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Iñaki Sanz-Azkue - Eñaut Aiartzaguena

- Hamabost egun igaro behar ditugu etxean, Irati. – esan 
zioten aurreneko egunean, baina itxialdia luzatu egin zuten.  

Orain, leihotik begiratzean, bestelako begiekin ikusten zuen 
zuhaitz zaharra. Bazekien noiz zegoen triste, noiz alai. Gogorrak 
izan ziren aurreko egunak, baina natura indartsu ikusteak ere 
alaitzen zuen Irati. 

Han ziren guztiak: txantxangorria adar txikian, txolarrea bidetxoan 
eta zozoa kantari teilatuan. Enarak pozez airean, eta kaskabeltzak 
adarrez adar. Erleak zalaparta ederrean, lorez lore, eta karnabak 
zelaiko landare artean, hegoek lagunduriko dantza ederrean. 
Apoa gereziondoaren sustrai arteko zuloan, begi gorriekin leihora 
begira, eta urubia kanpandorrean. Sugandila zirrikituan, eta Irati… 
Irati leihoan. 

- Zenbat denbora igaro beharko ote dugu etxean, zuhaitz 
zaharra? esan zuen Iratik ahopeka…

Ez zuen erantzunik espero, aurreneko egunetik ez baitzuen 
zuhaitz zaharraren ahotsik entzun. Isiltasun txiki baten ostean, 
baina, adar soinu bat entzun zen. Gereziondo zaharraren 
adarretako bat hurbiltzen hasi zen, eta animalia guztiak leihora 
gerturatzen. Orduan, ahots goxo eta sakon bat entzun zen. 
Zuhaitz zaharra ari zen hizketan:

- Irati, zure bizitzako ametsa hasi baino ez da egin. Alaitu 
bihotza, oraindik asko dugu egiteko eta! 

Hala, Iratik begiak itxi, eta Sai zuriren gainean zegoela irudikatu 
zuen… errealitatea eta ametsa nahasten diren mundu zoragarrian. 
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Ausartu zure marrazkia sortzera!


