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Rafa Ugalde

MOTX BIDELAGUN

Bizialdiaren bidean aurrera egin dugunean, hainbat muino, mendi, gai lur… 
gain di tu dituen mendizalearen antzera, arnasa berreskuratzeko atse de
nal dia egiten dugu. Arnasa sakon hartu, behin eta berriro birikak ba re

tze ko; eta han atzean, behealdean, utzi ditugunen ikuspegi zabala izaten dugu. 
Eta kon tu ratzen gara denok egin dugula bidea, denok garela ibiltun.

Jaio aurretik ere denok gara ibiltun. Halako batean, jaurti egiten gaituzte bi zial di 
honetara eskuliburu barik, iparrorratzik gabe, GPS hitza zer den ere ez da ki gu la; eta 
besterik ez dakigu abiatu behar dugula baino. Norabait, baina abiatu, eta oi nezean 
hasten gara. Oinezean abiatzen gara denok, oinez ikasi aurretik. Ge ro, bidean, 
ikasten dugu oinez eta beste hainbat gauza; batzuetan, behin eta be rriz eroriz; beste 
batzuetan, ikusiz, aztertuz, usainduz, galduz… baina sen ti pe nak, esperientzia irabaziz.

Oinezean abiatzen denak beti du bidelaguna, askotan bakarrik dabilela pen
tsa tu arren. Eta ibiltunaren bidelaguna beti da aberastasun iturri. Bidelaguna 
de sa gertu egin liteke, eta sarri askotan desagertu egiten da: eskolako lagunak 
bi de gu rutzeren baten beste bide bat hautatu duelako, laguna deslagun bilakatu 
de lako, bidean izotz arteko arrakala sakon batek irentsi eta planetatik desagertu 
de la ko, edo eldarnioak albora ekarritako lagun irreala delako. Baina harekin izan 
du gun bizipenak iraun egingo du, gure gogoan, gure bihotzean, gugan azken ba
te an; eta gure bidearen atal izango da.

Kontua da zein den ibiltunaren helmuga, zein ote duen gailur. Gailurra izan 
dai teke tontor ikaragarri altua, Everest adibidez; baina nork bere Everesta du. Ha
rantz abiatuko da ibiltuna, eta bidea ez da lautada luze eta zelaize laia izan go; 
hain  bat izango dira gorabeherak, joanetorriak eta oztopoak al bo ra tze ko hartu 
be ha rreko saihesbideak. Handia izango da nekea, besoak min du arte, arnasa 
ar  na ses tu bilakatu arte, behatzak izoztu arte. Ahuldu egin go da ibiltuna, baina 
ma  ka lik ere, indargabeturik ere, gailurra izango du ikus pe  gi an; beti hurbil 
ikus ten duen tontor hori, eta aldi berean, hainbatetan es ku  ra  ezin iruditzen zai
gun hori; be ti hurbil, eta beti pixka bat harago. Muino ba  koi tza ren ostean, bihur
gunearen bes te aldean, beste bizipen bat aurkituko du, eta bizipenen on tzia 
bete egingo da, apur kaapurka, oinezean abiatzen de na ren bizialdian.

Bizipenen ontzia arina izan liteke, eta astuna ere bai zenbaitetan, baina nor
be ra ren bizitza da, norberaren motxila. Horren barruan sartuko ditugu txikitako 
bi zi penak, lagunekin egindako barreak eta horien heriotzak eragindako negarra, 
ja ra mo nik egin ez zigun neska ederraren irribarrea eta maitalearen besarkada. 
Nor be re buruarekiko bakarrizketa ere motxila barruan gordeko dugu, eta as ko
tan motxilarekiko elkarrizketa ere bihurtuko da. Azken batean, motxila beti bi
de la gun; besterik ezean, Motx beti lagun!

Bizialdiaren amaieran motxila bete meditazio eta menditazio lepo gainean 
du gu nean, eder ikusiko dugu gure Everestaren tontorretik, han behean, lautada 
lu zezabal bilakaturik gure bizialdiaren bailara, eta begiraleku horretatik geu re
kin batera begira… Motx, gure isilpekoen gordailu, beti bidelagun!



KATHMANDU LUKLA
2.860 m

f PHAKDING
monasterioa

NAMCHE BAZAR
3.440 m SAGARMATHA 

PARKE NAZIONALA

TENGBOCHE
monasterioa

AMA DABLAM
6.856 m

LHOTSE
8.516 m

MACHHERMA
4.410 m

GOKYO RI
5.483 m CHOLA PASS

5.420 m

KALA PATTHAR
5.545 m

7.165 m
PUMORI

PHORTSE

GOKYO
lakua DOUGHLA

4.620 m

8.848 m
EVEREST

KHUMBU 
GLAZIARRA

5.250 m

DINGBOCHE
4.430 m

ISLAND PEAK
6.165 m

PANGBOCHE
3.958 m

K-3
7.300 m

K-2
6.400 m

K-4
7.900 m

GAILURRA

O-K
5.250 m

K-1
5.920 m

lehen 
kanpamendua

kanpamendu
nagusia

bigarren
kanpamendua

hirugarren
kanpamendua

laugarren
kanpamendua

8.848 m

O-K kanpamendu
nagusia



24 25

“Hima”k elurra esan nahi du, eta “álaya”k lekua, aspalditik genekiena beraz; 
elurlekurantz. Egurra!

“Elur urte, ezkur urte”, gurutzatu ditzagun, ba, atzamarrak.
Abian da abentura; berrogei minutuan eta zerumugak desafiatuz Luklara era

mango gaituen hegaldia. Marrazki bizidun bizienen pare, martxan da, soi nu arra
roz bada ere, munduko aireportu arriskutsuenera eramango gaituen abio ne ta. 
Ber tatik hasiko dugu trekkinga, 2.860 metrotatik. Zatoz nire lepotik.

Hasteko Phakdingo monasterioa bisitatuko dugu. Monjo zeharkatu eta Sa gar 
matha parke nazionalerako baimenak aterako ditugu ondoren, behin Dudh Koshi 
erreka gurutzatuta, Namche Bazar koloretsura heltzeko; bere urjauzi eta ba  so 
erraldoien lekuko gara berton. 

Ezagun da herri sherparen hiriburua dela berau, merkatu eder bat bilgune, eta 
Eve rest erraldoiaren lehen ikustaldiarekin. Pixka bat gorago baino ez dugu egin go 
ya ken eta faisaien artean, gure lehen ospakizunaz gozatzeko. Espektakulu ga lan ta, 
balkoi pribilegiatua, nondik Lhotse eta Ama Dablam bertatik bertara iku si di tza ke
gun. Azken honi, “mendirik xarmantena” esaten zaio, sherpen mendi sa kra tua de la ko.

Sherpa mendietako leinua da, mendietako langilea: gidaria eta zamalaria. 
Egi ten duten lan eskerga ikusita, ondo irabazitako izena, inondik inora, mendien 
par  te baitira, eta mendia beraien zati. Hauetako bakoitzaren begirada bakoitzak 
eman  go luke liburu baterako adina; mundu bat motxilan. Leku aproposa beraz, 
jain  ko txiki hauekin bat geure buruak zeinatzeko. Gorantz abiatu aurreko mo
men  tuan, denon arteko debozio, adorazio, ohore… errespetu errituala burutuko 
du gu, “puja” ospakizun budistaren bitartez. Mendiari vs jainkoari bere onespena 
es ka  tuko diogu; janarieskaintzak, bedeinkazio materialak eta espiritualak…
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