
ETXEKO LEIHOTIK Martxoak 27, ostirala

Iñaki Sanz-Azkue - Eñaut Aiartzaguena

Bitartean, Iratiren laborategiak martxan jarraitzen zuen. 
Koadernoan apuntatzen zituen ikusitako guztiak. Sortzen 
zitzaizkion zalantzak liburuetan begiratu, eta prismatikoarekin eta 
luparekin hartzen zien neurria inguruko animaliei.

Adituetan adituena zen ordurako Irati. Etxekoak ere harrituak 
zituen. Xapoketan karta-jokoan jolasten zutenean, inguruko 
animalia guztiak ezagutzen zituen. Handitan biologoa izango zela 
esaten zuen!

Aitzitik, kartekin jolasten zuenean, beti sortzen zitzaion duda: 
hegaztiak baziren inguruan, baita narrastia ere sugandila itxuran. 
Anfibioa zen ikusi zuen apoa, baina… ugaztunik? Gizakiak, 
txakurrak eta katuak kenduta, ugaztunik ez al zen ba etxe 
inguruan? 

Ilunabarraren lasaitasunean, zeruari begira ari zela etorri zitzaion 
erantzuna Iratiri. Animalia txiki hegalaria pasa zen leiho paretik 
abiada bizian. Etxe aurreko kale-argiaren inguruan zebilen 
bueltaka. Gora eta behera, inguratzen ziren zomorro guztiak 
ahoratu nahian. Saguzarra zen.

- Saguzarra, saguzarra. Nondik atera zara zu? 

- Ni? Zure teilatupean bizi naiz! Urteak daramatzat bertan!

- Benetan? Eta ez zara zu izango ba bilatzen nuen ugaztuna?

- Bai horixe, Irati!  Saguzarrak, hegoak izan arren, 
ugaztunak gara. Noizean behin menditik herrira jaisten 
diren azkonarrak, edota basurdetxoak bezala. Guk jaten 
ditugu herriko zomorro hegalariak, eta guri esker dago euli 
gutxiago zuen etxean. Gizakioi, beraz, saguzarrak zaintzea 
komeni zaizue!!

Eta hala, Iratik aspaldiko lorik ederrena egin zuen. Loaldi magikoa… 
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Ausartu zure marrazkia sortzera!


