ETXEKO LEIHOTIK

Martxoak 18, asteazkena

3. egunean, Iratik leihoan igaro zituen orduak, zuhaitz zaharrari
begira, baina ez zuen bisitarik jaso, ezta ahotsik entzun ere.
- Atzo txantxangorriak adi egoteko esan zidan ba!!! Pentsatu zuen.
Eguna aurrera zihoan, eta isiltasuna zen nagusi kalean. Gereziondo
zaharra han zegoen, lore zuriz apainduta. Iratik lore eder horiek
pixkanaka gerezi bihurtuko zirela pentsatu zuen, eta etxetik
ateratzean, egunero behatuko zituela. Loreak fruitu bihurtzea
naturaren pausu magikoa baita. Ikusi gabe ezin utzi daitekeen
altxor txikia.
Behin eguna igarota, ilunabarra ere iritsi zen, eta Iratik oherako
bidea hartu zuen etsita. Ez ahotsik, ez bisitarik. Ohean zegoela,
baina, ulu bat entzun zuen kanpotik: Uuuuuu, uuuu….
Leihoa ireki, eta bi begi handi ikusi zituen gereziondo zaharraren
adarrean igota. Urubia zen!!
- Ongi etorri gaueko mundura, Irati. Urubia naiz, zuen
ilunpeko zaindaria. Nik zaintzen ditut lo garaiko orduak, eta
miatzen dut gauero gereziondo zaharraren erresuma txiki
hau, naturak bizirik jarrai dezan zuen leihoen beste aldean.
Adi egoten bazara, etxeko leihotik ikusiko dituzu egunero
naturaren sekretu txikiak. Ni, bitartean, kanpandorrean
izango naiz gaua noiz iritsiko zain, ondoren bertatik atera
eta auzoko kaleetan barrena hegan egiteko.
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