
 
 
MUNSTRO BAT NIRE ISPILUAN 

-galdetzen diot nire buruari. 

Oso munstro handi eta itsusia da, eta gainera iluntzen hasi da eta ezin diet ezta gurasoei ezta Mikeli                  

laguntza eskatu. Nire gurasoak eta Mikel ohera sartu dira eta gainera amak orain dela 15 minutu esan                 

dit ohera sartzeko. Munstroek beldur handia ematen didate, gainera ezin dut ispilura begiratu!!!!!!!!             

Bestela kakaztu egingo naiz eta ezin izango dut lorik egin. Imajinatzen duzu zure gelako ispiluan               

munstro bat aurkitzen duzula? Nire lagun hoberenari deitzea pentsatu dut , Matxaleni , bera oso               

abenturazalea delako eta ez diolako ezerk beldurrik ematen. Gogoratzen dut gau batean Matxalen             

beldurrezko film bat ikustera etorri zela nire etxera . Nik ezin izan nuen lorik hartu baina hurrengo                 

egunean zelan lo egin zuen galdetu nionean hauxe erantzun zidan: 

-Ba nik txerri bat baino hobeto egin dut lo.  

Ni harrituta geratu nintzen hori esan zidanean. Nola ahal izan zuen hain ondo lo egin beldurrezko film                 

bat ikusita?Baina hain berandu denez, ohera sartu naiz izarekin estali eta ez dakit nola baina lokartuta                

bukatu dut. 

Goizean esnatu naizenean, munstroa ispilutik desagertu da. Pentsatzen hasita nago dena amets bat izan              

dela, amak milaka eta milaka aldiz esan didalako munstroak ez direla existitzen. Baina hala ere               

Matxalen deitu dut eta hau esan dit: 

-Nik ere atzo gauean nire gelako ispiluan munstro bat ikusi nuen, baina gaur desagertu egin da. 

Hori entzun dudanean ziztu bizian esan diot  Matxaleni nire etxera etortzeko. 

10 minutu pasatu dira eta oraindik ez da heldu, normalean oso azkar heltzen da leku guztietara baina                 

gaur ez da hain arin iritsi, gainera gure etxeak alboan daude. 

Azkenean Matxalen heldu da eta bere ordenagailua ekarri du. Esan dit ordenagailua ekarri duela              

munstroaren inguruko informazioa bilatzeko. Nik uste dut interneten ez direla horrelako gauzak            

agertzen, baina Matxalenek hala ere hau idatzi du: 

Gauez zure ispiluan agertzen den munstroa eta egunez desagertzen dena.  
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Hori bilatu dugunen ez zaigu bilatu nahi genuenaren ezer agertu.Marrazki bizidunetako munstroak eta             

horrelako gauzak bakarrik atera zaizkigu.Banekien nik interneten ez zirela horrelako gauzak agertzen. 

Pentsatu dugu Matxalen nire etxean lo egiten geratzen bazela munstroaren misterioa argituko dugula,             

eta plan hau egin dugu: 

Gauean nire gurasoak eta Mikel ohera joaten direnean Matxalenek eta biok lotan gaudela simulatuko               

dugu nire gurasoek hori pentsatzeko. Baina etxeko jende guztia lotan dagoenean gu esnatuko gara eta               

munstroarekin hitz egingo dugu, beno hitz egingo diogu ez, Matxalenek hitz egingo dio ez nik, oso                

beldurtia naizelako. 

Gaua heldu denean gure planari hasiera eman diogu ,eta esan bezala gurasoak eta Mikel lokartu arte                

itxaron dugu.Etxeko jende guztia lokartu denean munstroarekin hitz egitera joan gara ispilura. Beno,             

joan gara ez, Matxalen joan da. Matxalen oso beldurtuta dago orduan ni ere joan naiz berarekin. Oso                 

beldurtuta gaude biak eta munstroak arraro begiratzen gaitu. Laguntza eske egongo bazen bezala eta              

Matxalen eta biok gero eta gehiago hurbiltzen hasi gara. Ematen du munstroak ezin duela hitz egin                

eta nire armairuko azken kaxoia seinalatzen duela. Orduan Matxalen eta biok kaxoi hori zabaldu dugu               

eta  eskutitz antzeko bat zegoela iruditu zaigu. Ez da ezer ulertzen, letra hori oso arraroa da, ematen          

du munstro horrek idatzi duela. Oso letra handi eta itsusia da eta ulertezina da letra hori. Ez denez ezer                   

ulertzen bihar jarraituko dugu misterioarekin, ea  plan berriren bat bururatzen zaigun. 

Ohera joan gara eta pentsakor nago, uste dut munstro hori ez dela besteak bezalakoa, eta begiratu                

digunean ez zuen ematen minik egin nahi zigunik eta gainera lehen esan dudan bezala laguntza eske                

zegoela ematen zuen. Oso arraroa da hau dena gainera ez da normala Matxalenen eta nire ispiluan                

gauero munstro bat egotea. Eta agian munduko ume guztien ispiluetan ere agertzen da munstro hori. 

Eguna da ,eta ideia bat izan dut eskutitz horretan zer jartzen duen jakiteko. 
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Nire birramonari deituko diogu Matxalenek eta biok nire birramona andereñoa izan delako eta bizitza              

osoan egon delako azterketak zuzentzen eta oso letra txarra baldin bada ere segur aski ulertuko du letra                 

hori. Orduan nire birramonaren etxera joan gara Matxalen eta biok eta hauxe galdetu diot : 

-Birramaona, eskutitz hau irakurri ahal diguzu Matxaleneri eta niri  mesedez. 

Hori esan eta gero hauxe erantzun dit: 

-Bai horixe laztanak, baina lehenengo betaurrekoen bila joango naiz. 

Badakigunez ez dituela aurkituko, guk bilatuko dizkiogu eta horrela eskutitza arinago irakurriko digu.             

Betaurrekoak bilatu ditugunean eskutitza irakurri egin du. Eta hau zen jartzen zuena nire birramonak              

irakurrita: 

Kaixo , ni Eneko naiz.Ispiluan ikusi duzuen munstroa.Eskutitz hau idazten dut ispilutik irteteko.Sorgin             

batzuek esan zidaten oso txarto portatzen nintzenez zigortuko nindutela.Eta hau izan zen nire zigorra: 

Ni munstro bihurtu eta gauero beraien kobazuloan gelditzea eta munduko ume guztiak             

izutzea.Beraien kobazuloan daukaten tramankulu batekin nik kobazuloan egiten dudana gauean          

munduko ume guztien ispiluetara joaten da, horrela munduko ume guztiak izutzen. Orain arte oso              

ondo konpondu naiz eta jakin dut zelan gelditu tramankulu hori, baina azkenean sorginek harrapatu              

naute eta horregatik orain zuen ispiluetan agertzen naiz eta horregatik zuen laguntza behar dut              

hemendik ateratzeko. 

Arau hauek jarraitu behar dituzue ni hemendik ateratzeko: 

Lehenengo Gorbeara igo behar zarete eta puntan dagoen gurutzearen azpian zulo bat egin behar              

duzue , eta han dagoen elixirra Santamimiñeko kobazulora eraman behar duzue eta tramankulu             

horretan isuri behar duzue.Baina,kontuz sorginak gau guztia daude zelatatzen eta oso zelatari onak             

dira. 
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Nire birramonak hori irakurri duenean ez du ezer ulertu baina Matxalenek eta nik arineketan bi muxu                

eman dizkiogu eta nire etxera joan gara plan bat pentsatzeko. Nire etxera heldu garenean berehala               

pentsatu dugu plan bat, eta hau izan da: 

Bihar goizean Gorbeara joango gara, baina oso goiz goizeko seietan edo hortik eta horrela ez denez                

inor egongo ez du inork jakingo nork egin duen zuloa Gorbeako gurutzearen azpian. Matxalenek esan               

dit esatea oso erreza dela baina gero egitea beste gauza bat dela eta gainera bere gurasoak direnarekin                 

ez diotela utziko goizeko seietan esnatzen mendi batera joateko. Orduan ideia bat bururatu zait eta ,                

hau  esan diot: 

- Aizu Matxalen! Ideia bat daukat eta zergatik ez diegu gurasoei ezer esaten,gainera laster itzultzen               

bagara ez dute ezer igarriko.  

Matxaleni nire plana asko gustatu zaio baina esan dit kontu handiarekin ibili beharko garela bestela               

kristolakoa muntatuko dugula eta gure gurasoak asko aserretuko direla. Orduan hori egingo dugu             

,pixka arriskutsua da baina gauza on bat egiteko da. Seietan nire etxeko portalean geratuko gara eta                

Gorbearantz abiatuko gara planari hasiera emateko. Gaua oso urduri pasatu dut baina 5.30 motxila              

hartu eta Matxalen eta biok Gorbeiarantz abiatu gara eta Gorbea hemendik 30 minututara dagoenez              

ondo iritsi gara. Baina hain mendi altua igo behar genuela ikusi dugunean ia zorabiatu gara eta                

pentsatu dugu ezin izango dugula hori guztia igo gelditu gabe. Baina Matxalenek zerbait ikusi du eta                

hau esan dit: 

-Hor trenbide antzeko bat dago eta han montatzeko tramankulu bat. Agian hortik joaten bagara askoz               

arinago joango gara eta ez dugu hainbeste tardatuko. Bioi iruditu zaigu ondo ideia hori eta orduan                

tramankulu hori hartu dugu eta asko kostatu zaigu martxan jartzea edo abiatzea hobeto esanda, gauza               

horrek ez du pilarik ezta horrelako gauzarik. Abiatzen hasi garenean paisai ederrak ikusi ditugu eta               

Matxalen eta biok txundituta geratu gara. Inoiz ez ditugu paisai hain politak ikusi. Tontorrera heltzen               

10-15 minutu tardatu dugu eta tontorrera heldu garenean eskuekin hasi gara zuloa egiten baina              
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konturatu gara eskuekin ezin dugula zulo hain handia egin. Baina Matxalenek gogoratu du bere              

motxilan bi pala dituela. Hori esan duenean Matxaleneri aurpegi txarra jarri diot. Zergatik ez da               

lehenago konturatu! Baina beno, zer egingo diogu, palak hartu eta lanarekin jarraituko dugu. 

Denbora luze batez aitzurtu eta gero azkenean elixirra aurkitu dugu, beno elixirra ez, elixirrak bi                

daude eta notatxo bat ere bai. Matxalenek altuan irakurri du notatxoa eta hau jartzen zuen: 

Elixir bi hauetako bat gure kobazuloko tramankulu hori gelditzeko da eta bestea beti funtzionatzen              

jarraitzeko.Pentsatuko duzue zergatik benetako elixirra aurkitu dugunean zuloan ez dugun kendu ba            

gertatzen dena da guk ezin dugula elixir hori kendu ume batek bakarrik ahal duela. Orduan ze elixir                 

botako duzue gure tramankulura? 

Matxalenek hori irakurri duenean oso urduri jarri gara biok eta ikusi dugu elixir batek azpian bihotz                

txiki bat zuela eta nik berehala pentsatu dut hori izango zela ona baina Matxalenek hau esan dit: 

-Aizu Aritz, ez duzu uste sorginek nahitan jarriko zuten bihotz hori gu nahasteko? 

-Matxalen arrazoia duzu - esan diot nik segituan. 

Orduan ados gelditu gara, baina ordua ikusi dugunean korriketan etxerantz abiatu gara, 9:00ak dira.              

Hurrengo goizean , goizeko seietan plan berdina egin dugu baina Santimaminera joaten. Ahal izan              

dugun bezala eta isilean sartu gara kobazulora. Han munstroa ikusi dugu eta asko postu da gu ikusteaz.                 

Hainbeste sorgin ikusten ditugunez ez dakigu zelan isuriko dugun elixirra tramankulu horretan baina             

munstroak esan digu eskuma aldetik pasabide txiki bat dagoela sorgin gabe tramankulura zuzen-zuzen             

eramaten duela. Orduan Matxalen eta biok isil-isilik pasatu gara hortik eta tramankuluaren gelara heldu              

garenean arineketan Matxalenek eta biok elixir ona isuri dugu eta sorginak eta tramankulua desagertu              

dira eta  munstroa pertsona normal bihurtu da.  

Oso pozik gaude denak eta Enekok mila esker eman dizkigu bera salbatzeagatik. 
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