
ETXEKO LEIHOTIK Martxoak 29, igandea

Iñaki Sanz-Azkue - Eñaut Aiartzaguena

Egia esan, azken egunetan Iratik ez zekien bizitzen ari zena 
errealitatea ala ametsa zen. Bi aste ziren jada etxetik atera gabe, 
eta hori ere errealitatetik urrun zegoela uste zuen Iratik. Finean, 
nork erabakitzen zuen zer zen ametsa eta zer errealitatea? Bizitza, 
bizitza zen, eta kitto. 

Leihora atera, eta gereziondo zaharra indartua zegoela iruditu 
zitzaion. Hostoak mundura atera nahian, gerezi-loreak bizi-bizi eta 
azpialdeko zelaia landare koloredunez jantzia. Tximeletak airean 
dantzan, txoriak kantuan eta gaueko animaliak noiz ilunduko zain, 
aspaldian galdutako lurrak berreskuratzeko asmoz.

Natura indarrean zegoen azken aldian. 

Sai Zurirekin izandako abenturak buruan jarraitzen zuen oraindik. 
Bi luma hatzetan… nola zen posible? Benetan sinestezina zirudien. 
Orduan, baina, arreta deitu zion zeruan hegan zebilen txori txiki 
batek. Airean dantzan zebilen, zeruko zomorro txikiak harrapatu 
nahian. Begiradarekin jarraitu zuen Iratik, eta prismatikoekin 
ondoren. Hegaztiak hegan jarraitu zuen, bere gorputza abiadan 
kiribiltzen. Bistatik galdu gabe, ordea, Iratik txoria elektrizitate 
kablearen gainean pausatu zela ikusi zuen.

Ez zegoen bakarrik. Bere aldamenean hegazti gehiago zituen, 
antzekoak denak: gain urdinxka, aurpegi gorrizta eta azpialde 
argia. Enarak, enarak!!! - egin zuen oihu Iratik. Etorri dira Afrikatik. 
Afrika urrunetik!

Sai Zurik esan bezala, iritsi ziren Euskal Herrira enarak. 
Udaberriaren etorrera iragartzen zuten txori maitatuak. 

- Orduan, Sai zurirekin gertaturikoa… errealitatea zen?  
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Ausartu zure marrazkia sortzera!


