
ETXEKO LEIHOTIK Martxoak 16, astelehena

Iñaki Sanz-Azkue - Eñaut Aiartzaguena

Haserre zegoen Irati. Haserre eta triste, une berean. Udaberria 
ate joka zegoen jada, eta mendira joateko irrika zuen. Desiratzen 
zegoen, baina ez zioten uzten. 

- 15 egun etxetik atera gabe egon behar dugu!  Zen entzuten 
zuen bakarra. 

Iratik, ordea, animaliak ikustea maite zuen. Landareak usaindu 
eta loreen koloreekin etxera liluraturik joatea. Horregatik gorroto 
zuen jasotako agindua.

- Etxeko leihotik ikusiko dugu mundua, Irati. … errepikatzen 
zioten lasaitu nahirik. 

Irati, alabaina, kopeta belztuta zegoen jada. “Etxeko leihotik 
zuhaitz zahar bat baino ez da ikusten...” pentsatu zuen bere 
barnerako.

Hala, etxekoak isiltzearren, leiho txikira gerturatu eta burua atera 
zuen. Bat batean, isiltasunaren erdian, sekula entzun gabeko 
ahots sakon eta goxoa aditu zuen:

- Lasai Irati, hemendik aurrera, neronek kontatuko dizkizut 
naturaren eguneroko sekretuak…

Iratik begiak zabal-zabal eginda begiratu zuen etxe pareko 
belardi txikira. Zuhaitza zen hitz egin zuena. Leiho parean zegoen 
zuhaitz zaharra…  
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Ausartu zure marrazkia sortzera!


