
ETXEKO LEIHOTIK Martxoak 28, larunbata

Iñaki Sanz-Azkue - Eñaut Aiartzaguena

Iratik lepoko lumetatik eusten zuen fuerte, sendo. Otso eta bera 
hegazti harrapari handi baten gainean ziren hegan, sai zuriaren 
gainean. Airean zihoazen, Euskal Herriko txoko ezberdinak 
bisitatuz. 

Paisaia zoragarria zen. Mendiak, basoak, baserri eremuak, zelaiak 
eta itsaso zabala. Itsaslabar malkartsuak eta desertua. Bardeetako 
desertua. Dena kilometro gutxian. Irati eta otso ahozabalik ziren.

Gizakiak mugak itxi zituen honetan, naturak ez zuen mugarik. 
Animaliek alde batetik bestera zeharkatzen zituzten lurrak 
egunero. Sai zuria migratzailea zen. Sahara hegoaldetik, Afrikatik 
etorri berria zen Euskal Herrira. Bereak ere baziren lurretara.  

Iratik ez zuen sinesten gertatzen ari zena. Sai zuria zoragarria zen. 
Lumaje ederrekoa. Zuria ia bere osotasunean, lumarik gabeko 
aurpegi horiarekin. Hego ertzak beltzak zituen, hegoen azpialdeko 
zati bat bezalaxe. Eta handia zen. Oso handia. 

Etxeetan sartuak zeuden pertsonek harriduraz begiratzen zieten. 
Leihoetatik, lorategietatik... Guztiek zerura begiratzen zuten. Sai 
Zurik, Iratik eta Otsok egiten zuten hegaldiarekin gozatzen ari 
ziren denak. 

Sai Zurik negua Afrikan igaro zuela esan zien, eta Euskal Herriko 
harkaitzetara etorri zela ugaltzera. Bidean enarak topatu omen 
zituen. Badatoz horiek ere!. Gauza asko kontatu zituen Sai Zurik 
hegaldian…

Bat batean, hegaldia bukatu egin zen, eta ohean esnatu ziren Otso 
eta Irati. Ametsa izan al da dena? pentsatu zuen Iratik. Jaikitzean, 
baina, eskuek ezustekoa eman zioten: bi luma zuri zituen hatz 
artean…    
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Ausartu zure marrazkia sortzera!


