
GALTZAGORRIAK

Baziren behin galtzagorriak. Egun batean etxetik atera ziren jolasteko. Nahia oso 
beldurtia zen eta oso baxua, baina oso azkarra zen, ez zuen lagunik, bakarrik zegoen, 
beti negarrez zegoen, ez zuelako lagunik eta burla egiten zioten. Egun batean Nahia 
etxetik atera zen eta neska bat ikusi zuen, eta bere laguna izan nahi ote zuen galdetu 
zion. Baietz esan zion, Paula izena zuela eta, Nahiak bezala, 7 urte zituen. Elkarrekin 
afaldu zuten Nahiaren etxean, jolastu zuten, eta joan ziren film bat ikustera. Hurrengo 
egunean mendira joan ziren paseo bat ematera, eta bat-batean Nahia galdu zen 
mendian. Paula oso ikarati zen eta joan zen korrika etxera laguntza eskatzera.

Nahia galdu da mendian, korri etorri mendira. Nahia dago mendian- esan zuen oihu 
egiten. Nahiak, oihu eginez, korrika egiten zuen, lehoi bat bere atzetik entzun zuen: 
-lagunduuuuuuuuuuuuu¡ mesedeeeeeeeez lehoi bat nire atzetik dago.

Paulak oihu bat entzun zuen eta bere aitari eta amari esan zien Nahia oihuka zegoela 
mendian. Denak korrika joan ziren mendira eta Nahia aurkitu zuten bidean. Nahiari eta 
Paulari sekulako errieta bota zieten haien gurasoek mendira abisatu gabe joateagatik. 
Hurrengo egunean bi lagunak parkera jolastera elkarrekin joan ziren.

- Oso dibertigarria da zurekin jolastea, Paula.

- Berdin, Nahia. Zergatik ez zara etortzen nire etxera?

- Bai, bai, baina lehenago nire amari esan behar diot.

Bere amak baietz esan zion eta Nahia eta Paula haren etxera joan ziren jolastera.

Beste egun batean beste neska bat ikusi zuten parkean bakarrik zegoela eta harengana 
hurbildu ziren ea haiekin jolastu nahi zuen. Hark baietz esan zien, Amaia zuela izena, 7 
urte zituela eta hiruak Nahiaren etxera joan ziren jolastera, hurrengo egunean geratu 
ziren jolasteko parkean... Eta, bat-batean, Nahia esnatu zen bere ohean, dena amets 
bat zen. Nahiak esan zion bere amari amets bat izan zuela, oso polita zen, bi lagun 
egiten zituela eta galtzen zela mendian eta Nahiak amari galdetu zion ea galtzagorri bat 
zen. Amak harrituta ezetz erantzun zion eta janzteko azkar eskola joateko, ordua zela 
eta. Eskolara abiatu zen autobusez eta bere bi lagunekin topatu zenean konturatu ziren 
amets bera egin zutela hirurek, galtzagorriak zirela eta lagunak egin zirela. Ezin zuten 
sinistu! 


