
' STATU Batuetan ia aste 
bat pasatu genuen. 
Denver'era gabaz heldu 

ginen baina bazegoen jadanik 
Mexikoko mugara eramango 
ginduen kotxe alokatua gure zai. 
Gau hura Fort Collins'en eman 
genuen, Evelio Echevarría 

mendizalearen etxean eta baita 
hurrengo goiza ere, gauzak 
prestatzen, mapak bilatzen eta, 
ñola ez, Eveliorekin hitzegiten. 
Denborarík ez genuen soberan, 
beraz, bazkaldu ondoren kotxean 
sartu eta freeway'ean zehar 
Leadvillerantz abiatu ginen. 

Leadville (3.020 m) harán zabal 
batean kokaturík dago. Harana 
oso lau eta luzea da eta bi 
aldeetara izugarrizko 
mendilerroak ditu. 

Elbert Coloradoko 
sapaia da eta Estatu Batu 
guztietako, Alaska ezik, 
bigarren mendi altuena 

Elbert (4.379) 

Arratsalde hartan, kotxean geundelarik, 
mendietan geroz eta elur gehiago ¡kustera-
koan, Elbertera ezin izango genukeela igo 
pentsatzen hasi ginen eta, hará, Leadvillera 
heldu ginenean eta b¡ mendilerroak elurrez 
beteta ikusi, Elbert'a hurrunetik ¡kustearekin 
konformatu beharko genuela ¡a erabakia 
zegoen. 

Hurrengo goizeko zortziretan motelaren 
kanpoan zegoen termometroak 0°C marka-
tzen zituen; pasada osoz hasi ginen gosal -
tzen logelan, mapa eta liburuen artean, 
egun hartan igo genezakeen beste gailur 
baten bila. Orduan, dena erabakia zegoene-
an eta irtetzeko prest geundenean, Tito'k 
proposamen bat bota zuen: "Goazen, 
behintzat, Elbert'a hurbilagotik ikustera, ez 
gabiltza hain berandu..." "Egia da. Goazen 
bal" 

Hurbilduz eta hurbilduz, azkenean bidezi-
dorra hasten zen lekura heldu ginen. Eta, 
hará non, gizon bat Elbert'era ¡gotzeko 
prestatzen ari zen hantxe bertan. Berak 
zeraman ekipoa ez zen gurea baino askoz 
konpletuagoa. Berehala Joan zen Txomin 
harengana ahal zuen beste informazio ate-
ratzeko asmoarekin eta segituan bueltatu 
zen: "Jar itzazue botak, badirudi posible 
dela gailurrera heltzea!". Beraz, botak jan-
tzi, janaria eta ura banatu eta pinu artean 
ibiltzen hasi ginen. 

Bi ordu t'erdi beranduago elurra zapal-
tzen ari ginen. Handik aurrera, harriak, elu
rra eta haize geroz eta ¡ndartsuagoa. Eta 
zelako hotza! Gailurrera hurbiltzen ari ginen 
heinean eguraldia txarragotzen zihoan; 
nere lehenengo "laumila" zen baina baja-
tzeko nuen gogoarekin ez nintzen hortaz 
ezta konturatu ere egin puntan. 

Redcloud (4.277) 

Redcloud'eko gailurra zapaltzerakoan, 
sentsazioa guztiz ezberdina izan zen. Egu
raldia ezin hobea zen eta puntatik, nahiz 
alde batera nahiz bestera begiratu elurrez 
beteriko gailurrak ikusten ziren. Neretzako, 
Mont Blanc'ean egotea bezelaxe xen hura. 

Igoerari buruz, nahiago ez hitzegitea. 
Haseran bai, bazegoen bidexka bat, gaine-
ra, Mary Lee'ren spaghettiak afaldu eta 
pancake'ak gosaldu ondoren energiak 
soberan genituen. Baina bidea desagertu 
zenean (hobeto esan, desagertarazi 
"genuenean", ez zeukan aldapa nahikorik 
eta...) igoera inoiz egin dudan astunena 
izan zen. Bi pausu aurrera, bat atzera, edo, 
hobeto esanda, behera, zeren eta hantxe 
zegoen ami ldegiarek in. . . ! Behin baino 
gehiagotan, laban egin ondoren, dardarka, 
paretara itsatsita gelditu nintzen dardar 
haiekin jarraitu eta jauzteko beldurrarekin. 
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Beraz, gai lurreko poztasuna ez zen bakarrik 
paisaiarengait ik! 

Wheeler (4.011) 

Nuevo Mexikoko gai lurr ik altuena (Whe-
eler'a) igotzeko obl igazioa sentitzen genuen 
no labai t Co loradokoa eg inda bait zegoen. 
Baina ez zen posible izan. Igoeraren lehen 
par tea bereha la eg in g e n u e n pr isa p ixka 
ba tek in g e n b i l t z a n e ta . D e n b o r a guz t i an 
zehar haizea entzuten genuen , baina basoa-
ri esker babestur ik geunden. 

Basoa bukatu eta haizea bultzaka hasi zi-
t za igun , g e n e r a m a n norab idearek in baita 
l a g u n d u e re e g i t e n z i g u l a r i k . Z u h a i t z e z 
babestur iko leku batetara heldu g inen eta 
zeozer j an o n d o r e n a r ropa guz t iak o n d o 
jantz i gen i t uen , esku lar ruak barne bideak 
j a r r a i t z e n z u e n e k o n o r a b i d e a n h a i z e a 
galanta zela bait z i rudien; zuhaitzak laga eta 
haizea f r on tean g e n u e n . M e t r o batzutara 
zutoin bat zegoen eta haruntz abiatu g inen 
ha izearen kon t ra bo r roka tzen . Azkenean , 
¡tzelezko ahalegina egin ondoren , zutoinera 
he ldu eta far re ar tean argazki batzu atera 
geni tuen. Buelta eman eta ordu pare bate
an kotxera he ldu eta El Pasora hurb i l tzen 
hasi g inen. • 
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Redcloud'etik 
jeistean zuhaitz 

mota 
ezbetdinez 

josita dagoen 
baso batean 
sartzen gara 

En los catorcemiles de Colorado 

E N el v iaje por Estados Unidos, yendo dos en pies): el Elbert, techo de Colorado, y 

hacia la Barranca del Cobre, y después el Redcloud, en la cordi l lera de San Juan, 
de visitar a Evelio Echevarría, Ana cuenta la Termina explicando cómo el viento impidió 
exper iencia de sus p r imeros cua t romi les llegar a la cima del Wheeler, el techo de New 
(que en este caso son catorcemiles, conta- México, desde la estación de esquí de Twining. 
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