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J
endeak ez badaki ere, maitagarriak oso despis-

tatuak izan daitezke. Batez ere malenkonia ins-

tant batek harrapat zen dituenean. Segundo 

eskas bat izan daiteke baina maitagarrien segun-

doak ordu asko izan daitezke gizakient zat, aste 

pila usoent zat, hilabete mordoa arrain gorrient zat, 

eta makina bat urte inurrient zat.

Honako istorioa hau maitagarri batek ma-

le n konia instant hori izan zueneko unean hasten 

da. Et xe bateko zabalt za gainean hegan zihoala, 

hara non malenkonia instant horrek jo eta terra-

za batean erori zen, zuhait z batetik erort zen den 

hostoaren ant zera. Eta hant xe geratu zen, eguz-

kitan lehort zen ari zen arropa mordoaren artean 

endredatuta, oihalezko kroketa bihurturik.

Arropa zabalt zen ari zen orduant xe Aeiou 

neskatoa t xundituta geratu zen hura ikusita, eta 

zutit zen lagundu zion berehala maitagarriari.

— Nor zara? —galdetu zion maitagarria 

baino mamua zirudien izaki arraro hari.

— Maitagarri bat naiz. Une batez malenko-

niat su jarri eta erori egin naiz, baina ondo nago. 

Maitagarriak ondo gaude beti.

— Ah! Pisurik ez duzuelako!

— Ez dugu pisurik ezer ez zaigulako pasatu, 

denboragabeak gara, ahalguztidunak.

Aeiouk aho zabalik begirat zen zion bere 

aurrean edertasun lilugarri eta distirat sua hart zen 

ari zen izaki berriari.

Maitagarria eta desira
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— Badakizu zorte handia duzula ni eza-

gut zeaz, maitagarri bati lagundu ahal izanaz. 

Aipatu desira bat eta berehala beteko da, hauxe da 

nire ordainsaria

— Desira bakarra?

— Ba bai… behin bakarrik erori naiz eta —

erant zun zion maitagarriak, neskatoak zeken eta 

zuhurt zat hart zen zuelakoan.

— Bale!

Eta Aeiouk begiak hert si, ezpainak estutu 

eta hausnart zeari ekin zion, matematikako 

buruketa zail baten aurrean bezala. Neska azka-

rra izateaz gain, irakurzale amorratua zen beraz, 

gogora ekarri zuen hainbat ipuinetan ent zun-

dakoa: arriskugarria zela berehala desira bat 

eskatu eta desira hori betet zea. Hori gertatu eta 

gero, ipuinetako gizon edo emakume haiek ez 

ziren inoiz aset zen, dohakabe eta zorigaiztoko 

sentit zen ziren betiko.

Denbora pixka bat hartu zuen: minutu bat zuk 

Aeiourent zat, ordu pare bat usoent zat, astebete bat 

arrain gorrient zat, urteak inurrient zat.

— Une honetan, hauxe desio dut gehien: zu 

bihar berriro etort zea gauza bera galdet zera

Erant zun ezin harrigarriagoa maitagarri ba-

tent zat.

Are gehiago, hurrengo urte luzeetan erant zun 

bera jaso bait zuen egunero-egunero.

Eta hori ez zen, hain zuzen, Aeiouk desira 

eta nahirik ez zituelako izan. Alderant ziz. Urteak 

joan, urteak etorri, une zoriont su eta alaiak adina 

izan zituen une larri eta estuak Aeiouk, andre heldu 

bihurturik. Lan, osasun, diru, maitasun arazoak izan 

zituen barra-barra. Hit z batean esanda, desira bat 

izan eta hura betet zeko ezin konta ahala aukera 

izan zituen ile urdin-urdina izan arte. Eta denboraldi 

luze hartan guztian, egunero, maitagarri malenko-

niat suak erant zun berbera jaso behar izan zuen:

— Zu bihar berriro etort zea eta gauza bera 

galdet zea

Urte pila pasatu ziren Aeiourent zat, men-

deak usoent zat, milurtekoa arrain gorrient zat, argi-

urteak inurrient zat

Harik eta egun bat heldu zen arte, non mai-

tagarriak ohiko galdera egin bait zion azken aukera 

zela jakinik.

— Ez dut jadanik gogo edo grina berezirik. 

Zure bisitaldiak bizit zen lagundu didate, nire nahia 

desirat zea bait zen. Desiat zea desio nuen.

Esaten dutenez, irribarrez hil zen Aeiou.

Eta irribarre hura maitagarri batek bere 

bizit za eternalean inoiz ikusi duen irribarrerik enig-

matikoena izan zen.


