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Bazen behin Alaia izeneko neska bat. 13 urte zituen, Lekeition bizi zen bere amarekin, 
oso  burugogorra zen baina baita maitekorra ere. Oso haserre zegoen, bere gelako 
neska guztiek hilekoa zeukatelako eta berak ez. Bere lagunei hilekoa izan nahi zuela 
esan zien, bere lagunek oso desatsegina zela esan zioten, eta berak ezetz esan zuen.
Etxera heldu zenean, bazkaltzeko orduan, amari hilekoa izan nahi zuela esan zion, 
bere amak berak ez zuela oso ongi pasatu esan zion.

Hurrengo  egunean  Alaiak  heziketa  fisikoa  zuen  eta  justu  aste  horretan  igeriketa 
tokatzen zen; orduan, bere gelako neska guztiak uretara sartu ezinean ziren. Alaia 
bere  buruari  galdezka  zegoen,  zergatik  ezin  dira  sartu?  beldurra  dute?..  etab. 
Aldageletan sartu eta  Alaia  galdezka hasi  zen,  bere lagunek hilekoa zutelako zela 
erantzun zioten. Etxera heldu eta bere amari gertatutakoa kontatu zion, bere gelako 
beste neskak ez zirela uretan sartu esan zion, eta hilekoarengatik zela ere kontatu 
zion.

Beste egun batean, Alaia bere amarekin bizkotxoa esne-gainarekin prestatzen ari zen, 
ontzi batean bota zuten: irina, azukrea, arrautzak... eta bizkotxoa bukatu zutenean, 
labean sartu zuten. Geroago esne-gaina egiten hasi ziren, ama beste ontzi batean 
osagaiak sartzen hasi zen eta Alaia harrotzen hasi zen bere amaren laguntzarekin, eta 
bat-batean, esne-gaina ez zen harrotzen; orduan, esan zuen amak: egia da, hilekoa 
daukat eta hilekoa baduzu ez da harrotzen. Alaia oso harrituta gelditu zen.

Hurrengo egunean eskolara joan zen; Plastikako orduan Ane komunera joan zen, bere 
aulkia pixka bat gorri zegoen, Alaia pentsatzen gelditu zen, hainbat galdera bururatu 
zitzaizkion. Alaiak margoa zela pentsatu zuen baino ez, hilekoa zen, bere aulkia pixka 
bat gorri zeukala esan zion eta Ane gorri jarri zen, belarrira esan zion hilekoa zela eta 
Alaia etxera joan zen.
Larunbatean pentsatzen egon zen eta gauza guztiak kontuan hartuta,  bere amari, 
zorte handia zeukala esan zion, eta berak esan zuen inoiz ez zuela hilekorik izan nahi.
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