ETXEKO LEIHOTIK

Martxoak 25, asteazkena

Otso panpinari helduta esnatu zen egun hartan Irati.
- Otso, entzun, entzun zozoa kantuan!! Tristea da etxean
egon beharra, baina kaleko isiltasunean txoriak kantuan
aditzea ederra da. Ez duzu uste?
Otsok, ordea, zurrunga egiten jarraitzen zuen… seko lo zegoen!!
Hala, Iratik koaderno txikia hartu, eta eguna martxan jartzea
pentsatu zuen. Leihora joan zen prismatikoekin zelaiko loreak
kontatzera. Goiz zen oraindik, baina egun hartan zerbait berezia
nabari zen. Agerikoa zen udaberrian zirela dagoeneko.
Ez zuen asko behar izan zer gertatzen ari zen konturatzeko.
Leihoa ireki, eta ziztu bizian zozoa hurbildu zitzaion:
- Irati, Irati! Begiratu gereziondo azpiko lore artera!
Iratik prismatikoak jarri eta txori talde txiki bat ikusi zuen lorez lore:
tip-tip-tip eginaz. Burua gorria, beltza eta zuria zuten. Hegoetan,
ordea, hori kolorea, gorputz arre eta beltzarekin nahastua.
Zoragarriak ziren!!!
- Karnabak, Irati, karnabak! Urteak dira gereziondora etortzen
ez zirela, baina lorezaina ez dagoenetik landareak hazi
egin dira, eta loreak ugaritu; eta karnabak haziak jatera
etorri dira!!!
Eta horien atzetik azaldu ziren kaskabeltzak, adarrez adar
mugitzen. Eta txolarreak, zelai alboko bidean. Buztangorriak,
teilatuko habiatik ateratzen. Eta orduan, orduan bai. Iratik
gereziondo zaharraren enborra aldatzen hasi zela ikusi zuen.
Irribarrez ari zen. Pozez irri egiten…
Iñaki Sanz-Azkue - Eñaut Aiartzaguena
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