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Ametsen mundua
JOHANNA RAMIREZ ROMERO
Lehen Hezkuntzan 1. Saria

Lesakako Irain IP

Arratsaldea zen. Benetan arratsalde argia, Lagunekin nengoen jo-
lasean. Denbora asko eman genuen eta pixkanaka-pixkanaka eguzkia 
gordetzen hasi zen.

—Ni etxera itzuli nintzen nire laguna Lidiarekin. Afaldu ondoren 
leihoaren ondoan jarri ginen izarrei begira. Oso izar politak ikusten 
ziren gau hartan. Ilargia beterik zegoen, distiratsua.

—Zein gau polita den gaurkoa! –esan zidan Lidiak.
—Bai. Filmetan agertzen diren gau argi eta distiratsu horrelako bat 

dirudi –erantzun nion.
—Zein da zure ametsa, Johanna? –galdetu zidan bat-batean.
—Nire ametsa zein den? –erantzun nion.
—Bai, zein den zure ametsa? –berriro esan zidan temati.
—Nire ametsa… munduan bakea izatea da. Baina badakit amets 

hori betetzea oso zaila dela. Inoiz ez dira bukatuko munduko gudak. 
Hau da zoritxarra! –erantzun nion– oso-oso penaturik eta benetan 
triste.

—Bai benetan penagarria da munduaren egoera momentu hauetan. 
Kutsadura ere, larria da.

—Eta zure ametsa, zein da, Lidia?
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—Nire ametsa… Ez dakit ziur baina beti maitasuna izatea nahiko 
nuke. Maitasuna oso garrantzitsua da. Maitasunik gabe ez dakit zer 
egin nezakeen bizitza osoan. Triste-triste izanda zen. Nire ustez, mai-
tasunik ez izatea sabelean zulo sakon eta ilun bat izatea bezalakoa da, 
penagarria… –erantzun zidan Lidiak.

Izarrei begira jarraitu genuen. Eta ilargiari begira ere. Biak isilik 
geratu ginen. Eztia bezain gozo eta epela zen haizeak aurpegian jotzen 
gintuen gozo-gozo. Oso gustora geunden baina une zoragarri hura 
motz-motza izan zen. Lidiaren ama ikusi genuen bere kotxean bere 
bila etortzen. Pena handia eman zigun horrek.

—Agur, Lidia –esan nion.
—Agur, Johanna, amets gozoak izan –erantzun zidan
Lidia joan eta berehala ohera sartu nintzen.
Gaur hartan amets berezi bat izango nuen. Benetan amets berezia. 

Loak hartu ninduen. Mundu berezi batean nengoen. Mundua oso- 
-oso arraroa zen eta arraroena, Lidiarekin nengoela zen. Mundu hura 
oso koloretsua zen. Mota guztietako koloreak agertzen ziren bertan. 
Mundu zoragarri bat zen.

—Kaixo, Lidia! –esan nion.
—Kaixo, Johanna! –erantzun zidan–. Oso mundu polita da hau. 

Ba al dakizu zein den?
—Egia esan, ez dakit, baina arrazoi duzu, benetan mundu polita 

da hau.
Mundu hartan ez zegoen ia jenderik. «SARRERA» idazten zen 

horma-irudi baten ondoan zegoen emakume bati galdetzea erabaki 
genuen.

—Barkatu! Esango al diguzu zein mundutan gauden? –galdetu 
genion apur bat lotsaturik

—Bai, maiteak. «Ametsen munduan» zaudete. Nahi al duzue 
erakustea? –galdetu zigun.

—Bai, mesedez! –erantzun genion biok batera pozik.
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Aurrera jarraitu genuen. Mundu hura gelatxo txikiz osaturik zegoen. 
Emakumeak esan zigun gelatxo bakoitzean munduko pertsona baten 
ametsak zeudela.

—Baten batean sartu nahi al duzue? –esan zigun.
—Nik, bai! –erantzun nion
—Nik aukeratutako gelara sartu ginen. Gela hura oso txikia zen. 

Bere paretetan hauxe irakurtzen zen:

«J’aime le monde», «I love the World», «Quiero el mundo», «Mundua 
maite dut».

Arabieraz, frantsesez, ingeleraz, gastelaniaz eta euskaraz idatzita 
zegoen pertsona horren ametsa.

—Zer esan nahi du horrek? –galdetu zion Lidiak emakumeari.
—Ba… pertsona horri Mundua asko gustatzen zaiola.
—Benetan interesgarria da esaldi hori. Bidaiatzea maite duela 

erakusteko oso modu polita dela iruditzen zait –esan nuen.
—Bai, benetan polita da gelatxo hau. Oso ongi azaltzen du pertsona 

horren ametsa –gehitu zuen Lidiak.
—Biak harriturik geratu ginen eta aurrera jarraitu genuen emaku-

mearen atzetik… Ibiltzen gindoazela nire buruari bueltak ematen ibili 
nintzen, hura ikustean ez nuen argi zein zen nire benetako ametsa. 
Eta izango balitz, nola egongo litzateke gelatxo horietako paretetan 
islatuta?

—Zein gelatara sartu nahi zenukete orain? –galdetu zigun emaku-
meak?

—Ez dut aukeratu, Lidia!
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—Ongi da. Ba… hango horretan sartu nahiko nuke, mesedez 
–erantzun zuen Lidiak.

—Aurrera Orduña! Ea zer aurkitzen dudan hemen!
Gelatxora sartzean harriturik geratu ginen berriro ere. Pertsona 

haren ametsa zoragarria zen. Gelatxo hartan sartu izan ez bagina ez 
ginateke konturatuko munduan beste arazo larri bat zegoenik. Hauxe 
jartzen zuen lau paretetan letra handi eta larriz:

«EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA 
BEHAR DA MUNDU HONETAN».

Zoragarria zen pareta haietan idatzirik zegoen esaldi hura. Berdin-
tasuna nahi zuen emakume batena zen. Lidia eta biok elkarri begi-
ratu genion pentsakor. Biok gauza bera pentsatzen ari ginela iruditu 
zitzaidan une horretan.

Aurrerago «FRANCE» jartzen zuen horma-irudi handi baten on-
doan geratu ginen.

—Zer esan nahi du honek? –galdetu genion emakumeari.
—Ba, orain, Frantzian bizi den jendearen ametsak ikusiko ditugula. 

Ez zarete konturatu baina lehen «ESPAÑA» jartzen zuen horma-irudi 
bat zegoen –azaldu zigun emakumeak.

—Baten batean sartzen ahal gara? –galdetu genion ahots batez.
—Bai, baina dena frantsesez idatzita dago –erantzun zigun.
—Honetan sartuko gara –esan nuen.
Gelara sartzean hauxe aurkituko genuen paretetan idatzita:

«ADIEU À LA CONTAMINATION»

(KUTSADURARI AGUR).

—Arrazoi handia du –esan nuen.
—Bai. Kutsadura oso arazo handia da –esan zigun emakumeak.
—Orain nik aukeratuko dut zein gelatara sartu –esan zuen Li-

diak.
Gela hartara sartzean, hauxe ikusi genuen:
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«JE VEUX LA POBRESSE DISPARAISSE».

Hori idatzi zuen pertsonak oso bihotz ona du eta oso eskuzabala 
dela dirudi –esan zuen Lidiak.

—Beno… hemen bukatzen da ametsen Mundua. Gustatu al zaizue? 
–galdetu zigun.

—Bai, noski! Mundu hau zoragarria da –erantzun genion biok 
pozik.

—Orain «IRTEERA» jartzen duen ate horretatik atera eta ikusiko 
duzue zer gertatuko zaizuen –azaldu zigun.

—Zerbait txarrik gertatuko zaigu? –galdetu genion.
—Ez, lasai! Baina gogoratu «Ametsen munduko» ateak zabalik 

izango dituzue beti.
Emakumeak esandakoa egin eta ohean agertu nintzen. Egun hartan 

hauxe ikasi nuen: 
«PERTSONA GUZTIEK NAHI BADUTE BERAIEN 

BIZITZAKO AMETSA EGIA BIHUR DAITEKE. 
BERTZELA AMETSEN MUNDUA DESAGERTUKO

LITZATEKE».


