
ZERUAK ETA INFERNUAK  (J.M.Olaizola “Txiliku”) 
 
 

3. KAPITAINAREN ALABA 

 

Los casos del Sherlock Holmes español: el crimen del capitán Sánchez. 

 La Brigada de Investigación Criminal, a las órdenes del comisario 

 Fernández Luna, aclaró un caso que unía incesto, miseria y asesinato. 

        

                    
Sanchez Kapitaina.                          Sanchez kapitain ohiak Jalon jaunaren                  

      gorpua zatikatzeko erabili zituen tresnak.                                                    
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5. ALAMUTEKO PARADISUA 

 

WEI LIE DESHANG 

FANTASIA ON THE MARCO POLO 'S THEME  (Bernardo Atxaga) 

ei Lie Deshang morroiak ez zuen bere zoritxarra onartzen, eta 

hamabost urtez geroz eduki izan zuen gogoan Aga Kubalai 

gobernagariandik mendekatzeko asmoa. Eta, neurri batean 

bederen, zilegia ere bazen bere gorrotoa, zeren haren palazioko sukaldeetan 

egin arazten baitzioten lan, kez inguraturik eta abere zati odoltsuen artean; 

eta ez baitzioten palazioa zegoen irlatik irteteko baimen bakar bat ere 

ematen. 

 Eta horrela Joan zitzaion Wei Lie Deshangi gaztetasuna, bere bihotzeko 

desira gaitz haiek zaintzen eta zorrozten, aukera baten zain, luze iritzita beti. 

 Jada hogei urtetako gizona zela, ordea, hizketaldi bat entzun zuen 

Mohamed izeneko behartsu batek zabaldutako fede berriaz, eta, bisio baten 

zehaztasunez, une hartan bertan, bide luze baina zuzen bat sumatu zuen bere 

mendekuaren lortzeko; eta –nahiz bidea arriskutsua ere izan, Kiang`Si hurira 

isilkako joan-etorriak egitera behartzen zuena- hari eutsi zion kemenez. 

 Eta horrela joan zitzaizkion beste hiru urte, palaziotik ia gauero alde 

eginez, loa galduz, bere xedeari buruzko oinarriak ezartzen. 

 Baina denbora gehiegi ere bazen, hiru urte, heriotzarekin jolasean 

ibiltzeko, eta Wei Lie Deshangek, mendekurako lehen ekintzak finitutzat joaz, 

irla betirako uztea erabaki zuen. Kiang`Si hurira joango zen, eta gero berriz 

Annam mendietako herrialdera; eta ez zen sekula ere itzuliko handik. Halere, 

ageriko ziren bere mezulariak. Aga Kubalai gobernari gorrotatua ez zen bere 

berririk gabe geldituko. 

 Eta hala, udaberriko ilunabar batez, irlaren muturreko portu ttikirantz 

abiatu zen isil-isilik, mugimendu bakoitza neurtuz, inoiz baino kontu gehiago 

edukiz. Baina, guztiarekin, azkenekoa izan arren, ez zuen ibilera hartan oztopo 

berezirik aurkitu; ez baitzegoen ilargirik zeruan, eta axedrezean jokatzen 

baitziren –betiko moduan- gerlari ontzi zaintzaileak. 

W 
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 Egurrezko kaiaren zuntoi artetik sartu zen uretara, uhinen soinuak 

ematen zion babesarekin baliatuz. Ondorenean, shampan batera igoz, errainu 

bat bezain arin aldendu zen irlatik. 

 Kiang 'Si, Cathay itsasoko huririk aberatsena, badia zabal baten zegoen 

kokatua, hondartza gaineko mendi tontor leun eta sarrietan. Egunez ere eder, 

ederragotu egiten zen estreinako ilunak iritsi eta kale kantoietako zuzi eta 

suak pizten zituztenean; zeren haien argitara, lurretik altxata legez gelditzen 

baitziren bertako etxeak, teilatu huts biurturik, eta orduan ez baitzuen 

Kiang`Si ez zen huri traidore bat baino. Mespreziatu egiten zuen bihotz-

bihotzez. 

 Hiru urtetako joan-etorriek emandako trebeziaz gidatu zuen shampana 

pagoda nagusirantz, eta, lehorreratuz, instant bat hartu zuen irlarantz jiratu 

eta ttu egiteko. Burutua zegoen azken ihesa. 

 Gau hartan, beste askotan bezela, eri eta eskaleez osatutako jendetzak 

hartzen zuen pagodaren atari zabala, eta haien artetik estrapozoka pasaz iritsi 

zen urrez miniaturiko ateetara. Intzentsu apur bat erosi zuen han. Gero, 

areago berandutu gabe, Siddarta bere jainkoaren aurrean belaunikatzera joan 

zen. 

 Irudia, erraldoia, laranja koloreko loretan blai zegoen. Haren ondoan, 

Wei Lie Deshangek gizonik xehe eta umilena zirudien. 

 “Zer behar du morroiak?” entzun zuen bere baitan behin intzentsua 

piztuz geroz. Baina bere jainkoaren ahotsa zen, aita bat bezala mintzatzen 

zitzaiona. 

 “Orain morroi bat iduri dut , -hasi zen otoika- baina, izatez, gerlari 

leinukoa naiz. Ordea, estadu hori kendu zidaten nire etxekoek, Aga Kubalai 

gobernari arrotzaren aurka jaiki nintzenean”. 

 Wei Lie Deshangekhasperen egin zuen, eta isilune bat. Min egiten zion 

gobernariaren arroztasuna gogoan hartze hutsak. Nola agin zezakeen gizon 

hark Kiang`Si bezelako huri batean? Zergatik ematen zioten huritarrek amore? 

Berak ezin zezakeen halakorik onartu. 

 “Etxeko guztiei, errebelatu zirelako, heriotza eman zieten. Ni berriz, 

artean oso gazte nintzelako edo, morroi bihurtu ninduten, eta irlara eraman. 

Hamabost urtez geroz egon naiz morroi Aga Kubalairen palazioan, eta lotsa 
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horrek asko sufriarazi dit. Halere, denbora ez zait lanturuetan joan, baizik eta 

mendekua prestatzen. Egunik egun aritu naiz nnire mendekuaren oinarriak 

jartzen”. 

 Eta Wei Lie Deshangek, are eta makurtuago jarriz, zituen asmo haiekiko 

onespena eskatu zion Siddarta bere jainkoari. 

 Ordea, ez zuen harengan xamurtasunik susmatu. Aldiz, galdera 

larderiatsuak zuzentzen zizkiola iruditu zitzaion. 

 “Aurrena esan egidak, -entzun zuen bere baitan- zergatik ibili haizen, 

hainbat eta hainbat gautan, hilketak eta lapurketak egiten; eta zergatik 

gordetzen duan, To`she-ko etxe horretan, huri honetako jaun guztien izen eta 

bizilekuen zerrenda”. 

 “Mendekatzeko” –murmuriatu zuen berak. 

 “Lapurretak? Merkatarien hilketak? Zertan ziren merkatariak errudun?” 

 “Haien urrezko bizantzioak behar nituen”. 

 “Hago isilik! –haserretu zen, ahotsa aldatu eta guzti, Siddarta erraldoia- 

“Ahantz egitzak izpiritu maltzurrek eragindako gorroto eta bekaizkeria horiek. 

Itzul hadi irlara, eta egin ezak hire oker guztien aitorpena”. 

 “Zergatik hitz egiten duzu orain Aga Kubalairen ahotsarekin?” –zutitu 

zen, harro, Wei Lei Deshang. 

 “Ez egiok hire jainkoari modu horretan hitz egin”. 

 “Zu ere traidorea!” –izutu zen, harrituta, Wei Lie Deshang. Eta, bere 

leinukoak gogoan, burua are eta harroago altxaz, amenazu egin zion: 

 “Erre egingo dut zure etxe hau. Zuk ere gogoratu beharko duzu nirekin!” 

 Zalapartan eta korrika atera zen pagodatik, eta ez zen To`She auzoan 

zeukan etxeraino gelditu. Eta, naihiz bere jainkoaren babesa galdu berria 

zuen, ez zitzaion, horregatik, zorionik falta izan; zeren, gau hartan, urrezko 

bizantzioak zorro ttikitan gordetzen aritu baitzen, eta izenez zein bizilekuz 

betetako pergaminoak lotzen. Gainera, eta aspaldiko partez, opio belarra erre 

zuen, eta behin ere baino zehazkiago ikusi ahal zituen, hargatik, huri 

traidorearen aurka agindu behar zituen eraso guztiak. 

 Merkatari bezala jantzirik abiatu zen, hurrengo goizean, Annam 

mendietako herrialdera, zinesko merkatarien artean nahasturik, haien zaldi 
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eta gurdi segizio zaratatsuari jarraituz. Ordea, berehala, Kiang`Si-tik urrutiratu 

orduko, babes hartatik berezi eta –bidean egokitzen zitzaizkion herrietan 

galdetuz- laguntzaile talde baten osatzeari ekin zion. Batean, etxeak sendo 

eginak zeudela ikusiz, arotzak eta harginak eskatuko zituen; hurrengoan, 

berriz, neskatila gazteak eta kuzinariak. 

 Horrela joan zitzaion, mendekurako bide luze hartan, beste hilabete bat, 

bidaia eginez eta antolamenduetan, urrezko bizanzioak eskainiz berari 

zerbitzatzeko prest zeuden guztiei. 

  Eta hilabete hura pasa eta gero, bidaia burutu eta jada Annam 

mendietan zeudela, Wei Lie Deshang morroi ohiak haran ttiki bat aukeratu 

zuen, guztien artean gordeena eta bakartiena iruditakoa. Gero aginduak 

ematen hasi zen. 

 “Bost palazio eraiki behar dituzte hemen”, esan zien arotz eta harginei. 

 “Haran osoa lorategi eder bihurtu behar duzue, erreka ttikiak eta iturriak 

ahaztu gabe”, esan zien botanikoei. 

 “Zaindu itzazue andreak eta ganaduak. Eta ez dadila hona inor arrotzik 

inguratu”, esan zien mertzenarioei. 

 “Berari adi entzun eta gero, talde guztia –bosteun jendetik gorakoa 

zena- haranean barrena barreiaatu eta dendak altxatzen hasi zen. 

 “Zein pena latza eduki behar duzun bihotzean, -esan zion orduan 

mertzenario zahar batek, berarengana inguratuz- bestela, zaren 

aberatsarekin, nondik izan jendearengandik aienatzeko desira hau?” 

 Wei Lie Deshang hunkitu egin zen mertzenarioak erakusten zion 

anaitasunarekin. 

 “Leinu onekoa haizela ikusten diat, eta horregatik, hemendik aurrera, 

heu izango haiz nire ordekoa. Baina ez duk hik pentsatzen duana. Hemen egin 

nahi dudan paradisua ez duk nire atsedenerako izango, baizik eta herrialde 

honetan bizi diren annamitarrentzako”. 

 Mertzenarioak ez zuen hitz haien zentzua ulertu, baina isilik geratu zen. 

 “Zer dakik annamitarrei buruz?” bat galdetuz, Wei Lie Deshangek 

haranaren jira guztian zeuden mendi garai eta harritsuei begiratu zien. 
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 “Bakarrik oso gerlari onak direla, eta ez dutela parekorik tigrea 

ehizatzeko garaian”. 

 “Bai, horixe jakin nian neuk ere Kiang`Si-ko sukalde batean. Eta umeak 

bezalakoak direla, inuzenteak eta sineskorrak. Fede itxua omen ziotek 

Mohamed izeneko profeta bati”. 

 “Orduan, zuk nahi duzun paradisua egingo diegu”. 

 Mertzenario zaharrak irribarre doi bat egin zuen. Ez zekien zein ziren 

gizon gogor eta aberats haren asmoak, baina sumatzen zuen haundi zirela. 

Luze gabe, zain zeuden langileengana itzuliz, lanean hasteko garaia zela 

adierazi zien. 

 Eta horrela joan zitzaion beste urte oso bat Wei Lie Deshangi eta bai 

bere atzetik joandako jende guzti hari, lau dorretako palazioak egiten, 

arrosategiak eta loto zuhaitzak landatzen, iturriak eta errekak sortzen. Eta 

ondorenean, lana bukatu eta irabazitako bizantzioak eskuratu eta gero, beren 

etxeetara itzuli iren gehienak. Gehienak, eta ez denak; zeren mertzenarioak 

eta neskatila gazteak zoragarri bihurtutako haran hartan gelditu baitziren. 

 Wei Lie Deshangi heldua iruditu zitzaion orduan, herrixka annamitarren 

batera joateko ordua. 

 “Aukera egitzak hamar gizon, eta hator nirekin”, esan zion mertzenario 

zaharrari. 

 “Lehen annamitarra ekartzera ahaal goaz?” asmatu zuen mertzenarioak. 

 Serio, Wei Lie Deshangek baietz egin zion buruaz. 

 “Ez izan kezkarik”, esan zion mertzenarioak. Halere, lehengo 

seriotasunarekin gelditu zen bera. Aspaldiko partez, larritasunak hartzen zion 

bihotza. Konprenitzen zuen, oso garbi, azken probaren aurrean zegoela; 

segidako egunek adieraziko zutela urte guzti haietako ahaleginaren arrakasta 

ala ezereza. 

 Annam mendietako lurra urria zen bere emaitzetan, eta iduri zuen 

bakarrik baso itxia edo harkaitza zekiela ematen; ez baitzuen han lore edo 

fruiturik ikusi ahal. 

 “Hau leku abrea!” esan zuen mertzenario zaharrak utzi berria zuten 

harana gogoratuz. 
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 “Tigreentzako ona”, erantzun zion bere kide batek. 

 Eguerdi aldera bidezidor bat aurkitu zuten, eta Wei Lie Deshangek, 

ezkutatzeko leku bat bilatuz, han gelditzeko agindu zien. Lehenago edo 

geroago, annamitarren bat pasako zela handik. Eta zain gelditu ziren denak. 

 Ez zuten asko itxaron behar izan, zeren bidezior hura oso hurbil 

baitzegoen ehiztari baten etxolatik. Bere arku eta dardak bizkarrean zituela 

ikusi zuten inguratzen. 

 Parean jarri zitzaienean, ezpatak altxa eta lurrera bota zuten hamar 

mertzenarioen artean. 

 “Hil hadi orain!” egin zioten oihu. Ordea, Wei Lie Deshangen esanei 

jarraituz, ez zuten ezpatarik erabili. Horren ordez, narkotiko bat eman zioten 

usaintzera, eta lo utzi zuten. 

 Haranera itzuli zirenean, eta Wei Lie Deshangek agindutakoaren arabera 

beti, arrosategi batez mugaturiko erreka ttiki baten ondoan etzan zuten 

annamitar bahitu berria. Ordurako arrats betea zen, eta urdin desberdinetako 

kristale pusketaz osatua zirudien zeruak. Iparretik etorritako haizea loreen 

petaloekin jostatzen zen. 

 Wei Lie Deshang eta mertzenario zaharra palazio nagusiko leihoan jarri 

ziren, haren loa zaintzera. 

 Erabat ilundu baino lehen etorri zitzaion konortea annamitarrari. 

Lurretik jaiki eta banan-banan begiratu zien haranaren lau alderdiei, 

arboladiei, iturriei, loreei,palazioei. Gero, erreka ttikiaren aurrean makurtuz, 

eskua busti zuen hango uretan. Nahikoa izan zitzaion: pozaren pozez, besoak 

zerura jarriz, hymno erlijiosoak kantatzeari ekin zion zoro baten moduan. 

 Irribarre gozo batek alaitu zuen, hura ikusiz, aurrena gerlari, gero morroi, 

hurrena merkatari izandako gizonaren aurpegia; zeren, berak desiratu bezala, 

ehiztari hark Mohamed profetak agindutako paradisutzat hartzen baitzuen 

berak edertutako harana. 

 “Ekar ezak niregana”, esan zion mertzenario zaharrari. Ordurako tunika 

zuriz jantzita zeuden biak. 

 Profetaren aurrean zegoela sinesturik, ehiztaria lurreraino makurtu zen 

pLzio nagusiko salan sartzearekin batera. 
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 “La ilaba ila Ala”, esan zion Wei Lie Deshangek. Aga Kubalairen 

sukaldeetan ikasitakoak ez zitzaizkion ahazten. 

 Ehiztariak, lurrean etzanez eta dardarka, egia zela erantzun zion, ez 

zegoela Jainkoa beste jainkorik, eta ez zekiela nola agurtu bera, Mohamed 

profeta haundia. Eskerrak emanka ihardun zuen: ez zuela halako eriotza 

gozorik espero; ezta –pekataria zenez- hain paradisuratze lasterrik ere. 

 Izarrez betetako zerua ikus ziteken leihoaz harantz. Baina Wei Lie 

Desangek huri traidorearen norabideaseinalatzen zuenari bakarrik begiratzen 

zion. 

 “Kiang`Si, erori duk hire denbora neurtzen duen erlojuaren lehen ondar 

alea”, pentsatu zuen. 

 “Zer egingo dugu hemendik aurrera?” galdetu zion mertzenario zaharrak 

annamitarra beste palazio batera eraman eta neskatila artean utzi eta gero. 

 “Holako beste ehun gizon nahi dizkiat hemen”. 

 “Hilabete bat beharko dut”. 

 “Luzaro egon nauk une honen zain. Denbora ez zaidak ardura”. 

 Baina mertzenario zaharrak ez zuen halako eperik behar izan. Hamabost 

egun eta jada annamitar multzo haundi bat ikus zitekeen lorategi eta 

palazioetan, barrez edo kantari, jostaketan haranera etortzean dontzeila ziren 

neskatilekin. 

 “Ala, jainko maitea, eskerrak ematen dizkizugu bihotz-bihotzez”, 

murmuriatzen zuten arratsero. Bakar batek ere ez zuen susmatzen teatro 

baten eszenalekuan zeudenik. 

 Hlere, izutu egiten ziren batzuetan, izutu eta lotsatu. Eta hori gertatzen 

zen aingerua etorri eta profetarengana joateko agintzen zienean; okerren bat 

egina zutela pentsatzen baitzuten orduan, eta galdu egingo zutela zoriona. 

 “Zaudete lasai, paradisua ez duzue inoiz galduko eta”, esaten zien ordea 

Wei Lie Deshangek. Eta segidan, eztiki, deiaren arrazoia azaltzen zien. Hain 

zuzen ere bazela huri bat, Kiang`Si, gaiztakeria asko egiten zituena. Bertako 

biztanleek burla egiten ziotela Ala jainkoari. 

 “Horregatik merezi dute kaztigua”. 
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 Eta pergamino batzuk erakusten zizkien, eta haietan idatzita zeuden 

hainbat izen eta bizileku. 

 “Zuek izango zarete Ala jainkoaren kaztigu eramaileak. Aingeru honek 

erakutsiko dizue bidea, eta berak ekarriko zaituzte berriro paradisura. Horni 

itzazue zuen dardak tigreak akabatzeko erabiltzen zenuten pozoiaz. Eta ahalik 

eta ondoena bete Alaren borondatea”. 

 Mertzenario zaharrak baietz egiten zuen buruaz, berak lagunduko ziela 

huriraino. Eta annatiarrek, lasaiturik okerra beste batzuena zelako, 

lehenbailen abiatzeko desira adierazten zuten. 

 “Gaur gauen nire palazioan geldituko zarete lotan, -esaten zien Wei Lie 

Deshangek- eta bihar goizean, esnatu eta Kiang`Si-rako bidean zaudetela 

ikusiko duzue”. 

 Ahalik eta ondoena bete Alaren borondatea, hori zen annamitarrek 

gogoan edukitzen zuten esana, eta ez zuten behin ere hutsegiten. Heriotza, 

kaztigurik latzena, ugaritzen hasi zen Kiang`Si-ko hurian. Juje bat eta bere 

etxeko denak; Aga Kubalairen armadako bost kapitain; hiru merkatari. Eta 

guztiak beren etxeetako atean eta pozoituriko dardaz. 

 Liluraturik abiaturiko annamitarrak are eta liluratuago ekartzen zituen 

mertzenarioak itzulbidean. 

 Erasoa hasi eta hurrengo udazkenean –huri osoa ikaraz zegoen 

ordurako- goardia talde batek bi annamitar harrapatu zituen pagoda 

nagusiaren erreketaren osteko nahasmendu izugarrian. Eta beren kapitainak 

korri egin zuen gobernariaren irlara. 

 Albistea entzun orduko lasaitu egin zen, hasperen eginez, Aga Kubalai 

haundia, eta preso hartutakoak ahalik eta azkarrena ekartzeko esan zion 

kapitainari, hiltzaileen aurpegiak ikusteko irrikitan zegoela; jakin egin nahi 

zuela nongoak ziren, nork bidaltzen zituen, zergatik egiten zioten eraso. 

 Eta beste agindu bat ere eman zion kapitainari: 

 “ Bilatu hiriko merkatari eta jaun guztiak, eta ekarri hona. Entzun 

dezatela beraiek ere hiltzaileen aitorpena”. 

 Aga Kubalai kezkatua zegoen bere gaitasuna dudatan jartzen zuten 

zurrumurruekin, eta duda haiek xahutu nahi zituen bere goardiek lortutako 

lehen garaipen harekin. 
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 Palazioko sotoan bildu ziren denak, merkatariak, jaun nagusiak, hiltzaile 

annamitarrak. Eta ekin zion borreroak torturatzeari. 

 “Nork bidali zaituzte?” galdetu zien Aga Kubalaik lehen garrasien atzetik. 

 “Mahoma gure profetak”, erantzun zuten annamitarrek. 

 “Nondik zatozte?” 

 “Paradisutik”. 

 Gobernariak keinu bat egin zion borreroari: areagotu zitzala harrizko 

mahaian lotuta zeuden bi hiltzaile haien oinazeak. 

 “Esaidazue orain egia. Nork bidaltzen zaituzte?” galdetu zien borreroak 

bere saioa bukatu zuenean. 

 “Mahoma gure profeta maiteak!”egin zuten bi presoek oihu. 

 Begira zegoen merkatarietako batek inguratu eta odola garbitu zien. Eta 

maitekor hitz eginez: 

 “Dirua emango dizuet, diru asko. Esaiguzue nor den zuen nagusia”. 

 “Ala da gure jainko bakarra”, erantzun zion batek ahots pitzatuaz. Bestea 

hila zegoen ordurako. 

 Aga Kubalai imintzioka hasi zen, eta amenazuka, eroturik. Baina 

alferrikakoa izan zitzaion dena, zeren bigarren annamitarra ere 

berehalaisildu baitzen, eta betirako. 

 Sotoan zeudenen egonezina areagotu egin zen palazioko goardia baten 

etorrerarekin. 

 “Gobernari jauna, -esan zion burua makurtuz- zure seme gazteena hil 

dute hurian. Pozoituriko darda bat sartu diote sabelean”. 

 Elkarri begira gelditu ziren denak, Aga Kubalaik bi eskuak eraman zituen 

aurpegira. Luze gabe, beren etxeetara abiatu ziren denak, taldeka, presa 

haundiz.  
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6. HADESEKO INFERNUA 

 

 Eleusiar Misterioak, Demeter eta Persefone jainkosen gurtza errituak 

ziren, Eleusisen urtero ospatzen zirenak, Atenasetik gertu, antzinako Grezian. 

Antzinaroan ospatutako erritu guztien artean, hauek ziren garrantzitsuenak, 

eta beranduago, Erromatar Inperiora hedatu ziren. Prozedurak, gurtzeak eta 

gainerako dogmak isilpean gordetzen ziren, eta atariko protokoloek 

jainkoarekin lotzen zuten debotoa, botere jainkotiarraren promesekin eta 

beste bizitzan sariak bermatuz.  

 

 

 

7. ITSASOZ HARAINDIKO URDINA 

 

Giotto eta Halley kometa. 

 Scrovegnitarren kaperako freskoetako bat, Italiako Paduan, "Errege 

Magoen gurtza" da. Zeruan, estalpearen sabaiaren gainean, Giottok 

irudikatutako freskoan, Belengo izarrak kometa forma du, bere buru eta 

isatsarekin, eta Bibliako gertaera honi buruzko ideia kolektiboa 

nabarmendu du. Giottok, Halley kometa, 1301an Italiako zeruan agertu 

zenean ikusi zuen, eta oso litekeena da objektu astronomiko hau, bere 

"Gurtzapena”ren izarrarentzako eredua izatea. Giottok jakiterik ez zuena, 

Halley kometa, bere 76 eta 79 urte arteko periodoarekin, K. a. 11an edo K. 

a. 10ean agertu zela da; hau da, Kristo jaio baino 4-7 urte lehenago. Ezin da 

ziurtatu Halleyk inspiratu zuenik Belengo Izarraren pasartea, baina 

interesgarria da, ia ziur, Bibliako kontakizuneko izarra eta florentziar 

maisuak margotutakoa kometa bera izatea hamahiru mendez banatutako 

bi agerpenetan. 

 Horregatik, "Europako Espazio Agentziak" "Giotto misioa" bezala 

izendatu zuen 1986an Halley kometara hurbildu zen zunda hura 

aztertzeko. Ez da Giottok espazioaren zientzietatik jaso zuen omenaldi 
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bakarra: Merkurion (artisten izenak dituen istripu geografikoz betetako 

planeta), bere omenez bataiatua izan den krater bat dago. 

 

 

"Magoen gurtza" (Giotto) 

Bere izarra, dirudienez, Halley  Kometan inspiratua dago, Giottok 1301ean 

ikusi ahal izan zuena. 
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14. EUTSI, AITA! 

 

 

Santa Maria Magdalena fragata. 

 

 

 

Xuntak Magdalena fragataren ontzia birgaituko du. 

Magdalena fragataren hondakinak, Ontzi Eraikuntzaren Museoan ikusgai 

dagoen bildumako piezarik garrantzitsuena, zaharberritu egingo dira, ontzi-

hondakinen kontserbazioa bermatzeko. Lanak Xuntarekin 20.000 euroko 

hitzarmen baten bidez finantzatuko dira, eta enpresa espezializatu batek 

egingo ditu. 



15 

 Ez dakit oraindik indarrean dagoen lehen mailako senideek itsasontzi 

militar berean ontziratzea debekatzen zuen Errege-Lege hori. Baina, 

distantziak gordez, nork ez du gogoratzen "Bilatu Rayan soldadua"ren 

argumentua? 

 

 

15. ZAMBA 

La López Pereyra 

Yo quisiera olvidarte 
Me es imposible 
Mi bien, mi bien 
Tu imagen me persigue 
Tuya es mi vida 
Y mi amor también 
Y cuando pensativo 
Yo solo estoy 
Deliro con la falsía 
Con que ha pagado 
Tu amor, mi amor 

Deliro con la falsía 
Con que ha pagado 
Tu amor, mi amor 

Si yo pudiera tenerte 
A mi lado todo el día 
De mis ocultos amores 
Paloma, te contaría 
Pero, es inútil mi anhelo 
Jamás, jamás 
Vivo sólo para amarte 
Callado y triste 
Llorar, llorar 

Dicen que no me quieres 
Pero ese no es un motivo 
Me privas de tu mirada 
Mi alma; sin ella no vivo 
Voy a esconderme 
A una selva sólo a llorar 
Pueda ser que 
En mi destierro 
Tus ojos negros pueda olvidar 

En mi destierro 
Tus ojos negros pueda olvidar 

En una noche serena 
Al cielo azul miré, miré 
Contemplando a las estrellas 
A la más bella le pregunté 
Si era ella la que alumbraba 
Mi amor, mi amor 
Para pedir por ella 
Al dios piadoso, resignación 

Para pedir por ella 
Al dios piadoso, resignación. 

Vivo sólo para amarte 
Callado y triste 
Llorar, llorar 
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18. KARAKORUM 

 

 Bai, Karakorum-eraino, fraide frantziskotar eta Erdi Aroko bidaiari bat 

iritsi zen, Frantziako erregeak enbaxadore bezala bidalia, Guillaume de 

Rubrouck, eta han bizi izan zen urte batez, tatariarren eta mongoliarren 

artean, eztabaida erlijiosoak edukiz eta Mongoliako bizitzari eta Khan-en 

gorteari buruz idatziz. Bere kronikak Marko Polo-rentzako inspirazioa izango 

ote ziren? Ez al zen europarrik izan Guillaume de Rubrouck baino lehen 

mundu haietan? Hala balitz, zergatik ez dugu haren berririk? 

 Tutera-ko Benjamin nor izan zen ezagutzen duen zorioneko 

bakarrenetakoa bazara, ondorengo kontakizuna ezaguna egingo zaizu, eta 

baita datuen aldetik pobrea ere, haren batean. Baina asmoa ideia lauso bat 

sortzea da tuteratarra zen R. Benjamin-en bidaiak erabat ezagutzen ez 

dituenari. 

 Erdi Aroko bidaiari judu garrantzitsuena izan zen (XII. mendearen 

bigarren erdia). Berari buruz ezer gutxi dakigu; eskura dugun iturri bakarra 

bere Bidaia Liburua da, literatura unibertsalean harribitxia, zalantzarik gabe 

balio handiko dokumentua, bidaiari ospetsuak bere ibilbide luzean 

bisitatutako herri guztiei buruz ematen dituen albiste ugarien ondorioz, 

Tutera hiri nafarretik Mesopotamia eta Pertsia-raino eraman zuena. 

Hebreeraz idatzia, bidaiariaren ibilbidea jasotzen duen mapa bat du, eta beste 

bat, XII. mendeko munduaren egoera etniko-politikoarekin. 

 Gizon prestatua zen, Historian bazituelako ezagutzak, hebreera 

menperatzeaz gain, esan dugun bezala, eta arameera, grekoa, latina eta 

arabiera ezagutzen zituen, baita Nafarroako erromantzea ere, bere jaioterriko 

ama-hizkuntza Nafarroako Erresuma hartan. 

 Bere bidaien hasiera 1159 eta 1167 artean finka daiteke, Nafarroan 

Antso VI.aren erregealdia, eta 1172-1173an itzulieraHipotesi hau oso 

litekeena da, zeren, bere azken etapak, Egipto uzten duenetik Espainiara 

iristen den arte, gutxienez urtebete iraun zuen. 

 Bueltan, Egipto-ren deskribapen miresgarria egiten du, eta, bereziki, 

Kairo eta Alexandria-ko juduen bizitzarena. Bere deskribapenak arretatsuak 
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eta bitxiak dira.  India eta Zeilan-i buruz ere hitz egiten du, gehituz, handik 

berak Zin deitzen dion Txina-raino berrogei egun daudela. Txina-ren aipamen 

hau Erdi Aroko europar batek egindako lehena da. 

 Txina-ri buruz, besteak beste, zera idazten du: “Batzuek esaten dute 

Itsaso Glazial-a dagoela han, non Orion-en izarra nagusi den, eta batzuetan 

haize bortitza altxatzen duela, itsasontzia gobernatzeko gai den marinelik ere 

ez egoteko punturainokoa; hain da bortitza haizea zeren ontzia itsasoaren 

mende gelditzen da, inoiz handik bela egin ezinik, betirako bertan geldituz. 

Gizakiak beren hornidura guztiak kontsumituta hiltzen dira, eta horrela ontzi 

asko galtzen dira”. 

 Kontakizun honeri pasarte labur bat besterik ez dio gehitzen, berak 

Nikpá-ko itsasoa deitzen dionak han eskaintzen zituen zailtasunei buruzkoa, 

non ontziak geldiarazita geratzen ziren, eta goseari ihes egiteko erabiltzen 

zuten trikimailuari buruzkoa: "...abere handi baten larru-azal barruan sartu eta 

dzanga eginez, Grifo mitikoak -Marko Polo-ren "Roc hegaztia" (Rukh) eta "Mila 

eta bat gau"ean- bere erpeetan lehorreraino eramateko". 

 "Nikpá itsasoa" esamoldeak ("Itsaso izoztu" gisa ulertu beharrean, 

itzultzaileek adierazten duten bezala "Itsaso kondesatu" zentzu hebrearrean 

oinarrituz), beharbada, Ningbō portu-hiri garrantzitsuari erreferentzia egiten 

dio, honen izenak, hain zuzen ere, "Olatu lasaiak" esan nahi duelarik. 

 Benjamin Tutera-koaren deskribapenak beti zehatzak badira, Txina-ri 

buruzkoak har litezke, agian, haren belarrietara iritsi ziren kontakizunetan 

oinarritutakotzat. 

 Tibet ere aipatzen du, Samarkanda-tik lau egunera kokatzen duena. 

Oraindik jendea bizi den munduko hiririk zaharrenetako bat da Samarkanda. 

Bere kokapena dela eta, Samarkanda-k aurrera egin zuen Txina eta Europa 

arteko Seda Bidean egoteagatik. 

 Berak bisitatu zituen ala ez, hirurehun bat hiri aipatzen dira liburuan, eta 

guzti horiei buruzko informazioa ematen du. 
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19. KALKULATU 

 

 James Ussher, "Kreazioaren ordua finkatu zuen gizona" bezala ezagutzen 

dena, dirudienez, data zehatza aurkitzeko gertu zegoen, nahiz eta badira 

Ussher-ek zenbakiak manipulatu zituela uste dutenek. 

 Baina, Ussher-eri, benetan kezkagarriagoa zitzaion Jainkoak Kreaziorako 

sei egun oso behar izatea aukeratu izanaren arrazoia, di-da batean dena egin 

zezakeenean. Ussher beldur zen sei egun luzeegiak irudituko ote zitzaizkien 

bere garaikideeri, zeren eta, zergatik Jainkoak, une batean dena egin 

zezakeenak, bere obra hainbeste luzatuko ote zuen? 

 Kreazioa eta Jainkoa bezalako gaien gaineko iluntasuna argitu nahi zuen 

soilik. 

 Benetan “iluminatua” geratu zena Itxaro Borda, ez du behar 

aurkezpenik, izan zen, gure paraje hauetatik garbeo bat eman zuenean. 

Ogellaren ahotik uztaileko eguzkia nola sortzen zen ikustean, Big Bang-aren 

aurrean zegoela iruditu zitzaion. Inspirazio unea eta... Ogella Line sortu zuen!; 

tira, pixka bat luzatu zen, jakina, usadiozko konponketak tarteko. 
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22. GEHENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=strix+aluco&sa=X&bih=625&biw=1366&hl=eu&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2nptJoYYfi9OaM%252C4Xccznh_crX2cM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT_FA-tMR35JujeInVVavY7KDHGUQ&ved=2ahUKEwjN9I3Yh4bxAhUH1RoKHaYYA0MQ_h16BAgZEAE#imgrc=2nptJoYYfi9OaM
https://www.google.com/search?q=strix+aluco&sa=X&bih=625&biw=1366&hl=eu&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2nptJoYYfi9OaM%252C4Xccznh_crX2cM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT_FA-tMR35JujeInVVavY7KDHGUQ&ved=2ahUKEwjN9I3Yh4bxAhUH1RoKHaYYA0MQ_h16BAgZEAE#imgrc=2nptJoYYfi9OaM
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23. BALEAK ETA ZUMEAK 

 

 

Ipuinean kontatzen dena  

historia txipia esan ohi zaiona da, 

herritarrek egunerokoan osatzen duten hori. 

Bistan da beraz jende eta gertakari errealetan 

oinarritu naizela idazteko. 

Nik literatura besterik ez diot erantsi, 

haiek bizi izandakoak balio sinbolikoa har dezan. 

Honenbestez, itzaletik argira 

egin nahi duen jendeari eskainitako omenaldia 

izan nahi luke ipuin honek. 

Koldo Izagirre. 

 

Ehun eta hogei 

   Etsaia burua azaltzen lubakian, urrun, ezaxolatua. Berriro jaso 

zituen prismatikoak begietara, begi zorrotz haietara. Bizkarraren distira. 

Zeroiak zintz egin eta bere kokagunea adierazi zuen zehatz ur zurrusta 

haren erruz. Milia barru. Pieza ona zen, ezin zion ihes egiten utzi. 

Konbaterako aginduak eman zituen. Matzakutik hogei bat miliatara, 

Bilboko Abraren bertikalean. Bataila gogorra izan zen. Zati gehienak irin 

fabrikara ekarri zituzten. Gainerakoa lumera ateratzeko erabili zituzten 

teilatuetan eta paretetan MEIPI letra handitan ageri zituen lantegian, 

industriarako eta arrantzarako kai eta instalakuntzetan. Emakumezkoak 

eta gaztetxoak gazitua latetan sartzen. Lan zikina, hezea, ordain 

murritzekoa. Laurdenkatu ere bertako kaian egin zuten. Egunetarako sartu 

zitzaigun kiratsa sudurrean. Erromeria bat ume triskantza ikusteko ahoa 

miresteko hatzak haginetan pasatzeko. Langileei galdezka noiz aterako 

zizkioten gibelerraiak. Behorren hiltegira joan ohi ziren horrelakoak 
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ikustera. Hirurogei tonako garabi flotanteak ekarri zuen putzutik kaira. 

Luzuriagan egina zen, alemanek motorizatua. 

       Orduan leihora jalgi ginen. 

      Portuko itsas komandantea bi miliatan barneratu zen itsasoan 

Nervion minadragari harrera egitera. Lehen sarrera zuen ontzi hark 

portuan, eta errespetuz hartu zuen korbeta kapitainak, portuan 

ainguratzeko baimena eskatu zion. Nekatu samarra zegoen. Eskolta lana ez 

zen txol atsegina, endemas yate batena. Zahartzen hasitako ontzia zen, 

baina itsastarra. Atoiontzi kapitainera igoko omen zuten laster, eta algara 

egin zuen. Bokalean sartu zirelarik, arroketan zeuden eguzkizaleak zutitu 

egin ziren bafada beltz luzea botzen zuen tramankulu hark ababorrean 

zekarrena hobeki ikustearren. Zeroi bat isatsetik lotua. Francoren balentria 

berria. Hamasei metro eta hogeita hemezortzi tona. Gerora jakin zen 

Nervion minadraga bataila gogor eta luze batetik zetorrela, ikatz ugari 

erreta. Hamasei nudo eta erdi hartzen zituena, orduko bost nudotan heldu 

zen. Latza, bataila. Soldaduak laneko grisean jantzirik zeudela prest 

ziurtatu zion portuko itsas komandanteak. Krakoak baionetak estatxak 

aizkorak. Minadraga portuaren erdialdeko buietara hurbildu zen. Eskalak 

luzatu zituzten alfonbrak pirrilaka bezala, zurezko mailek sortzen zuten 

hots harekin kroskoaren burdinan jotakoan. Marinel bi jaitsi ziren. 

Zeroiaren bizkar gainean zutik agertu ziren berehala gorputzean iltzatuak 

zeuzkan arpoietan goiti eskalatuz. Loturak askatu zituzten eta teknika bera 

erabiliz hurbildu ziren mailadira. Ontziak, libre, buietara egin zuen. Irabazia 

zeukan atsedena. Zeroia hantxe geratu zen, zintzo, komandantziako 

txaluparen zain gure portuko putzuaren erdian. Inguratu zitzaion aurrena 

Rafael Artista Fotografo izan zen, gaztetxo batek arraunean zekarren 

batelikoan. Klixe historiko batzuk lortuko zituen. Putzura ematen zuten 

balkoi guztiak jendez beteak zeuden. Distritu batetik bestera joatekoak 

zirenak ere moilan geratuak zeuden, ikustekoari beha. Motoristek 

gangiletan estekatu zuten, inork ez zeukan inorako presarik. Hogeita 

hemezortzi tona haiek uraren azalean, muino gris ilun distiratsua 

putzuaren erdian. Itsas komandantziako entxufatu haien aldia zen. 

   Orduan kaira jalgi ginen. 
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    Konbaterako aginduak eman zitueneko, Franco brankaren 

bertizean bertan kokatu zen, eta Azor yatea, ontzi astun eta gogor hura, 

gerrako destroierra bihurtu zen. Inork agindurik eman baino lehen 

prestatu zuten kanoia marinelek, ibili luzeko ehiztariak ziren. Martxa 

apalduz, etsaiaren posiziora hurreratu ziren hogeiren bat metrora 

kokatzeko. Max Bassolsek, Caudilloaren arrantza maisua izan zen 

gobernadore zibil ohiak, betiko artarekin zabaldu zuen Greener Harpoon 

Gun Mark II karabinaren kutxa berdea. Francok besoa jaso zuen. Zeroiaren 

buru azpira apuntatu zuen kanoilariak. Makina zintzoa zeukan besotan, 

Norvegiatik ekarritako jostailua. Mussolini hila zen, Hitler hila zen, Francok 

zeroiak ehizatzen zituen. Besoa jaitsi zueneko irten zen hemezortzi kiloko 

arpoia bere isats luzearekin. Odola jario hasi zen zeroia. Abante guztia 

istriborrera, eta abante guztia istriborrera ahoz aho pilotuarenganaino. 

Zeroia bertikalean murgildu zen, maltzur, batailatik ihesi. Berrogei bat 

metro estatxa behar izan zuen. Tiro bikaina, eta ahoz aho tiro bikaina 

arpoilariarenganaino. Denek zekiten puska batean ez zela berriz 

azaleratuko, eta Franco beti brankaren bertizean. Horixe zen Francoren 

adurra, pazientzia, fermutasuna. Kafe hotza prestatu zion zerbitzariak. 

Hurrupa txipi bat eginda itzuli zuen Francok, dastatzeko lain, gerlari sikua 

zen, sikua tiro bat lez. Bere moro guardiak hurrupatxo bat te berak 

hurrupatxo bat kafe, eskuz esku kikarak bidea ostera tantarik isuri gabe. 

Arpoiak bezain zorrotzak ziren begietara prismatikoak. Etsaia txopatik ager 

zitekeen, edo istriborretik. Hogei minuturen buruan estatxa hasi zen 

azaltzen ababorretik, zeroia ez zen hainbeste mugitu. Murgildua zen 

posiziotik milia erdira ikusi zuten berriro. Abante guztia, eta ahoz aho 

abante guztia, baina pilotuak agindua iritsi aurretik emana zion, estatxa 

biltzea zetorren orain, zeroia ihesian hasiko zen laster arpoia kendu ahal 

izanen zuelakoan. Segundo batzuk galtzea aski zen piztia hark estatxa 

tinkatu eta eten zezan. Hurbiltzen ziren heinean, Norvegiako kanoiak 

zintzo egin zuen lana: hemezortzi kiloko lau arpoi, hamar kiloko hamabi. 

Indar gaitzeko tresna zen. Segurtasun neurriak zirela kausa, ez zuen 

Francok maneiatzen. Hilaginean geratu zen etsaia. Arriskurik larrieneko 

unea zen hura. Azken ahalegin bat eginen zuen bizitzari atxikitzeko, 

isatsarekin joka amorratuko zen, ur handiak harrotuko zituen. Francok 

bere postuan jarraitu zuen ordea, izarrik ez daukan gauean argi ematen 
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duen farolaren antzera hantxe, bederatzi ordu eta bost minutu tente, 

ankertasunari buru eginez brankaren bertizean, ehiztari mitiko ekaitzen 

garaile bidearen mugarri. Arriskurik larrieneko une hartan, Fusila esan zion 

Francok Max Bassolsi, eta fusila ahoz aho, eta fusila eskuz esku. Etsaia 

errematatzeko zeremonia zetorren orain, eta Franco odol hotz harrigarrian 

hasi zen zeroiari tiroka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hamaika estatuburu 

Francoren bekaitzez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hemezortzi hurrupa txipi 

Francok kafe hotzari, 19, 20, 21, 22, hogeita bi Franco beti kristau, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, hogeita zortzi Franco beti harrigarri, 29, 30, 31, 32, 33, 

hogeita hamahiru goiaingeru Francoren loa zaintzeko, 34, 35, 36, hogeita 

hamasei ordu jarraian Franco brankaren bertizean, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, berrogeita zazpi tonakoa Francoren adurra, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, berrogeita hamalau bedeinkazio Aita Santuak Francori, 55, 

56, 57, 58, 59, berrogeita hemeretzi mila lege zuhur Francok sinaturik, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, hirurogeita zazpi urte Francok, 68, 69, 70, 

hirurogeita hamar urte Francok behin eta berriz, 71, 72, 73, hirurogeita 

hamahiru Franco denak berdin, 74, 75, 76, 77, hirurogeita hamazazpi 

deskalabru Franco akabatu ezinez, 78, 79, hirurogeita hemeretzi zakur 

Francoren katetik, 80, 81, 82, 83, laurogeita hiru urte eta beste bi kaxa 

kartutxo eskatu Francok, 84, 85, 86, 87, 88, laurogeita zortzi milioi boto 

Francoren alde, 89, 90, 91, 92, 93, laurogeita hamahiru bake urte Francori 

esker, 94, 95, 96, 97, 98, 99,  laurogeita hameretzi mila etsai eta Francok 

pultsua tinko, 100, ehun urte eta nolako gerlaria Franco, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, ehun eta zortzi mila eper Francoren platerean, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, ehun eta hamalau zeroi Francoren balentria, 

115, 116, 117, 118, 119, 120, ehun eta hogei fusil tiro Francok banan-

banan pertsonalki. 

(…) 

     Bizkaiko Golkoan inoiz harrapatu den zeroi handienaren agonia 

bezain luzeak izan ziren lehorrera jasotzeko portuan eman zituen lanak. 

Rafael Artista Fotografok klixe historikoak egin zituen: garabi flotanteko 

marinelak zeroiaren inguruan altzairuzko kableak azpitik pasatzen jaso ahal 

izateko, kableak berak lotzen, kakoan sartzen. Hurbiletik hartutako argazki 

sail bat, bitxia. Baina Rafaelek moilako garabi batera igota atera zuena da 

egun Francoren balentriaren froga nagusia. Motoran ontziratzeko 
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gangilaren pareko aterpe modernistaren ondoan geratutako jende ilara 

lehen planoan bizkarrez, putzura beha, eta hirurogei tonako garabi 

flotantea, Luzuriagan egina eta alemanek motorizatutako huraxe aurrez, 

mekano estruktura zeukan moko indartsuarekin eusten duela portuan 

inoiz ikusi izan den itsasokorik ikusgarriena. Zeroia airean, hamar metro 

urazaletik gora hogeita hemezortzi tonako piztia, Francoren mezua, 

Francoren mezu astuna, Francoren mehatxua. Aski ezaguna da argazkia. Ez 

du adierazten ahal jendearen isila, jendearen izua. Albistearen apaingarri 

atera zuen La Voz de Españak. Rafael Artista Fotografok anpliazio bat egin 

zuen eta itsas komandanteari oparitu zion. Honek beste kopia bat eskatu 

zion, kalitate berekoa eta marko egoki batean sartua, ordaintzekotan. 

Francori berari helarazteko moduko markoa. Portuko Agintaritzak 

negatiboa erosi zion. Antza denez, Rafael Artista Fotografok ez zituen 

klixeetan hilezkortu laneko grisean hain prest zeuden kubertak garbitzen 

ibili ordez komandantzian entxufatutako soldaduek egin zuten lana. 

Minadraga zeroia askatzen hasi zela heldu ziren ingurura. Lehorreko 

Babcock & Wilcox nº 8tik tentuz jaitsi eta etorria zen bizikletan abiatu zen 

lasai MEIPIrantz argazkilaria. Han lehorreratuko zuten, han laurdenkatuko 

zuten, ez zen lehen zeroia. Minadraga hastandu egin zen ekarria zuen 

zama komandantziako mutilen esku utziz. Portuko itsas komandanteak 

arpoiak lehorrean errazago kenduko zizkiotela argudiatu zuelarik, korbeta 

kapitain gazteak, Nervion minadragako komandanteak, bizkarrak harrotu 

zituen doi bat, ez nabarmen, begiak bilduz. Arpoi guztiak albait arinen 

ekartzeko eskatu zuen Azor yateak. Eta Azor yateak eskatu zuela jakinik 

agerikoa zen Francok baino larderia handiagoko baten agindua zela, 

itsasoan Francoren ahotsa hartzen zuen Max Bassols jaunarena, 

Caudilloaren maina guztien asmatzaile zintzoarena. Ez da samurra haragian 

sarturiko arpoia ateratzea. Gorputza uretan dagoen zeroia baldin bada, ez 

da samurra gorputzaren bizkarrera iristea. Ez zuen nahi bere mutilak 

barregarri ikustea inork. Jolasak utzita arrapaladan igo genituen denok 

etxeko eskailerak. Nola edo hala saiatzen ziren alferkerian ohitutako latoi 

lustratzaile haiek. Aitaren prismatiko alemanak atera nituen. Kaian zegoen 

jendeak hautsi egin zuen ilara, estatxa askatzeko eskatu zioten motoristari, 

beste distritura joatekoak ziren eta ez zeukaten gogorik harakintza hura 

ikusteko: baionetak gorputz hila ikertzen krakoak mamia zarrastaka 
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papurtzen aizkorak arpoiaren gezirainoko bidea egiten giharrean, 

soldaduak min hartzen madarikatzen txalupara erortzen uretara 

labaintzen, matarife ezikasien izerdia. Groteskoa eta sumingarria zen hura. 

Hori dena orain dakit, orain dakit interpretatzen. Prismatikoek hurbiltzen 

zuen mundua bestelakoa zen, arraroa, gogorra, ezkutua, behor hiltegian 

ikusten genuena ez bezalakoa. Mekanika zabarra, garbitasunik kuxidaderik 

gabeko lana. Azor yateak albait arinen behar zituen arpoi guztiak. Franco 

edozein egunetan jaiki zitekeen balentria harrigarriago bat egiteko 

gogotan. Biharamunean bertan, ausaz. Eta bat, bi, hiru, berrogeita zazpi, 

hirurogeita hamabost, laurogeita bederatzi, ehun, ehun eta hogei arpoi 

behar zitzaizkion osorik garbi osorik zorrotz piztiak akabatzen jarraitu ahal 

izateko tiroka, berak, pertsonalki. 

      Orduan Max Bassolsek prentsa irakurri zuen. 

      Ohikoa ez zuen ardura sintaktikoarekin hartu zituen La Voz de España, 

El Diario Vasco, Unidad, Francoren balentriari buruzko kronikak berriro 

irakurtzearren. Hantxe ageri zen berbakondo hura, hamar bat aldiz 

errepikatua albistean barrena. Berdin zen falangistetan zein 

tradizionalistetan. La Vanguardia eskuratu zuen eta zabaldu zueneko, 

albistea laburragoa zenez, begira etorri zitzaion berba testu masan 

nabarmen, berba madarikatu hura, hainbat bider entzuna hainbat bider 

irakurria, eta berak berberak hainbat bider esana. Abuztua, nola harrapatu 

katedratikoren bat? Hiriburuko ateneora jo zuen, Espasa entziklopedia 

besterik ez zeukaten. Ez zen pozik geratu entziklopedian irakurri 

zuenarekin. Eguerdia zen eta alderdi zaharrera jo zuen, Gaztelubideko 

lagunekin martini batzuk hartzera. Nautikora hurreratzen ari zela, 

Aquarium begi bistan letra nabarmenez portuko moilarrien gainean. 

Lauretan irekitzen zutela jakin zuen atean. Gaztelubidekoek kezkatua ikusi 

zuten, hitzurri. Ohi zuen sutsutik urrun kantatu zituen bazkalondoko 

habanerak. Laurak eta laurdenetan Aquariumean zen berriz. Zuzendaria, 

goizetan bakarrik. Dei ziezaiotela etxera. Pipa bat errez itxaron zion 

eraikinaren gaineko terrazan, ukondoak eskudelean. Badiaren erdian Azor, 

yate gogor eta astun hura. Zer egiten zuten gobernadore zibilek? Itsuak al 

ziren zentsurakoak? Francoren zerbitzura zeuden marinel bermeotar 

haietariko batek berba ahoskatu zuen tonuak sortua zion susmoa. 

Zenbatetan errepikatu ote zuen hura bera tonu hartan? Berba zantarra 
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zen, errima guztiak zantar egiten zituena. Eta idatzian efektu bera egiten 

zuen, izen hark biko zentzua zeukan erregimenari atxikiak ez zirenen 

artean. Aquariumeko zuzendariak barkamen eske agurtu zuen, abuztuko 

arratsaldeak omen zituen oporraldi bakarra. Harritu egin zuen Max 

Bassolsen galderak. Nomenklatura zientifikoan, piztia haren izena balaena 

biscayensis zela argitu zion. Francoren intimoak eskua emanez eskertu 

zion, zurrun. Ez zen egokia izen hura, hura ere ez. Manipulazio 

politikoetarako bidea ematen zuen. Biscayensis baino, cantabriensis izan 

balitz! Edo cantabriarum, batek daki! Informazio eta Turismo Ministerioko 

telefonoa zenbakitzen ari zela heldu zitzaion Espasan bertan irakurria zuen 

Cetáceo terminoa. Aurikularra urkuluan utzi eta ahoan erabili zuen 

Cetáceo. Hura bai, latinaren eta gaztelaniaren artekoa zirudien, jasoa, 

dotorea. Ministerioko telefonoa zenbakitu zuen berriro prentsari jakinaraz 

ziezaioten Francok ez zuela Cachaloterik harrapatzen, Cetáceoak baizik. 

Ilunabarrean Azorreko kanoilaria etorri zitzaion Nautikora, arpoi guztiak 

ontzian zeudela, garbirik eta zorrotzik. Murgil eder bat egin zuen Max 

Bassolsek pasarelatik itsasgoran. Itsasoan bakarrik ez, lehorrean ere bataila 

interesgarriak bazeudela deskubritu zuen. Gauerdi beranduan, Tenis Cluben, 

txalo zaparrada batean jaso zuen bizartsu kapeludunen festako lehen saria. 
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Bizkaiko golkoan harrapatutako azken sardako balea, Orion , 1901ean. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Bizkaiko_golkoa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Orio
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27. BOLATZAILEA 
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֎ ATARRABIAKO PILATEGiA     

Pilategi (batán) bat dago Atarrabian, bisita gidatuekin.  

4 IBILALDI OSASUNTSU 3 JARDUERA PROGRAMATU             

ENERGIA BALIATZEN HAINBAT MENDEAN 

Larunbat, igande eta jaiegunetan 
11:00etatik 14:00etara eta 

17:00etatik 20:00etara 

Bisita gidatuak + Jarduera osagarria 
11:30 / 12:45 / 18:00 

Bisita gidatuak: 30 min. 
Jarduera osagarria: 30 min. 

  Gaztelania / Euskara                                                          Doako sarrera 

 

֎ Liebano-n, Kantabrian, Aniezoko Uraren Parkea dago; han ere bisita 
gidatuak egin daitezke. 

֎ Los batanes de Mosquetín Vimianzo-n (a Coruña) dauden hiru pilategi 
eta sei errotaz osatutako arkitektura zibileko multzoa da.  XVIII. eta XIX. 
mendeetako eraikin tipikoak dira, eta gaur egun ez dira erraz aurkitzen. 
Hemen ere bada eraikin eta makina horiek erakusten dituen ibilbide bat.   

 

 

 

30. GUARDASOLA 

 

          Ez dakit nola ihes egin zaion idazleari, arroa, gaur egun harri-

jasotzaileen harrien pisua adierazteko besterik ez dela ia erabiltzen, zeren 

oraindik, txerrien pisua izendatzeko erabiltzen dela, eta balio bera duela:     

12,5 kilogramo. "ia" horrek pisu asko du, oraingoan behinik behin. 

http://www.vimianzo.es/turismo/index.php?idioma=gl
https://www.mcp.es/eu/jarduerak/informazio-zentroetan/batan-de-villava#paseo
https://www.mcp.es/eu/jarduerak/informazio-zentroetan/batan-de-villava#activ
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31. SHANGRI-LA ETA SHAMBHALA 

 

Norbaitek liburua irakurri nahi badu: 

Horizontes Perdidos James Hilton FREELIBROS20190512 87890 17ufl0h 

 

 

 

 

39. UHARTEAK ETA HEGAZTIAK 

 

                                      MARINEL ZAHARRA     ( Joseba Sarrionandia ) 

 

arkaitz izugarri baten azpian, itsasorainoko aldapa handian, 

huntzak igotzen duen elizaren inguruan dago etxe zahar 

multzoa, porturainoko karrika estuekin. Itsaslapurren gordeleku 

hartaraino es dago ez trenbiderik ez autoentzako errepiderik. Mandoz eta 

 H 
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oinez ibili ohi dira hango kontrabandistak, eta nik ere hankez joan behar izan 

dut haraino nagusien aginduz. 

 Kalatxoriak lehorrean barrura sartzea ekaitzaren seinalea bada, gainean 

izan ditut itsasertzera ailegatu baino askozaz lehenagotik. Eta itsasoa ikusi 

dudanerako gainean izan dut trumoia.Ekaitza itzaltsu eta mehatxuzko dator 

mendi barrenak eta uhin gainak ilunduz. Ilunabar abantzatu horrekin, korrika 

abiatu naiz kale hutsean behera, harlauza zikinetan laprast eginez. 

Portuan, kofradiaren justu alboan, ostatu bakar bat dagoela eta han marinel 

zahar bat aurkituko nuela esan zidaten nagusiek: 

 -Berarentzat da enkargua. 

 Herri barrenera iristean, kaiaren aurrean ikusi dut kofradiaren etxe 

handia. Aldamenera, kristalezko leihoak dituen ostatura sartu naiz. Taberna 

zahar eta iluna, zikina ez ezik. Zurezko mahai higatuan eseri eta begira hasi 

naiz, ea agurea topatzen dudan, bizar zuri eta azal zimurtua. Ez da hona 

arrotzik maiz sartzen, seguru asko, ezen berak ezagutu nau ni berehala, eta 

bere mahaian esertzera gonbidatu: 

 -Ekaitza dakarrela diote -esan dit-. Goiko muinotik ikusi duzu, ez? 

 Halakoxea da: bizar zuri, larru zimur, begi ilunekoa. 

 -Bai, arineketan etorri behar izan dut –erantzun diot. 

 Ekaitz beltza! –dio. 

 Tabernariak kriseilua isiotu du eta zaharraren begi ilunak, orain, urdin 

nabarrak iruditu zaizkit. Ekaitz handia dakar, seguru asko. Itsasoan dabiltzan 

arrantzaleen emazteak leihoetara agertu dira, alboan dugun kristalak ikusten 

uzten duenez. Ardura nabaritzen zaie aurpegian. Itasoa goibel eta aztoraturik 

dago eta ez da bere azal zikoiztu ilunean marinelik ez batelik ageri. 

 Kristal lodiko basotan ekarri du tabernariak eskatutakoa, ginebra marinel 

zaharrarentzat eta ardo beltza niretzat. Nire lagunak edalontzia eskuan eta 

eragiten hasi da bortizki. 

 -Itsasoa mendekari handi batek eraginiko basoa da –dio. 

 Mahai gainera erori dira ginebra zipriztin batzuk. Horditurik ote dagoen 

pentsatu dut, baina beste zerbait dago haren begi urdinen distiran. 
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 Gauerako aterperik duen galdetu diot tabernariari. Baietz erantzun du. 

Gaur behintzat maindire lehorrak izanen ditudala dakit aurretiaz. Leihoa 

musuzapiaz garbitzen dudanean, lehen etxeko leihora azaldu den anderea, 

orain guardasolarekin besoetan ume bat daramala doa kairantz. 

 Kaian beste emakume batzuekin elkartu da. Andereek, umeekin batzuk, 

itsaso beltzerantz luzatzen dituzte begiak, ezeri erreparatu gabe. Solas 

urdurian bustitzen dira. Aiene solte batzuk aditzen dira hemendik. 

 -Alarguntzeko beldurra zer den –esan du zaharrak. 

 Afrikako gerla aipatu dut, periodiko guztietako gaia da. Ez dut hona 

ekarri nauen arrazoia bat-batean azaldu nahi. Kontrabandoarena. Badakit ez 

dela aspaldidanik itsasoratu.  

 Bihurtu du aurpegia sekula amaitzen ez den Afrikako gerla aipatzean. 

Urruna egiten zaio apika, edo gogaikarria, edo lotsagarria. Zaharraren eta nire 

arteko solasa itsasoko bizitzarantz lerratu da. Biok ibili izan gara itsasaldi 

luzeetan, eta tristezia doi batez oroitzen ditugu iragan denborak, iragan 

direlako batez ere. Aipatzen hasi eta portu ia berberak ezagutu ditugu, hogei 

edo berrogei urteko aldearekin. 

 Hirian istorio izugarri bat kontatzen da, ez dakit egia den. Ez dut ezer 

aipatu, baina gai horretara inguratu gara basorik baso ia berez. Kontatuko 

didala esan du. 

 -Hiru ari ginen: anaia, semea eta hirurok –hala hasi da zaharra azltzen, 

euria emaro jausten dela tabernako kristalaren kontra-. Zer eta balea zuri bat 

hurbildu zela eta hura arrapatu behar genuela. Baleagatik baino gehiago, 

apustua egin genuen arpoilari oberena nor izan. Bada, txalupan abiatu eta aisa 

inguratu genuen balea, gaixorik zegoelako, hiltzeko arrimatu baitzen kostara. 

Arpoiak jaurti genituen eta azartatu. Haragi multzo handi hura, hain hurbiletik, 

huts egitea ez zen erraza. Baina itzela zen balea eta alde egiteko egiten zuen 

indarra. Ura astintzen zuen buztanaz, iraultzen zen, eta bi ordu inguru jardun 

genuen hura akabatu arte. 

 -Guk ere harrapatu genuen behin batean balea bat Irlandako itsasoan –

esan dut nik isilune batean-. Baina ez genuen lekurik baporeko ganbaretan, ez 

astirik garraiatzeko. Bertan geratu zen irla txiki bat bezala ur gainean. 
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 -Guk eztabaidari ekin genion, balea hiruron artean hil genuenez, gehiago 

nork egin zuen ikamikan. Bitartean, zuk diozun moduan, irla txiki leun bat 

bezala zetzan animalia uretan. Hiru kalatxori pausatu ziren gainean. Lainoak 

bezala beti gainean biraka izaten ditugun hegazti horietatik hiru balea hilaren 

gainaldean kokatu ziren. Begira kaioak balearen bizkarrean, esan zuen orduan 

gutako batek. Ea nor den arpoiarekin finena. Eta orduan, zeri eta, bakoitzak 

kalatxori bati jaurti genion arpoia. 

 Erauntsiaren eta itoginen zaratarekin entzuten da zaharraren boza 

taberna ilunean. 

 -Bai onak ginela arpoiekin! Jo eta garrasi etenez jausi ziren kalatxoriak 

itsasora. Nirea ez, arpoian sartuta geratu zen. Soka bildu nuen eta txori hila 

arpoitik ateratzean odol epelez lohitu zitzaizkidan eskuak. Ondo oroitzen dut, 

makurtu eta eskuak uretan garbitzen nituela, burua altxatu nuenerako ekaitz 

ikaragarria genuela gainean… 

 Kaian alde batetik bestera dabiltzan emakumeen bozak goratu dira, 

bapore batzuk itzultzen ari direlako. Aita edo senarra, neba edo semea, edo 

edozein ezagun ontzi gainean ezagutu dutenek poz deiez agurtu dute. 

Urrunera beha geratu da gainerakoen goibeltasuna. Haurra besoetan daukan 

anderea hantxe dago, guardasola apurtu beharrean, isilik eta olatuak 

handiaren handiz lehertzen direneko alderantz begira. 

 -Ekaitza ikaragarria izan zen –segitu du marinel zaharrak kontatzen-. 

Gure txalupa paperezkoa bailitzan desegin zen eta orduantxe ito zen anaia 

uretenean, igerian ere ez baitzekien. Semea eta biok ozta-ozta iritsi ginen 

hemendik hurbileko hondartza bateraino. 

 Zurrutada luzetan edan du, edateko azkenaurreko aukera bailuen. Bizar 

zurian behera isuri zaizkion tantak beste eskuaz zapaldu ditu, eta 

edalontziaren zolarantz begira geratu da, sekretu edo laztanen baten bila 

bezala. Euria leihoko kristalean behera irristatzen da,harlauzetan hautsi eta 

labaintzeko. 

 -Hirian ere entzun dut zuen istorioa -esan dut-, gehiago ez zaretela 

itsasoratu eta. 

 Jarraitzen utzi gabe ihardetsi dit: 

 -Kobardeak garela esaten dute? 
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 Taberna batean entzun nuela esan diot. Ontzioletan, iluntzeko ordu 

galduetan ipuinak kontatzea gustatzen zaiola jendeari. Kalatxoriena, kalatxori 

bat hil duen jendea itsasoak akabatzen duela, halako denbora-pasa ipuina 

dela. 

 -Baina emazteak itsasora ez irteteko esan eta ez doan marinela ez da 

marinela ez ezer. 

 Gorroto edo, ez dakit, etsipen sakon bat igartzen da zaharraren 

begietako  

diamante dirdira horretan. Ez beldurrak, ez emazteak, ez esamesak, ez diola 

marinelari itsasora itzultzea eragotziko leitzen da. Euri-jasak jarraitzen du 

portuko teilatuen eta itsaso asaldatu eta lar betearen gainean. 

 Semearekin haserretu egin nintzen gorabehera harengatik, harrezkero 

ez dugu berbarik ere egin. 

 Sartu dira portura honezkerobapore gehienak. Bertakoa, ontzi bakar bat 

geratzen da itsasoan. Andere gutxi batzuk dabiltza oraindik kaian. Lehengo 

andereak haur ikaratua besoan eta begi akituak iluntasun sakonean galdurik 

ditu oraindik, beste emazte batzuk gizon itzuliekin etxeratu direnean, 

sutondoko epeltasunera, alkandora eta galtzak lehortzen eskegi eta senar 

bizkarzurbilaren babesean sentitzen direnean. 

 Trumoi ozena entzun da, hazi egin da zaparrada, eta guardasolak 

hausten dituen haize ilunak astintzen ditu esperantzak. Ama, umetxoa 

besoan, guardasol okertua bildu ezinik, gure tabernara sartu da, iluna, ogi 

bustia bezain biguna. 

 -Nor da andere hori?-galdetu diot ene lagunari. 

 Nasa hutsik geratu da ekaitza denaz jabetu den heinean. Olatuek moila 

gainditzen dute, herria urperatu nahi balute bezala. 

 -Itzuli ez den ontziko baten emaztea. 

 Nor izan behar, hala ibiltzeko. Blai eta artega daude ama eta umea. 

Euriak, orain, atabalaren moduan, ehun atabalen moduan jotzen du leihoko 

kristal zabala. Haurrarenarekin gurutzatzen da nire begirada, eta marinel 

zaharren begietako diamante berbera dago haurraren begi urdinetan ere. 
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 Mutil urduri bat iritsi da bustirik eta arnasestuka, azkeneko ontzia ere 

badatorrela esanez. Talaiatik ikusten dela. Berehla irten da anderea haurrari 

eskutik tiraka, guardasola zabaldu gabe. Marinel zaharra ere zutitu da, 

balantzaka doa aterantz, eta haren atzetik ni. Nasatik harlauza labaingarriko 

eskaileran gora igo gara kaperaraino, non bospasei emakume dauden kriseilu 

baten inguruan. Talaia gorago dago. Talaiatik puntu ia ikusezina den ontzia 

bilatzen dugu itsaso-itsasoan. Haizeak txistu egiten du jendearen ile eta 

arropan, zuhaitz adar eta amildegi azpian, non olatuak astun altxatu eta 

arroketan bortxaz lehertzen diren. 

 Baporea edalontzira eroritako eulia bezala ari da itsaso hantuarekin 

borrokan, murgildurik bezala ezkutatzen da batzuetan, euli bizigabearen 

antzera berragertzen da uraren azalera besteetan. Andereak negarra du 

begian, euri tanta eta uhin zipriztinekin batera. 

 -Ama! –esaten du haurrak. 

 Hainbat bider deitzeko astia du umeak ama eta aita, ontzia portura 

heldu orduko. Labana erraldoien artean baletor bezala sartzen da baporea 

ozta-ozta portu barrura. Biraoak eta aitarenak, aienak eta poz deiak entzuten 

dira. Harlauzazko eskaileretan behera itzultzen ari gera denak.  

 -Patroia galdu da –entzuten da. 

 Kairantz doaz emakumeak eta etxeetatik jaitsi diren arrantzale batzuk. 

Goibel dator ene aldamenean marinel zaharra. Ostatura sartu gara berriro, 

kristal zabalaren barrualdetik so egiteko. Baporearen brankatik jaurti dute 

soka, burdinazko ditxoan lotzeko. Andereak, haurra besoetan, zerbait hitz egin 

eta arineketan alde egin du atoan, mantxa izutua bezala ilunetan. Goitik 

behera bustita gaude eta hotza egiten du. Ginebra eskatu diogu biontzat 

tabernariari. 

 -Zergatik ez da andere hori senarraren zain geratu? –galdetu diot 

agureari. 

 -Luzaroan etxean egon ondoren, gaur itsasora irten da nire semea, 

goizean zortzi joan dira bapore horretan eta orain zazpi itzuli. 

 Ez du euria atertzen. Itsasoa gaur kalatxoririk gabeko aho beltz eta 

sakona iruditzen zait. Tabernariak edari gardena ekarri du kristalezko 

edalontzietan, nire lagunaren hatz sendo eta zimurrek jaso dute ezpainetara 
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lehenen. Nasako beste emakume batzuk ere, anderea haurrarekin sartu 

deneko atari berberera sartzen dira isilean. Laster, inor ere ez da leihoaz 

lekora ageri. Biok bakarrik geratu gara barrualdean. 

 -Orain, esadazu zertara etorri zaren –dio marinel zaharrak, itsasoko 

goibeltasun guztia diamantezko begiotan gorderik. 

 

 

 

 

 

 

42. GARAIPEN HUTSALAK 

 

Musika-bandak Waltzing Matilda jotzen zuen    (Eric Bogle) 

 

Gaztea nintzenean, nire motxila eramaten nuen                                                  

Eta arlote baten bizitza librea bizi izan nuen                                                      

Murrays-ko zulo berdetik hautseztutako barneraino                                         

Nire Matildaren balsa dantzatu nuen nonahi                                                     

Gero, mila bederatziehun eta hamabostean, nire herrialdeak "Seme" esan zuen              

Noraezeari uzteko ordua da lana dago egiteko-eta                                         

Beraz, latorrizko kapela bat eta arma bat eman zizkidaten                                 

Eta gerlara bidali ninduten urruti                                                                                   

Eta bandak Waltzing Matilda jotzen zuen 

Kaitik urrun nabigatzen ari ginela 

Eta malko, oihu eta txalo guztien erdian 

Gallipolirantz nabigatu genuen. 

 

Zer ondo gogoratzen dudan egun izugarri hura. 

Nola odolak hondarra eta ura zikindu zituen 

Eta nola Suvlako Badia deitu zioten infernu horretan 

Arkumeak bezala sarraskituak izan ginen. 
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Johnny Turk prest zegoen, ondo prestatu zen.                                                  

Balekin pertsegitu gintuen, jaurtigaiekin euria egin zigun                                    

Eta bost minututan denoi bidali zigun hegaz infernura                                          

Ia hegan eginarazi zigun Australiara bueltan                                                      

Baina musika-bandak Waltzing Matilda jotzen zuen                                           

Gure hildakoak lurperatzeko gelditu ginen bitartean                                       

Geureak lurperatu genituen eta turkiarrek bereak.                                               

Eta berriro hasi ginen. 

 

Orain geratzen garenok, tira, bizirik irauten saiatzen gara.                                      

Odol, heriotza eta suzko mundu zoro batean                                                                     

Eta hamar aste nekagarriz bizirik iraun nuen.                                                                   

Baina nire inguruan gorpuak pilatzen ari ziren                                                                   

Orduan, turkiar jaurtigai handi batek ipurdiz tontor gainera bota ninduen                     

Eta ospitaleko nire ohean esnatu nintzenean                                                                           

Eta ikusi nuenean zer egin nuen, hilda egotea desiratu nuen                                                

Inoiz ez nuen jakin hiltzea baino gauza okerragorik zegoenik                                                   

Ez naizelako Matildaren balsa dantzatzera gehiago joango.                                             

Zuhaixka berdeen inguruan, hurbil eta urrun                                                                            

Izan ere, denda eta taketak muntatzeko, gizon batek bi hanka behar ditu                            

Matildaren bals gehiagorik ez niretzat. 

 

Beraz, elbarriak, zaurituak, mutilatuak jaso zituzten.                                               

Eta etxera bidali gintuzten, Australiara.                                                                      

Besorik gabeak, hankarik gabeak, itsuak, eroak                                                            

Suvlako heroi zauritutako harro horiek                                                                                       

Eta gure ontzia Circular Quayn sartzen ari zen bitartean                                                             

Nire hankak egoten ziren lekura begiratu nuen                                                                              

Eta Kristori esker ez zegoen inor nire zain                                                                                

Negar egiteko, damutzeko eta errukitzeko                                                                                 

Eta musika-bandak Waltzing Matilda jotzen zuen                                                        

Pasabidetik eramaten gintuzten bitartean                                                                               

Baina inork ez zuen txalorik jo, soilik begira geratu ziren                                                            

Eta gero bere aurpegiak bueltatu zituzten. 
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Eta orain apirilero nire etxe-aurrean esertzen naiz                                                             

Eta desfilea nire aurretik pasatzen ikusten dut                                                           

Eta ikusten ditut nire lagun zaharrak, zein harro doazen                                                   

Aspaldiko loriazko ametsak berpizten                                                                                      

Eta zaharrak astiro doaz, denak konkortuta, zurrun eta minduta                                 

Ahaztutako gerla bateko heroi ahaztuak                                                                                      

Eta gazteek galdetzen dute: "Zergatik doaz?"                                                                              

Eta nik galdera bera egiten diot neure buruari                                                                              

Eta musika-bandak Waltzing Matilda jotzen du                                                                           

Eta zaharrek deiari erantzuten diote                                                                                    

Baina urtez urte kopuruak behera egiten du                                                                         

Egunen batean inor ez da hara joango. 

 

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda                                                                                                  

Nor etorriko da Matildaren balsa dantzatzera nirekin?                                                            

Eta bere mamuak Billabongetik pasatzean entzun daitezke.                                                 

Nor etorriko da Matildaren balsa dantzatzera nirekin? 

https://youtu.be/M-38PB_5ozc 

 

 

 ANZAC, Australian and New Zealand Army Corps, ingelesezko siglak dira, 

gerla garaian Australia eta Zeelanda Berriko armada bateratua izendatzen 

dutenak. Terminoa 1915ean sortu zen aliatuen lehorreratze ondorioz, Lehen 

Mundu Gerran Gallipolin borrokatu zuena. 

 ANZAC Eguneko desfile militar nagusiak Canberran, Australiako 

hiriburuan, eta Aucklanden, Zeelanda Berriko hiririk handienean, egiten dira. 

 Gaur egun, bi herrialdeetan egindako zeremoniez gain, milaka australiar 

eta zeelandaberritar doaz Turkiako Gallipoli penintsulako hondartzara, euren 

herrialdeak defendatu zituztenak omentzeko helburuarekin. 

 Tradizioa 1990ean hasi zen, tropen lehorreratzearen 75. urteurrena 

ospatzeko, gobernuko ofizialez, militarrez eta oraindik bizirik zeuden azken 

https://youtu.be/M-38PB_5ozc
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beteranoez osatutako talde batez. Bi herrialdeetatik joan ziren, Gallipolin 

zeremonia bat eginez, egunsentian, ordutik tradizio den bezala. 

 Gallipoliko gudaren azken beteranoa australiar bat izan zen, Tasmaniako 

Alec Campbell soldadua, 2002ko maiatzean hil zena. 

 

2009ko ANZAC-  Egunsentiko ospakizuna, gerraren monumentu nazionala,    

Kings Park, Mendebaldeko Australia 

 

 

 

 

 

 

45. TRIKUAREN TXOKOA 

 

 Eta amaitzeko, autoreak hala ezarri duenez, kirikinoez hitz egin eta zelan 

ba ez ekarri hona herrian dugun kirikinausiaren argazkia; oso ezaguna denez, 

ez dugu aipatuko zein zen bere objektua. 
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Hor barruan agertzen den zutoinak ez du zerikusirik kirikinausiarekin,         

gure ondarea ze ondo zaintzen dugun erakusten du. Jasauuusss! 


