
Aspaldi-aspaldi, Afrikako lurralde zabal eta emankorrak 
kanpotarren interesetara zatikatu aurretik, sahararrak familia 
nomadatan ibiltzen ziren hara eta hona beren abereentzako 
bazkaleku hoberenen bila.

Hayat eta Zwueina familia haietako batean sortu ziren. 
Adin beretsuko lehengusinak ziren eta eguna jolasean pasatzea 
maite zuten biek.

Ahuntz taldeko antxumeen atzetik korrika aritzen ziren, hankak 
goizeko harea freskotan hondoratzen, gameluen errapeetatik 
zuzenean esnea edaten...



Egun batean hareazko duna erraldoi batetatik txiribueltaka jaisten 
zebiltzala, koxk! Kozkorreko txiki bat hartu zuen Zwueinak.

- Hara, begira zer aurkitu dudan Hayat! - esan zion 
irribarrez lehengusinari. 

Kolore biziko harri moduko bat zen, biribil-biribila eta distiratsua 
oso. Hareazko aldapa hartara begiratu zuten bi neskatilek eta 
halako gehiago aurkitu zituzten, kolore eta neurri ezberdinetakoak.

- Lgat! - deitu zion harritxo haietako bakoitzari bi nesken amonak.



Poz-pozik hartu zituztek Lgat-ak Hayat eta Zweinak eta jolas 
ezberdinak asmatu zituzten hauekin jolasteko.

Handik egun batzuetara ordea zaldun bat azaldu zen urrunean 
eta zuzen zuzen jo zuen haur sahararrak jolasean zebiltzan tokira.

- Bihurtu berehala nire harriak! - Agindu zien gizon hark oihuka! - 
Nireak dira Lgat-ak!

- Desertuan aurkitu genituen eta desertuak ez du jaberik! - Altxa 
ziren neskak - Ez dizkizugu emango!



Orduan baina, gizonak gerrian zeraman zorrotxo bat ireki eta...

- Lgat dejeli! - esan zuen boz goran eta harritxoak sorginduta 
baleude bezala magoaren zorrotxoan sartu ziren.

Behin hori eginda, beste ezer esan gabe aldegin zuen gizonak.



Neskatilak triste itzuli ziren haimara beren altxortxoak galduta, 
baina behin manta artean lotarako prest zeudela zerbait nabaritu 
zuen Hayatek bere ezkerreko poltsikoan.

Lgat bat zen! Lgat gorri eta pottolo bat! Borobil-borobila, gorri-
gorria, distiratsua oso! Eta bi neskatilen harridurarako hizketan hasi 
zen Lgat-a:

- Zaldun hori iparraldelo herri urrun batean bizi den azti maltzur 
bat da. Bere gaiztakerietarako erabiltzen gaitu eta ez digu 
sekula alde egiten ez jolasean aritzen uzten. Horregatik ezkutatu 
naiz zure poltsikoan hura gerturatzen ikusi dudanean.

Neska biak zur eta lur zeuden eta are tristura handiagoa sentitzen 
zuten lgat-ak maltzurkeriatarako erabiliko zituztela jakinda.

- Baina alferrik da- jarraitu zuen Lgat lodiak. - Lgat bat falta zaiola 
ohartzen denean bueltan etorriko da eta orduan aurkituko nau.

- Ba ez diogu zu eramaten utziko! - esan zuen Hayatek.

- Ezta gainontzekoak bahitzen ere! - batu zen Zweina. - Denak 
askatuko ditugu!



Hurrengo goizean, neskatilen itzalak artean luzeak eta handiak 
zirela, berriz azaldu zen zalduna urrunean.

Haurrengana gerturatu eta:

- Itzuli derrepente nire Lgat-a! - Agindu zuen.

- Ezta pentsatu ere! - ausartu ziren neskak batera.

- Ez dizuet berriz esango, itzulidazue! - gizonak zalditik jaitsita bere 
ezpata okerra atera zuen zorrotik.

- Ez dituzu gure lgat-ak eramango! - tematu ziren neska biak.



Aztia orduan neskatilengana oldartu zen, baina bat-batean oihu 
bat entzun zen Hayaten poltsikotik:

- Lgat bonti ekbire!

- Lgat bonti ekbire! - oihukatu zuten neskek ere.

Aztia harrituta gelditu zen. - Zer ari da gertatzen? - pentsatu zuen. 
Orduan, astiro-astiro xuxurla bat hasi zen aditzen bere zorrotxotik:

- Lgat bonti ekbire.

- Lgat bonti ekbire!

- LGAT BONTI EKBIRE! - Eta aztiaren zorrotxoa hautsita lgat guztiak 
saltoka hasi ziren ozen-ozen garrasika:

- Lgat bonti ekbire. - eta salto.

- Lgat bonti ekbire! - salto altuago.

- LGAT BONTI EKBIRE! - Eta hain salto handia eman zuten lgatek 
ezen zeruraino iritsi baitziren aztiaren atzaparretatik salbu.



Harritxo borobilak aske ziren beraz eta gizon maltzur hark ez zituen 
berriz erabiliko, baina ez zuten bi neskatilen ausardia ahaztu eta 
jolasean aritzea hainbeste maite zutenez, tarteka, lurrera jaistea 
erabaki zuten jolasera.

Ordutik zeruan daudenean nishme esaten zaio bolatxo biribil eta 
distiratsu hauetako bakoitzari eta lurrera jolasera jaisten direnean 
berriz lgat.

- Badakizue nishme zer den? - galdetzen die orduan ipuin 
kontalariak entzuleei. - Nishme izarra da!

- Eta Lgat? Lgat-ak kanikak dira!


