
Kongoko oihana

Behin batean Ainara bere etxean zegoen. Ainara neska bat zen, oso gaztea 

zen, hogeita lau urte zituen. Ainara altua eta argala zen. Ainararen begiak 

berdeak ziren eta bere ilea luzea eta gorria zen. Ainara oso atsegina eta 

goxoa zen, oso lagun ona eta jatorra zen, abenturazalea eta ausarta zen, 

despistatua eta argia ere bazen. Kamisetak eta prakak eramatea gustatzen 

zitzaion. Ainarari natura asko gustatzen zitzaion eta kaputxino tximino bat 

zuen.

Bere tximinoaren izena Titi  zen. Titiren ilea marroia zen eta sabelean ile 

beltza zuen. Titi  txikia eta baxua zen. Titi  bihurria eta astuna zen baina 

zoriontsua zen. Oso ausarta eta jatorra zen.

Ainara Gasteizen bizi zen. Gasteiz hiri handi bat zen. Ainararen etxea oso 

handia zen eta Ainararen eskola bere etxe ondoan zegoen. Gasteizen parke 

asko zeuden eta futbol zelai bat zegoen.

Goiz batean Ainara oso aspertuta zegoen eta bat-batean telegrama bat iritsi 

zitzaion. Telegramak esaten zuen:

“Kaixo Ainara, zuk Kongoko oihanera joateko bidaia bat irabazi duzu”.

— Nortzuk dira hauek? - pentsatu zuen.

Paperari  buelta  eman  zion  eta  hor  idatzita  zegoen:  IBE  (Ikasle  bidaiak 

erakundea).

Momentu horretan Ainarak bere tximinoa Titi  hartu zuen eta aireportura 

joan zen.

Kongoko oihana handia zen, herri txiki asko zeuden, animalia asko zeuden, 

ibai asko zeuden eta lago asko ere bai.

Hamar ordu geroago hegazkina lurreratu zen. Ainara oso nekatuta zegoen 

eta  bere  hoteleko  logelara  lo  egitera  joan  zen.  Hurrengo  egunean  herri 

batera joan zen eta hor emakume asko ezagutu zituen eta animalia asko 

ere bai. 



Aste batzuk geroago Ainarak mutil bat ezagutu zuen. Bere izena Lani zen, 

Ainararen lagunik onena zen. Titik tximino bat ezagutu zuen eta maitemindu 

zen. Joateko egunean Ainara oso triste zegoen baina bere etxera joan behar 

zuen eta bere lagunei agur esan zien.

Hegazkinera igo zen eta hamar ordu beranduago Ainara bere hirian zegoen. 

Berehala joan zen bere historia bere gurasoei kontatzera. 

Hiru hilabete geroago Ainarari posta-txartel bat iritsi zitzaion. Lanirena zen. 

Posta-txartelean  argazki  bat  zegoen:  Lani  zuhaitz  batean  zegoen 

tximinoarekin. Ainarak oroipen hau betiko gorde zuen. 

Lau katu eta bost txito, ipuina akabo eta kito.
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