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Jon eta munstroak
JULEN AZKONA MARTIN
Lehen Hezkuntza 3.saria

Lizarrako Lizarra Ikastola

Gau ilun eta beldugarri bat zen eta elurra ari zuen. Izotz zatiak 
ere erortzen ziren zerutik, harri zatiak bezain gogorrak, min eginez. 
Jon ohean zegoen, bere logelan, esnatuta. Bere aurpegi zuria izerditan 
zegoen eta begi berdeak makoz estalita. Oso beldurtia zen. Ile gorria 
zuen, suerte txarraren kolorea, eta hori bere lagunei ez zitzaien batere 
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gustatzen. Beldur handia zeukan, norbaitek, behin, gauetan munstroak 
zebiltzala esan ziolako. Jonek ez zekien zergatik zeukan beldurra, baka-
rrik zekien munstroak beldurgarriak zirela eta bere adineko guztiek 
beldurra zeukatela.

Munstroei buruz informazio gutxi bazuen ere, bere aitak ipuin polit 
batean munstro baten deskribapenean agertzen zena ondo zekien:

—Munstroak beltzez jantzita zihoazen.

—Denak itsusiak ziren, eta kolore gorria zeukaten begietan.

—Bati baino gehiagori hanka bat, edo beso bat, edo bestela buru 
bat galdu zitzaion.

—Baina denek zeukaten ezaugarri bat, ipuin guztietan eta marrazki 
bizidunetan agertzen zena: oso, OSO maltzurrak eta gaiztoak ziren.

Beno, bagoaz berriz gau ilun eta beldurgarrira. Jonek ezin zuen 
lorik hartu, munstroetaz pentsatzen ari zelako.

«Eta ohe azpian baldin badaude? Eta ni jan nahi banaute?» –esan 
zuen Jonek. Eta galdera horri erantzuna emateko inor ez zegoenez, 
bere gurasoen logelara joan zen, galdera hori egiteko asmoz.

—Aita, ama! Beldurra daukat. Asko, gainera –esan zuen.

—Beldurra? Zertaz, maitea? –galdetu zion amak, bere betaurreko 
finak eta gorriak jarriz. Ama emakume on bat zen, eta bere semea 
asko maite zuen.

—Ba, zera… gauean azaltzen diren munstroei beldurra diet. Uste 
dut nire ohe azpian daudela, eta ni jaten banaute?

Aita ohetik jeiki zen eta Jonen logelara joan zen. Ohe azpian ondo 
begiratu zuen eta, ezer ez zegoenez, Jon lo gelditu zen. Baino lo egi-
terakoan amesgaizto bat eduki zuen. Ametsean munstro handi eta 
beldurgarriak agertzen ziren. Zer beldurra!!!

Hurrengo egunean esnatu zenean, dena iluna zegoen bere logelan. 
Ohea iluna, ispilua iluna eta bere kandela ere iluna zegoen. Eta orduan 
altzari azpian itzal handi eta beldurgarri batzuk agertu ziren. Denek 
forma arraroak zituzten. Eta Joni ametsetako munstroen forma iruditu 
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zitzaion. Aulkiaren azpian banpiro bat zirudien. Kapa bat zeraman eta 
aurpegia zuria zela ematen zuen. Beste altzarietan munstro ikaragarriak 
bazeuden. Beldurraren beldurrez, Jonek argia piztu zuen eta orduan 
itzal guztiak desagertu ziren, eta munstroen formak ere.

Oso lasai, gosaltzera joan zen, sukaldera. Eta atea itxi zuenean, 
altzarien azpitik Jonek ikusitako munstroen formak atera ziren. Han 
zeuden denak, inor falta gabe: beldurgarria… eta denak beraien artean 
hizketan hasi ziren, pixka bat harriturik, logela horretan zeudelako, 
zeren, ulertu ez baldin baduzue, munstro hauek Jonen ametsetik atera 
ziren, jakin gabe.

Orduan logelaren atea ireki zen: Jon zen, gosaldu berria zen eta 
ikastolara joateko prestatzera joan zen logelara. Munstro guztiak al-
tzairien azpian ezkutatu ziren ahalik eta lasterren. Baina ez ziren izan 
oso azkarrak, eta Jonek ikusi zituen, beldurtuta.

—Nor dago hor? –galdetu zuen, dardarka–. Ikusi zaituztet! Atera 
zuen ezkutalekutik!

Denak altzarietatik atera ziren eta mutikoa begiratzen hasi ziren, 
beldurrez. Jon oihukatzen hasi zen, «Ama» eta «Aita» esanez.

—Isildu mutiko –esan zion sorginak, beldurturik–, ez dizugu ezer 
txarrik egin nahi –sorgina oso zaharra zen, berrehun urte baino ge-
hiago zituen, eta arropa itsusi eta apurtua zeraman gainean, mantal 
beltz batekin. Bere ezkerreko eskuan erratz magikoa zeraman, baina 
ez zuela hegaz egiten zirudien, oso zaharra baitzen.

—Gu zure ametsetako munstroak gara, zuk gauero ikusten dituzun 
izaki beldurgarri horiek –esan zuen mamuak, eguzkitako betaurreko 
arrosa batzuk jarriz, emakumea baitzen eta argia ikustea gorroto zuen 
eta.

—Ba, zuen erruz gauak beldurrez pasatzen ditut.

—Beldurra? Normala, zure adineko umeek guri beldurra digute, 
baina gu ez gara beldurgarriak –erantzun zion banpiroak, bere odolez 
zikindutako hortzak erakutsiz. Ondo begiratuz gero, hortzetan txan-
txarra zeukala garbi ikusten zen, eta burusolia zela ere. Era horretaz 
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begiratuz, ez zen hain beldurgarria. Far egiteko gogoak ematen zuen. 
Eta berdina pasatzen zen beste munstroekin.

—Gu pertsona normalak gara, lana daukagu, familia eta pertsonek 
dituzten beste gauza guztiak. Baina gu pertsonen ametsen munduan 
bizi gara. Gizon eta emakume helduek ez digute beldurrik, eta oso 
ondo pasatzen dugu beraiekin. Baina zure adineko umeek beldur 
asko digute, eta ezin dugu beraiekin hitz egin ametsetan –esan zuen 
hartz erraldoiak, mantal arrosa eta kokodrilo azalaz egindako poltsa 
bat zeramala.

—Ulertzen dut –esan zuen Jonek–, baina zer egiten duzue gure 
munduan???

—Hori da ez dakiguna… –esan zuten denek, desanimatuak– ez 
dakigu nola etorri garen hona, ezta nola itzuli gaitezkeen.

Orduan ezkutatuta zegoen ipotx itsusi bat hitz egiten hasi zen:

—Nik badakit! Egun batean gertatu zitzaidan, eta badakit zer 
egin behar den: gu logela honetara etorri gara Jonek horrela nahi 
zuelako.

—Hori ez da egia! Nik ez nuen nahi zuek ona etortzea –oihukatu 
zuen Jonek.

—Bai, sinestu. Zure bihotzaren sakonean gu etortzeko irrikitan 
zeunden –erantzun zion ipotxak.

—Beno, agian pixka bat bai…

—Esaten ari nintzenez, zuk nahi zenuen guk etortzea eta halaxe 
gertatu da. Baino orain gu itzultzeko era bakarra hauxe da: lortu behar 
dugu bost petaloko arrosa urdin bat.

—Hori ez da posible, arrosa hori ez da existitzen!!! –esan zuen 
Jonek.

—Beno, gu hemen gaude, ez? Gu egiazkoak bagara arrosa hori ere 
–esan zuen mamuak.

Eta arrosaren bila momentu horretan joango zirela erabaki zuten. 
Baino orduan Jon gauza batetaz konturatu zen: Ikastolara joan behar 
zen.
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—O, ez!!! Bederatzietan ikastolara joan behar dut! Eta zortzi eta 
erdiak dira!

Orduan sukaldetik aitaren ahotsa entzun zen:

—Jooooon! Ikastolaraaaaa! Prestatuta al zaude? –oihukatu zuen.

—Aita, ez nahiz ondo sentitzen… –gezurtu zuen Jonek. Gurasoak 
logelara joan ziren eta Jon gaixorik zegoela erabaki zuten. Bitartean, 
munstro guztiak altzarien azpian ezkutatuta zeuden.

Gurasoak lanera joan zirenean, Jon ohetik jaiki eta kalera irten ziren, 
bost petaloko arrosa urdinaren bila. Bila eta bila ari ziren, baina ez 
zegoen ezta arrastorik ere. Zinemetan, parkeetan eta ibaietan begiratu 
zuten, baina ez zegoen arrosarik. Azkenean, hiriaren kanpoaldean ze-
goen baso batetara iritsi ziren. Euria egiten hasi zuen. Eta, euriarekin 
batera, tximistak eta trumoiak.

—Ez omen da oso ona zuhaitzen hurbil egotea ekaitza dagoenean… 
tximistek landareak erre dezakete, eta gu beraiekin batera –esan zuen 
Jonek, baxu-baxu eta oso beldurtuta.

—Ixo, baso honek arrosa mota hori edukitzeko posibilitateak daude 
eta –oihukatu zuen sorginak.

Denbora luzean ibiltzen eta ibiltzen ari ziren eta arrosarik aurkitu 
gabe. Munstroak gero eta aspertuago zeuden eta Jon, berriz, gero 
eta beldurtuago: bakarrik 6 urte zituen eta korapilo horretan sartua 
zegoen bere kabuz.

Baina, orduak pasa ondoren, arrosaz beteriko zelai bat aurkitu zu-
ten. Zuhaitzak desagertu egin ziren eta han bakarrik arrosak zeuden. 
Baino zenbat arrosa! Arrosa berdeak, gorriak, moreak, zuriak… batzuk 
altuak, beste batzuk oso txikiak. Eta han zeuden bost petaloko arrosa 
urdinak. Milioika zeuden, denak multzo batean. Jonek eskuan sartzen 
zitzaizkion arrosa guztiak hartu zituen. Oso politak ziren eta amari 
oparitzea pentsatu zuen.

Etxera iritsi zirenean denek eskuarekin arrosa ukitu zuten, eta arro-
sak argi berde zoragarri bat bota zuen, su artifizialak bezala. Orduan 



24

lo egiteko gogo ikaragarri handiak etorri zitzaizkion. Ohera etzan eta 
lo seko geratu zen.

Esnatu zenean goizeko hamaikak ziren. Ez zegoen inor logela 
horretan.

«Dena amets bat izan da» pentsatu zuen Jonek. Triste geratu zen 
munstroak lagunak zirelako. Baino beno, amets polita izan zen.

Baino orduan, bere mahaiaren gainean, lore sorta bat ikusi zuen, 
ur pote polit batean. Bost petaloko arrosa urdin multzo bat zen. Eta, 
nota batean, hau jartzen zuen: «Gure lagun Jonentzat, bere lagun 
munstroen partetik».

—EZ ZEN AMETSA!!!! EGIA ZEN!!!! –oihukatu zuen, poz- 
-pozik.

Eta hortik aurrera ez zien munstroei berriro beldurrik izan.


