren prezioa lotu 
dugu eta kalenderra kristau bat oparitu digute, dena arabez 
dagoen arren. 
 
 Aideportura eramateko hamaiketan geldtu gara. 500 
libra siriar. Hau da hogei bat kilometro egiteko mila eta 
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bostehunbat peseta. Taxiak ordu erdi eskasean aideportuan 
utzi gaitu. Gaueko hamaikak eta laurden dira eta bihar 
goizeko hiru t´erdietan hartu behar dugu abioia, beraz, lau 
ordu aideportu eskas, hotzean, basamortua dirudien 
honetan. Oso jende gutxi dago eta bertan eman beharko 
ditugu orduak. 
 Zer zentzu ote du gizon ekialdetarrarentzat errosarioak? 
 Zer zentzu ote du neska gazteentzat goputz osoa 
estaltzen dien oihal beltza jaztea? 
 Zer zentzu ote du leku publiko guztietan diktadorearen 
erretratua edukitzea? 
 Bi aldiz eskatu izan diegu gaueko guardia egiten ari 
ziren  soldaduei ea uzten ziguten fotografiak ateratzen 
lehendakariaren aldareari, baina egin izan dituzten keinuak 
nahiko adierazgarriak izan dira atzera botatzeko. Ezetz, ia 
erdi barrezka, antza zenez ez zuten gehiegi sinesten 
aldarekoan, halere ezezkoa ematea beren egitekoa zenez 
ordenak kunplitu egiten zituzten zorrotz.  
 

 
 

1999, maiatzak 16 
 

 00.01. Aideportuan zai gaude, noiz txekina pasa eta 
poltsak bere bidetik bidali, eta noiz pasa beste aretora eta 
han lekuren bat hartu. Bitartean hegaldiei begira nago: 

Khartoum  2.45 
Luxemburgo  00.45 
Milano   03.05 
Frankfurt   03.30 
Madrid   03.50 

 12.20tan telebistak poltsak behar ditugula txekingatu 
dio eta iritsi gara atera, eta ea italianoak ginen galdetu digute, 
eta hementxe gaude zai. Ikusi dudana ere bitxia da, beltz 
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baten pasaportearen orri tartean dólar batzu... Atezainak ikui 
ditu, noski, baina ez ditu hartu eta pasatzen utzi du (sistima 
zaharra da hau, antza...). Badirudi ordu bata aldean atetik 
pasatzen utziko gaituztela. Milanokoak izan dira beste 
lineakoak ere bai, militarrak lagun dituztenak ere azkar asko 
pasatu dira... Orain azken ordu biotako lehen hitzak 
altabozak araberaz hitzegin du eta ez dugu tutik ere 
konprenitu. Goizeko ordubiaK. Azken ehun lira siriarrekin 
botila bat ur erosi dugu. Badaukagu zeraz, zertaz egarria 
kendu. Damascu Duty Free elakoa ikusi dugu eta ez du ezer 
baliokorik. Betiko erloju, perfume, musik-tresna, tabakoak,  
etabar... 
 Azkenean lauak inguruan hegazkinak jarri du bere 
mokoa Europarantz begira. Egia esan, lehenik itsas lerroaren 
pare dauden mendi gorak saihesteko deserturantz abiatu da, 
baina gero jira emanez Txipreko bidea hartu du.  

Hegazkin berria denez momento oro ikusi ahal izan 
dugu non gauden, edo Asia edo Mediterraneoan edo 
Txipreko kostatik gertu. Orain Turkiako parte bat ikus 
dezakegu goizalba baita, eta oraindik guztiz argitu ez arren 
itsasoko lerroa ongi bereiz daiteke. Dena den aski jota eta 
nekatuak gaude. Ezin baita horrela behar bezala lorik egin. 
Mesina eta Sizilia aldera iritsi baino lehen jada Kretatik igaran 
eta berehala, hau da, uharte luze honen mendi tontor 
elurtuak iraganik  

Marga mariatuta gelditu da eta eskuin eskuko 
mugimendu bat ezin eginik. Gauza psikologikoa ote da, edo 
hobe esan psikofisiologikoa? Edo virus gaizto baten eragina? 
Korsika igaro eta Menorka, Mallorka eta Ibiza gainetik 
pasatuta penintsulan barrena bagoaz. Une batzuek nahiko 
lehor, beste batzu maiatza honetarako aski berde.  

Azkenik 10. 30tan lurra hartu dugu Barajaseko 
aideportuan. Maletak hartzerakoan oker bat izan dugu eta 
gure geltokitik berriro aideportura itzuli beharrean aurkitu 
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gara, hainbeste kostatako gure alfombra eta mahai oihalen 
bila. Suerteak lagundu digu, egin dugu maleta berdintsuen 
aldaketa eta hementxe daukagu tapiz koloretsua. Gero Santa 
Ana Plazara joan gara garagardo bat eta ebaki bat hartzera, 
eta atseden pixkat... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afalondoan Edolemesos tabernan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



71 

 


