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Aurkezpena
Aurrean duzuen aurkezpen hau liburuxka
honetako ipuinen eta bertsoen egileei
zuzendu diet nagusiki, euskaraz idatzi
duten gure herriko haur eta gazteei, hain
zuzen. Lan hauek irakurtzerakoan
gozatuko duzuelakoan nago.

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi
dizkizuet haur eta gazteentzako
euskarazko literatura lehiaketa honetako
parte-hartzaile guztiei, zuen ekarpenik
gabe ez bailegoke lehiaketarik.

Bigarrenik, lehiaketan sarituak izan zareten
guztioi zorionak eman nahi dizkizuet.

Ez dut aukera galdu nahi urtez urte, modu
batean edo bestean, lehiaketak jarraipena
izatea ahalbidetu duten pertsonei zorionak
eta eskerrak emateko; izan ere, 2011.
urtean XXII. ediziora heldu gara.

Duen harrera onaz jabeturik, beren
hizkuntzen artean euskara duten haur eta
gazteen artean duen harrera ona ikusirik,
euskarazko literatura lehiaketa hau
sustatzen jarraituko dugu. Hartara,
datorren urtean hogeita hirugarren
edizioa antolatuko dugu, eta uste dut
nabarmentzekoa dela hori.

Nire animoak helarazi nahi dizkizuet,
literatura lehiaketa hau aberasten eta
horretan parte hartzen jarrai dezazuen.

Agur bero bat. Esker anitz,

Presentación
Esta presentación va dirigida principalmente a
todos los autores de los cuentos y bertsos
que a continuación quedan reflejados en este
libro, escritos en euskera por niños, niñas y
jóvenes de nuestra localidad, y que con casi
toda seguridad disfrutaréis con su lectura.

En primer lugar daros las gracias a todos los
participantes en este certamen literario
infantil y juvenil en euskera, ya que sin vuestra
participación este certamen no sería posible.

En segundo lugar, quiero felicitar a todos y
todas las ganadoras de este certamen.

No quería dejar pasar esta oportunidad para
felicitar y agradecer a todas las personas que
de una manera u otra han hecho que este
certamen haya tenido continuidad a lo largo
de los años llegando en 2011 a su XXII
edición.

Debido a su buena aceptación seguiremos
fomentando este Certamen Literario en
euskera, ya que gracias a la buena acogida
que tiene entre niñas, niños y jóvenes de
Barañáin que tienen como una de sus
lenguas el euskera, el próximo año
convocaremos la XXIII edición, y eso creo
que es un signo muy importante.

Os animo a que sigáis enriqueciendo y
participando en este certamen literario en
euskera.

Un cordial saludo y gracias,

Iz. / Fdo.

JOSÉ ANTONIO MENDIVE RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL ÁREA DE EUSKERA

HEZKUNTZAKO ETA KIROLERAKO INFORMAZIO BATZORDEBURUA 
EUSKARA ARLOKO ARDURADUNA
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HERRIAN HOTZEZ
Inari Iturri Cilveti
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 3. maila
1º PREMIO: Educación Primaria 3º curso

3000 urtean gertatu zen istorio hau. Eguzkia zaharra zenez itzaltzen hasi zen.
Lurrera ia argia ez zen ailegatzen, gero eta hotz handiagoa egiten zuen, zuhai-
tzak hiltzen hasi ziren…

Arazo larria, benetan! Jendeari ez zitzaion bururatzen nola konpondu. Garai
haietan bazen mutil bat Inari izena zuena eta oso azterlari ona zen.

Herriko jendea hasi zen korrika egiten euriarengatik, eguzkiak konortea gal-
du zuen, gero eta hotz handiago zuten.

Gero, gizon batek esan zuen:
-Igoko dugu mediku bat kohetera eta guk 1000 bonbila erosiko ditugu Eguz-

kiari jartzeko.
-Nondik hartuko ditugu hainbeste bonbila?
-Zu lasai, ni arduratuko naiz –esan zuen Inarik.
Eguzkiari sendagileak txerto bat jarri nahi zion argia emateko, baina Eguzkiak

ez zuen nahi beldur zelako. Baina ados zegoen Eguzkia bonbilak jartzearekin.
Bonbilak jarri eta argia ematen hasi zen.

Denak hortik aurrera pozik bizi izan ziren eta zoriontsuena eguzkia, ba burua
gazte ikusten zuelako.

Egia edo gezurra, bi begien artean sudurra.

TXANO TXIKIA
Idurre Villanueva del Burgo
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 3. maila
2º PREMIO: Educación Primaria 3º curso

Behinola, bazen txano denda bat. Han txano txiki bat bizi zen, bere bost la-
gunekin.

Egunak joan, egunak etorri, ume talde bat iritsi zen dendara. Dendariari esan
zioten:

-Gaur festa bat daukagu eta bost txano txiki behar ditugu. Emango al zeniz-
kiguke, mesedez?

-Bai! Noski baietz! Hartu nahi dituzuenak! –esan zuen dendariak.
-Eskerrik asko! –esan zuten ume guztiek batera.
Txano txikiaren lagunak hartu zituztenez, oso triste geratu zen txano txikia.

Ordu batzuk pasata, beste txano batzuk iritsi ziren dendara; bera baino han-
diagoak ziren. Burla egiten zioten eta behin eta berriro ari zitzaizkion esaten
txano txikiari:

-Zu oso txikia zara eta ez zaitu inork erosiko! Gu erosiko gaituzte!
Orduan oso triste geratu zen gure txano txikia.

XXII. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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Egun batean, neska buru txiki batek txano txikia erosi egin zuen.Txano txikia
neskarekin joan zen.Etxera iristean… Hara ze ustekabea! Bere lagunak han ber-
tan zeuden! Oso pozik jarri zen txano txikia. Gainera neska horrek oso ongi
zaintzen zituen eta… Egia ala gezurra, begi bi artean sudurra.

DANI ETA BERE AITA
Maider Chivite Salicio
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 4. maila
1º PREMIO: Educación Primaria 4º curso

Dani 7 urteko mutiko bat zen eta pixka bat potolitoa.Basamortuko herri han-
di batean bizi zen eta plazan zegoen jauregi batean zeukan etxea.

Bere etxea zoragarria zen: lorategia plaza handi baten antzekoa zen, milaka
lore,kolore guztietakoak zeuden.Barrutik logela handi bat zeukan: igerileku han-
di batekin, milaka eta milaka joko… Eta inoiz ez zituen arropa berdina janzten
edo galtzontzilo berberak erabiltzen. Basamortuko aberatsena zen bere aita;
hala ere, lanean zegoen gau eta egunez.

Hori dena izan arren, Dani deseroso sentitzen zen. Lehen asko gustatzen zi-
tzaion bere logelan geratzea eta bere jokoekin jolastea; baina oraingoan, berriz,
nazkatuta zegoen, eta zerbait egitea erabaki zuen.

Txanpon batzuk poltsikoan sartu, eta tipi-tapa, tipi-tapa, herritik atera zen ja-
kin gabe nora joan. Daniri, atzera begiratuta, ur ttantta bat isuri zitzaion masai-
letik. Hala ere, aurrera jarraitu zuen atzera begiratu gabe.

Asko ibili zen, egarriz zegoen, baina orain ezin zuen atzera joan. Orduan mu-
tiko bat ikusi zuen eta Danik ez zion egin kasu. Pentsatu zuen efektu optiko bat
zela. Danik aurrera jarraitu zuen eta zerbaitekin topo egin zuen.

-Ei! Begiratu nondik zoazen!
-Eeeeee? –esan zuen Danik eskuekin begiak igurtziz.
-Baina, zertan ari zara basamortuan zu bakarrik? –esan zuen.
-Zu ez zara benetakoa, ezta? Beroarengatik ikusten zaitut? –berriro Danik.
-Ez, ni basamortuko zaindaria naiz. Egarriz zaudela dirudi, tori hau.
-Eskerrik asko.
Bitartean, bere aitak zerbait faltan botatzen zuen, baina ez zekien zer zen. Irri-

barre hura faltan botatzen zuen. Orduan Dani zela konturatu zen, baina zerga-
tik joan zen? Aita eserlekuan eserita pentsatzen geratu zen, eta ordu batzuen
buruan etsipena sentitzen zuen.“Badakit zergatik joan den, badakit zergatik ez
duen irribarre hura… bai, gauza asko dauka baina badago zerbait ez duena: ai-
ta on bat bere ondoan” esaten zuen berekiko.

Pentsatu eta egin: segundorik galdu gabe, gamelua hartu, eta Daniren bila jo-
an zen.

Ibili eta ibili aitari Dani eta beste mutiko bat ikusi zituela iruditu zitzaion bai-
na ez, efektu optikoa zen.Aurrera jarraitu zuen baina… bat-batean zerbaitekin

6

XXII Certamen literario infantil-juvenil en euskera

CERTAMEN LIBRO 2011/6.5  10/8/11  14:05  Página 6



topo egin zuen.
-Begiratu nondik zoazen! 
-Baina, zu Dani zara! –esan zuen oihuka– Zure bila etorri naiz! Eta, norekin

zaude?
-Kaixo, aita! Hau basamortuko zaindaria da eta niri lagundu dit.
-Eskerrik asko, Daniri laguntzeagatik –esan zuen aitak.
-Ez horregatik, orain joan behar naiz, agur denoi.
-Agur, agur –esan zutek biek batera.
Dani gameluaren gainean igo zen eta etxera bueltatu ziren. Denbora baten

buruan aita hizketan hasi zen:
-Badakit zergatik joan zaren eta ez dut gehiago egingo.Goizean lanean egon-

go naiz eta arratsaldean, berriz, zurekin jolasten edo nahi duzuna egiten.
-Eskerrik asko, aita.
Eta betirako horrela izan zen, Dani zoriontsu bizi zen.

URREZKO PANDA-HARTZAREN KASUA      
Martin Azcárate Muez  
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 4. maila
2º PREMIO: Educación Primaria 4º curso

Goiz horretan bakarrik hitz egiten zen hortaz. Gabonak ziren. Panda hirian
gertatu zen. Panda hirian pandak bizi ziren. Egun horretan museotik urrezko
panda-hartza lapurtu zuten. Panda-hartza oso txikia zen. Hiriko lehendakaria
detektiberik serioena eta azkarrena bilatzen hasi zen.

Eta aurkitu zuen! Detektibea Plistiplast deitzen zen.Hiriko lehendakariak dei-
tu zuen telefonoz.Plistiplast ikertzera joan zen.Museoko atarian museoko zain-
daria topatu zuen. Oso barregarria zen:

-Badakizu nola esaten den bibotea italieraz? –esan zion.
-Ez –erantzun zuen Plistiplastek.
-Tranpolino di moko!
Plistiplast barrezka hasi zen. Zaindariak esan zion ez zuela inor sartzen edo

ateratzen ikusi. Plistiplastek bere libretan apuntatu zuen.Museora sartu zen eta
ikusi zuen urrezko panda-hartzaren bitrinan arrastorik ez zegoela. “Susmaga-
rria” pentsatu zuen.

Museotik atera zen. Ideiak ordenatzeko teteria batera joan zen.Te bat eska-
tu zuen. Eseri zen. Libreta begiratzen hasi zen. Bitartean, hirian biztanleria oso
triste zegoen.Urrezko hartza desagertuta zegoenez ez ziren turistak joaten hi-
rira. Museora ez zen inor joaten. Erregea oso kezkatuta zegoen.

-Pentsatu… pentsatu… –esaten zuen.
-Ai! Lurrera erori naiz, ama! –entzun zen teteriatik. Eta orduan…
… ZAS! Dena argi ikusi zuen. Museora abiatu zen. Museoko zuzendariarekin

bildu zen museoan. Eta orduan hasi zen:
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-Benetan inork ez du lapurtu.
-Orduan zer gertatu da? –galdetu zuen zuzendariak.
-Lurrean dago erorita. Hain txikia denez, inork ez du ikusi.
Hasi ziren urrezko panda-hartza bilatzen. Aurkitu zuten eta bere bitrinara 

itzuli zuten.
-Baina nola eroriko zen? Bere bitrina itxita zegoen!
-Bitrina garbitzeko irekitzerakoan.
-Aaaaaa... –esan zuten.
Esaten dute Plistiplast detektibea kasu honen ondoren desagertu zela, baina

hori beste istorio bat da…

ABENTURA ALEDON
Adela Garde Chao
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 5. maila
1º PREMIO: Educación Primaria 5º curso

Gaur, nolakoak izan ziren nire oporrak inauterietako festetan kontatuko di-
zuet. Nire familiarekin joan nintzen: nire ama Carmenekin, aita Fernandorekin
eta ahizpa Patriziarekin. Oporrak genituenez, horiek pasatzera Murtziara joan
ginen, landa etxe batera joatea erabaki genuen. Ez ginen Murtzia hiriburura jo-
an, ondoko herri batera joan ginen,Aledo izenekoa.
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Hara ailegatzeko gure abentura hasi zen. Ez ziguten esan Aledo poligono in-
dustrial huts batean zegoela.Ez zen mapetan agertzen!!! Azkenean aurkitzea lor-
tu egin genuen. Nahiz eta nekatuak egon, landa etxea bilatzen hasi ginen.
Geroago, Patriziak “Landa etxea” jartzen zuen txabola bat aurkitu zuen. Bertan
gizon arraro bat aurkitu genuen.

-Kaixo, nik zurekin hitz egin nuen, ezta? –esan zuen gizonak ama behatzare-
kin seinalatuz.

-Bai, nik zurekin hitz egin nuen telefonoz. Zein da landa etxea? –esan zuen
amak.

Gizonak bere atzean zegoen txabola bezalako etxe txiki hondatu bat erakutsi
zigun eta hori zela esan zigun.Gau hartan,ez zegoela argirik ikusi genuen,ez be-
rogailurik, ezta komunik. Bakoitza bere logelara joan ginen.Nire ahizparen ohe-
an ez zegoen ez burukorik ez oihalik eta otso bat zegoen leiho ondoan. Nire
aita eta amaren logelan ez zegoen oherik!!! Bakarrik lur itsusi eta zikina.Nire lo-
gelan ohea bazegoen eta baita dozena bat hontza ere nire gaueko mahaian. Ez
zegoen ez ezer ez! Gau hartan inork ez zuen lorik egin,eta ez genekien zer egin.
Patriziak komunera joan behar zuen, baina zoritxarrez ez zegoen. Nire ahizpak
konformatu behar izan zuen kanpoan zegoen kubo batekin. Aita eta amak ez
zutenez oherik, koltxoi bat erosten hortik zegoen dendaren batean.

Baina… ez zegoen dendarik 300 Km.-ra. Patrizia bere logelan zegoen bitar-
tean otsoaren laguna egin zen eta oso ongi pasatu zuten. Otsoak, Patriziarekin
zegoen bitartean, untxi bat aurkitu zuen eta bera jatera joatea erabaki zuen.
Ahizpa oso triste gelditu zen.

Ni beldurtuta nengoen, hontzek beraien buruei birak ematen zizkieten eta
beraien begiak argitzen ziren. Sukaldean, txakur batzuek dena hondatu zutenez
ez genuen jateko ezer ez hozkailuan.Txakur horiek gure maletak desegin zi-
tuzten eta dena hankaz gora jarri zuten.Txakurrak oso handiak ziren eta hortz
handiak zituzten.Azkenean,aitak etxetik bota egin zituen.Denok eskerrak eman
genizkion eta maletak berriro egin genituen.

Bertan aste bat gelditu behar ginen, baina lehen gauean hortik joatea eraba-
ki genuen. Baina… aitaren autoa gasolinarik gabe gelditu zen eta gure telefo-
noek hor ez zuten koberturarik. Zer egingo genuen??

Azkenean, Aledo poligono industriala mendi batean zegoenez, mendian 
behera pixka bat joan ginen eta artzain bat topatu genuen. Hark BMW auto
bat zuen eta telefono mugikor bat. Ondoren, landa etxearen jabeari joango gi-
nela esan genion, ezin izango ginela landa etxean gelditu.

Geroago, aitaren furgoneta hartu genuen eta artzainaren BMW-an lotu ge-
nuen.Barañainera buelta, artzainaren BMW-an eginen genuen eta ez ginen lan-
da etxe batera inoiz gehiago bueltatu.

XXII. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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ARRAROA AL NAIZ?       
Idauze Zaratiegi López
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 5. maila
2º PREMIO: Educación Primaria 5º curso

Anas Saharakoa zen,baina bere gurasoak hil zirenean Onintza eta Araiek har-
tu zuten semetzat.Anasek 9 urte zituen eta oso pozik bizi zen bere gurasoe-
kin Garraldan, baina ikastolan… ez hain ongi. Beste mutiko eta neskek ez zuten
errespetatzen, ez lagun bezala hartzen. Bera gaizki sentitzen zen.Anasek etxe-
an beti pentsatzen zuen:

-Zergatik ez ote dute nirekin jolastu nahi? Hain arraroa al naiz?
Eta hurrengo egunean Anasek ikastolan beste mutikoekin jolastea pentsatu

zuen.
Egun horretan jolastera zihoala, esan zioten besteek:
-Eh, aizu! Nora uste duzu zoazela?
-Ehh, ba ni zuekin jolastera…
-Gaizki zaude, ala?
Orduan Anas negarrez joan zen bere zuhaitzera eta besteak barrezka joan

ziren jolastera. Han zegoelarik irakasle bat etorri zen, hau esanez:
-Zer gertatu da,Anas?
-Besteek ez dute nirekin jolastu nahi…
-Hitz egingo dut nik beraiekin, ados?
-Ados, nahi duzun bezala.
Hori entzundakoan Anas lasaiago gelditu zen.
Irakasleak beste ikasleak zeuden lekura iritsi zenean esan zuen ozen:
-Ea! Zer gertatu da Anasekin?
Eta horko ume batek esan zuen:
-Ez dugu inork atsegin!
-Zergatik?
-Ez dakit.
-Horregatik! Denak lagunak izaten bazarete hobe jende gehiago jolasteko!
Denek egia zela esan zuten eta jolasten utzi zioten.Anas oso-oso pozik ze-

goen, eta esan zion irakasleari:
-Eskerrik asko, irakasle, hoberena zara!
-Ez horregatik,Anas; eta orain zoaz jolastera, maitea!
Orduan Anasek indarrez oihukatu zuen, guztiek entzuteko moduan:
-Gaur nire egunik hoberena da!!!
Anas eta bere lagunak pozik izan ziren betiko eta ez zuten inoiz gehiago ga-

tazkarik izan.Anasen gurasoak ere oso pozik zeuden Anasengatik.
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MUGIKOR MAGIKOA
Ane Núñez Pardo
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 6. maila
1º PREMIO: Educación Primaria 6º curso

Bazen behin Iñaki izeneko mutil bat. Bera oso alaia zen baina beti gauzak gal-
tzen zitzaizkion. Bere urtebetetzerako mugikor bat eskatu zuen opari bezala.
Irrikatan zegoen zeren bere lehen mugikorra izango zen.

Azkenean, hainbeste itxaron eta gero, bere urtebetetzea ailegatu zen. Mun-
duko mugikorrik hoberena oparitu zioten. Iñakik,hurrengo egunean,klasera era-
man zuen bere lagunei erakusteko. Baina, etxetik irtendakoan, esan zuen:

-Ai! Nire matematikako liburua! Non egongo ote da?
Eta bat-batean ahots bat entzun zen:“Mahaiaren azpian dago”.
Iñaki oso harrituta geratu zen eta hor ikusi zuen bere liburua.Horrela gauzak

izanda, lehen baino alaiago joan zen ikastolara.
Gero patioko orduan bere lagunei erakutsi zien eta asko gustatu zitzaien.An-

der oso jeloskorra zen eta oso haserre zegoen Iñakirekin.
Gero esan zuen lagun batek:
-Non ote daukat nire bokata?
Eta lehengo ahotsa entzun zen:“Bankuaren gainean dago”. Denak harriturik

geratu ziren, konturatu zirenean mugikorrak esan zuela.
Horrek Ander haserreago jartzea egin zuen.
Handik aurrera Iñakik zerbait aurkitzen ez zuenean mugikorrari galdetzen

zion.
Denak oso pozik zeuden. Baina egun batean, klasera eraman zuen mugiko-

rra, eta ingeleseko klasean zeudenean Ander momentu batean klasera igo zen
liburu bat hartzera.

Ingeleseko klasea bukatu zenean, Iñaki oso pozik mugikorra hartzera joan zen
baina… Ez zegoen!! Asko bilatu eta bilatu, baina alferrik izan zen. Nork hartu
ote zuen?

Handik aurrera Iñakik ez zuen mugikor gehiagorik izan, bere gurasoek errie-
ta egin zioten galdu zuelako.Eta geroztik ere Iñakik eta Anderrek ez zuten gehia-
go elkar hitz egin.

Eta Ander lagunik gabe geratu zen.

BASAJAUNAREN AMETSA
Edurne Larrea Soto
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 6. maila
2º PREMIO: Educación Primaria 6º curso

Bazen behin baso bat eta hor Basajaun izeneko gizon bat bizi zen. Basoa oso
argitsua, berdea eta polita zen.Han animalia asko bizi ziren, baita beste izaki ba-
tzuk ere, adibidez: sorginak, lamiak, galtzagorriak,Tartalo…

XXII. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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Baso eder hartan, oso ongi eta baketsu bizi ziren denak.
Egun batean, Basajauna, beti bezala, basoa ikustera joan zen.Txoriak kanta-

tzen ari ziren, lamiak ilea orrazten, tartalo ardiak jaten eta beste animalia batzuk
beren gauzak egiten.

Basajauna etxera itzultzean jada gaua zen. Orduan pijama jantzi, afaldu eta
ohera joan zen.

Hurrengo egunean, beti bezala, basoa ikustera joan zen. Etxetik atera eta ba-
so guztia beltz zegoen, zuhaitzak erreta, errekak lehortuta, txoriak isilik zeuden
eta ez zen ikusten beste animaliarik. Basajauna pixka bat beldurtu zen, eta ez
zekien zer egin. Garrasika esan zuen:

-Norbait al dago baso honetan?
Orduan amonatxo zahar bat etorri zen, eta esan zion:
-Basajauna, ez beldurtu, bakarrik esnatu behar duzu, eta begiak itxi behar di-

tuzu.
Basajaunak amonatxoari eskerrak eman zizkion eta berak esandakoa egin

zuen, baina ez zuen lortu lehenengoan, begiak irekitzerakoan oraindik amona-
txoa hor zegoen. Berriro saiatu zen eta oraingo honetan gogo gehiagoz egin
zuen.

Basajaunak begiak ireki, eta bere ohean zegoen. Horrela konturatu zen dena
amets bat izan zela. Baina Basajaunak badaezpada arropa jarri, eta kanpora jo-
an zen ea dena ongi zegoen ikustera; eta bai, dena ongi zegoen: zuhaitzak polit-
politak zeuden, txoriak kantatzen eta errekak urez beteta jaisten ziren.

Basajauna asko poztu zen eta horrela jarraitu zuen bere ohiko bizitzarekin eta
amets arraroekin. Hori bai, beti basoa zaintzen ametsetakoa inoiz gerta ez da-
din.

MUNDU TXIKITIK URRUN
Iñaki Martínez Azpiroz
1. SARIA: Bigarren Hezkuntza 1. DBH
1º PREMIO: Educación Secundaria 1º ESO

Ni ume nintzenean, mundua txikia zen, benetan txikia, kale bat besterik ez
zuen munduak… baina banekien noizbait ezagutuko nuela gainontzeko mun-
dua, kaletxo hori munduarekin konparatuta ,“1+1”matematika osoarekin kon-
paratuta bezalakoxea delakoz.

Kale honen bukaeran eskola zegoen, horrek esan nahi zuen ez nintzela inoiz
kaletik ateratzen.Horrek ez zuen ezer esan nahi.Nire bizitza oso polita zen, txi-
kia baina polita.

Egun batean herria ikustera joan nintzen amarekin. Ez zitzaidan gehiegi gus-
tatu baina nire mundua hortik aurrera handituko zela ikusi nuen. Hau ez zen
nahikoa, nik gehiago nahi nuen. Zerua ikusi nahi nuen.

Gau batean,ohean sartu eta tren hegalari bat leihotik sartu zen.Nire ohe au-

12
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rre-aurrean gelditu eta gizon zahar bat atera zen. Gizon zahar hura Kepa dei-
tzen zen.Arropa arraro bat zuen soinean jantzita: kamiseta lodi eta gorria eta
praka motz, baina oso motz, gorriak. Bere aurpegia ere ez zen oso ohikoa: ile
zuria eta bizar luze zuria.

Kepak eskua luzatu zidan eta aldi berean “SARTU,SARTU”esan zidan.Ni sar-
tu eta bere atzean kokatu nintzen. Berak ongi heltzeko esan zidan eta martxan
hasi zenean jakin nuen zergatik. Kristoren abiadan hasi zen, hegan ateratzeko
moduan.

Trena gelditzerakoan, hodeietan nengoen! Hodei txuri eta handi batean! Ni-
re mundu txikiak bere tamaina perfektua hartu zuen. Kepak une hartan sei ge-
latako etxe batera eraman ninduen. Etxea hodeiaren puntu altuenean zegoen
kokatuta.

Hara sartu eta dena ikaragarri polita zen eta ateetan eskolan ikasitako konti-
nenteetako izenak grabaturik zeuden:

- Afrika.
- Amerika.
- Europa.
- Asia.
- Antartika.
- Ozeania.
Lehenengoan Antartika jartzen zuen. Hara sartu egin nintzen:
Hotza, hotza, hotza… hori besterik ez zegoenez, atera egin nintzen. Hurren-

go lauetan ere ez zegoen ezer interesgarririk.
Hau ikusita galdetu nion Kepari:
-Zertara ekarri nauzu hona? Ez dago ezer. Ez jostailurik ez ezer.
-Sartu azken gelara.Agian hor aurkituko duzu zerbait interesgarria –erantzun

zidan.
-Zer dago Europan beste lekuetan ez dagoena?
-Hori zuk bakarrik dakizu –aurpegi arraroa jarri zuen–. Ez al daukazu kuriosi-

taterik?
Hori entzunda sartu egin nintzen. Hemen, nire familia ikusi nuen Gaboneta-

ko afaria egiten, ni falta nintzen bakarrik.
Bat-batean lurra erortzen hasi zen, hodeia euri gisa desagertzen ari…!!
-AAAAAAAH!!!!!!! –oihukatu nuen.
Dena amets bat izan zen! Nire buruaren pentsamenduek nire etxea hobe-

rena zela erakutsi zidaten!
Hau jakin nuenean nire lehengo mundu txikia aukeratu nuen: putzuz beteta-

ko kaletxoa eta eskola kalearen bukaeran. Hau nire mundua da.

XXII. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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BI HONTZAK
Iñigo Bidegain Barberena
2. SARIA: Bigarren Hezkuntza 1. DBH
2º PREMIO: Educación Secundaria 1º ESO

Kaixo lagunok, ni Tripikx naiz eta orain dela gutxi gertatutako istorio kurio-
so bat kontatuko dizuet. Ez bazarete oraindik konturatu ni hontz bat naiz, bai-
na ez hontz normal bat baizik eta irakurtzen eta idazten dakiena:

Orain dela gutxi Irati basoan bizi nintzen. Han bizilagun bat nuen, baina ez
nintzen berarekin oso ondo moldatzen.Bizilaguna hontz txuri eta polit bat zen.
Bere izena Trikixa zen eta neska-hontz panpoxa zen.Trikixa egunero-egunero
iturri berdinera joaten zen bere lumajea garbi-garbia uztera. Iturria Irati baso-
aren erdi-erdian zegoen eta lorez inguratuta zegoen. Gu, egunero, leku ber-
berean elkartzen ginen, eta gauean ehizatutako animalia kopurua zenbatu eta
elkarren artean konparatzen genituen. Baina, beti bezala, elkarren artean ge-
zurrak esaten genituen, hau da, berak bi sagu eta lau tximeleta ehizatu bazi-
tuen, nik hiru sagu eta bost tximeleta ehizatu nituela esaten nion.

Egun batean, goizean, Trikixa eta biok elkartzen ginen lekura, bera ez zen
agertu. Orduak eta orduak pasa ziren, baina ez zen agertzen; orduan larritzen
hasi nintzen. Basotik hegan joan nintzen eta ez ikustean bere izena oihukatzen
hasi nintzen. Bat-batean, bere etxera joatea bururatu zitzaidan. Baina, bere 
etxea aurkitzea denbora gehiegi kostatu zitzaidan.Azkenean, bere etxera aile-
gatu nintzenean eta Trikixa ikusi nuenean, asko larritu nintzen. Ohe barruan
aurkitu nuen begi itxiekin. Nik ea zer gertatzen zitzaion galdetu nion, baina ez
zidan erantzun. Orduan, behin eta berriro galdetzen hasi nintzen. Azkenean,
begiak ireki zituen eta ia gosez hilda zegoela erantzun zidan. Oso triste jarri
nintzen, batez ere ez nekielako zer egin, baina gauza nekagarri bat bururatu zi-
tzaidan. Gauean, ordu bat ehizatzen egon ordez, ordu pare bat ehizatzen ego-
tea bururatu zitzaidan eta horrela Trikixari janaria emateko,eta ongi sendatzeko.
Aste bat inguru Trikixarentzako ehizatzen egon nintzen eta astearen bukaeran
Trikixa guztiz sendatu zen.Trikixak niri izugarrizko eskerrak eman zizkidan be-
re bizitza salbatzeagatik.

Azkenean, biok lagun-minak egin ginen eta gezur gehiagorik ez esateko hi-
tza eman genuen.Gauero, bakarrik, ehizatzera joaten ginen, baina bietako nor-
baitek laguntza edo antzekorik behar bazuen elkarri laguntzen genion.
Momentu haietan konturatu nintzen ze garrantzitsua den lagunak izatea eta
hala bazan edo ez bazan sar dadila kalabazan eta atera dadila Iratiko plazan.

14
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ZORIONTASUNAREN BILA?
Olaia González Blanco
1. SARIA: Bigarren Hezkuntza 2. DBH
1º PREMIO: Educación Secundaria 2º ESO

2006ko udaberrian,Afrikako bihotzean bizi zara,Nigerian.Uda iristear dago.
Udan lehorteak izango dira eta lurrek ez dute fruiturik emango. Beraz, ur eta
elikagai falta egongo da. Zu, andrea eta bi seme-alabekin bizi zara lokatzez egi-
niko txabola zimel batean.

-Xaxa, uda gogorra datorkigu, zerbait egin beharko dugu –diozu.
-Arrazoi duzu, baina zer egin dezakegu?
Atzetik umeak entzuten dira:
-Ama! Egarria daukagu!
-Zoazte putzura eta bete ezazue litro bateko ontzia.
Umeak putzura doazen bitartean, zuk eta Xaxak hitz egiten jarraitzen du-

zue:
-Xaxa, pentsatzen aritu naiz eta agian Europara joan beharko nuke.
-Eta ni eta umeak zer?
-Lehenik ni joango nintzateke. Lana eta bizilekua aurkitu ondoren zuek ere

niregana etor zintezkete.
-Baina, nola eta nora joango zinateke?
-Datorren astean irtengo den itsasontzian lekua badago; Kanariar uhartee-

tara doa.
-Eta bidaian zerbait gertatuko balitz?
-Hemen ez daukagu zereginik; beraz, arriskatu beharra dago.
-Ados –dio Xaxak negarrez.
-Bihar emango dut izena itsasontzian joateko.
-Eta noiz iritsiko zara Kanarietara?
-Ez dakit. Hara iritsi bezain pronto deituko dizuet.
-Baina hitza eman behar didazu lana aurkitu bezain pronto gu ere joango ga-

rela.
-Ados.
Biharamunean itsasontzian joateko izena eman duzu.
Hurrengo astean, Kanariar uharteetara abiatu zarete. Zu eta zure lagunaz

gain, beste hamabost pertsona doaz itsasontzian. Bide erdian, motorra gelditu
egin da; egun bat igaro ondoren, motorra konpontzea lortu duzue. Baina zu-
re lagunik onena,Alpi, gosez eta hipotermiaz hil da, eta uretara bota behar izan
duzue pisua gutxitzeko.Azkenean iritsi zarete, Kanariar handiko portura. Han
“Guardia Zibilak” daude zain.

Itsasontzitik salto egin duzu, igeri egiteko ia indarrik ez duzula. Ozta-ozta iri-
tsi zara inguruko hondartza batera. Bertan gaua pasatzea erabaki duzu. Zo-
rionez, ez du euririk egin gauean.

Hurrengo goizean argitu baino lehen esnatu zara. Izugarrizko gosea daukazu
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eta dirurik ez duzunez lanpostu bila hasi behar duzu. Inork ez zaitu kontrata-
tzen beltza izateagatik. Beraz, kalean aurkitutako janariarekin igaro behar izan
dituzu hurrengo bi egunak. Haurrendako  parke batera iritsi zara. Bertan, gura-
soen kotxekapotekin batera beren poltsa eta diru-zorroak daude.Aldamenean,
ume bat negarrez ari da galduta dagoelako.

Haurrarengana hurbildu zara eta hau kontsolatzen saiatu zara. Isilarazi ondo-
ren, ea non bizi den galdetuko diozu. Berak oporretan dagoela esan dizu, “La 
Sirena”hotelean.Han bere gurasoak daude haurraz kezkatuta.Haurra ongi da-
goela ikusita, zuri eskerrak eman dizkizute. Ea eskertzeko zer egin dezaketen
galdetu dizute. Zuk lanpostu bila zabiltzala esan diezu. Orduan, umearen amak
esan dizu bere Kanarietako ahizpa batek hotel bat duela, eta garbitzaile bila da-
bilela. Zuk lan hori egiteko prest zaudela esan diozu. Berehala ahizparen hote-
lera joan zarete. Haurraren amak gertatutakoa kontatu dio bere ahizpari. Eta
horrek, birritan pentsatu gabe, kontratatu egin zaitu eta hoteleko gela bat utzi
dizu bertan lo egin dezazun. Handik urte batera, alokairua ordaintzeko nahiko
diru baduzunez, zure familia Kanarietara ekartzea pentsatu duzu. Postaz, hu-
rrengo astean irtengo den hegazkineko hiru txartel bidali dituzu. Hurrengo as-
tean zure familia iritsi da. Zorionez, zure emazteak ere lanpostu bat aurkitu du.
Denborarekin, gustura bizi zarete guztiak Kanarietan eta ez duzue ez janari ez-
ta ur faltarik izango.

ISPILU MADARIKATUAREN ETXEA   
Amaia García Remón
2. SARIA: Bigarren Hezkuntza 2. DBH
2º PREMIO: Educación Secundaria 2º ESO

Goiz horretan bat-batean esnatu nintzen, bihotza gorputzetik atera behar zi-
tzaidalako sentsazioz.Oso gauza arraroa amestu nuen.Zortziak puntu-puntuan
ziren, eta egunero bezala, berandu nenbilen institutura iristeko. Oso azkar ate-
ra nintzen etxetik eskolarako bidean.

Etxetik aterata, lehenengo zebra-bidetik nindoala,egunean zehar zerbait arra-
roa gertatuko zelako susmoa izan nuen. Nire inguruan begiratu nuen, baina ez
nuen ezer arraro ikusi. Barkaidazue, irrikatan nago nire istorioa kontatzeko, eta
aurkeztea ahaztu dut. Nik Aitziber dut izena, hamabost urteko neska gazte bat
naiz eta oso abenturazalea.

Egun hartan, nire bi lagun-minekin topatu nintzen institutuan, Nahia eta Itsa-
sorekin. Goizeko bederatzietan Ezkaba mendira joan ginen kurtso osoarekin.
Iritsi ginenean, landareak hartzen hasi ginen, gero Natur Zientzietan aztertze-
ko. Bukatzean, denbora librea eman ziguten mendian zehar ibiltzeko, jolaste-
ko… Orduan Nahiak esan zuen:

-Eta mendian zehar ibiltzera joaten bagara?
Hiruoi ondo iruditu zitzaigun. Berokiak hartu, mendiko botak jantzi eta ate-

raldian hasi ginen, arratsaldeko seietan. Bakoitzak “walki-talki” bat generaman
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poltsikoan gure artean komunikatu ahal izateko.
Itsasok egun osoa ematen zuen argazkiak ateratzen, loreak hartzen… eta

horrela atzean geratuz joan zen.
Bat-batean, Nahia eta biok elkarrekin gindoazela, Itsaso falta zela konturatu

ginen, eta Nahiak esan zidan:
-Aizu! Itsaso galdu dugula, zu zindoazen azkena, ez zara konturatu falta dela?
-Egia da! Normala… egun osoa loreak hartzen eta argazkiak ateratzen ema-

ten du, eta atzean geratzen da! Goazen bere bila!
Eta biok Itsasoren bila itzuli ginen: “Itsasooo! Itsasooo!” oihu eginez, baina 

Itsasok ez zuen erantzuten.
Momentu batera iritsi ginen non bidea bitan banatzen baitzen. Elkarri begi-

ratu genion eta esan nuen:
-Zoaz ezkerreko bidetik, ni eskuinekotik abiatuko nahiz eta!
Bakoitzak bide bat hartu genuen, eta bitartean, “walki-talki”-tik hitz egiten

genuen. Gaueko 10ak iritsi ziren, zerua asko ilundu zen, eta inork ez zuen Itsa-
so inon aurkitzen. Bat-batean, Nahiak etxe zahar-zahar bat ikusi zuen. Bertatik
etortzen ziren ahotsak entzuten zituen, eta etxe hartan sartu zen. Motxilatik
eskuargia atera, piztu,“walki-talki”-a hartu eta esan zuen:

-Etxe zahar-zahar baten aurrean nago! Sartuko naiz!
Eta orduan “walki-talki”-tik erantzun zuen Itsasok:
-Nahia! Nahia! Hemen nago! Sartu etxe horretan, igo eskuinean dauden es-

kailerak eta ezkerrean dagoen gelatxo batera sartu! Bertan nago!
Nahiak “walki-talki”-tik hau esan zidan:
-Aitziber, non zaude?
-Baso batean sartu naiz!
-Bertatik etxe handi zahar bat ikus dezakezu?
-Bai!
-Ongi da! Zoaz etxe horretara! Itsaso aurkitu dudala uste dut!
-Banoa –erantzun nuen nik.
Nahia eta biok elkartu ginen, eta Itsasok esandakoa egin genuen. Etxean sar-

tu bezain laster,oso hots arraro eta beldurgarriak entzun genituen.“Ez sartuuu,
ez zaitezte sartuuu. Zuen onerakooo” entzun zen mamu ahots moduko ba-
tez. Biok gero eta indar handiagoz heltzen genion elkarri. Eskailerak igo eta ge-
latxora iritsi ginen. Hor ispilu handi bat ikusi genuen. Horren barnean Itsaso
harrapatuta eta atera ezinean zegoen!

-Baina, Itsaso, nola sartu zara hor? –esan zuen Nahiak.
-Ez dakit! Etxe honetan sartu naiz kuriositatez argazkiak ateratzeko, eta ispi-

lu honetan begiratzen hasi orduko irentsi nau! Begira ezazue ea atzetik atera
naitekeen!

Biak atzera begiratzera joan ginen, eta bat-batean izugarrizko oihua entzun
genuen, eta ispiluaren aurrealdera berriz begiratzean, Itsaso ez zegoen!

-Aitziber, zer gertatu da Itsasorekin? –galdetu zidan Nahiak oihu eginez.
-Ez dut ideiarik ere! Itsasoooo! –esan nuen nik erdi negarrez.
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Nahia eta biok ispiluaren leku guztietatik begiratzen hasi ginen, sartzeko 
aukerarik bazegoen ikusteko.

-Aizu, Itsasok begiratu orduko ispiluak irentsi duela esan du. Ni aurrean jarri-
ko naiz, zu ispiluaren atzealdean jarri zaitez, ea gu ere irensten gaituen eta Itsa-
so aurkitzen dugun!

Esan eta egin. Ispilua alde batera mugitu genuen, baina bat-batean ispilua mi-
laka zatitan hautsi zen, eta urrunean mamu ahotsez entzun genuen:“Abisatuta
zeundeteeeen! Ez sartzeko esan dizueeeet!”.

Hori gertatu zenetik jada bi urte pasatu dira, eta oraindik inork ez du Itsaso-
ren arrastorik aurkitu.Goizero ispiluaren aurrean jartzen naizenean zoritxarre-
ko egun hura burura datorkit.
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BIZITZA BIZI
Miren Azkoaga Iholdi
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 6. maila
1º PREMIO: Educación Primaria  6º curso

Egun baten ondoren
beste bat badator.

Pazientzia ez galtzeko
egon behar da jator.

Beti ere berdina
aspertuta nago,
jolastera joatea

nuke nik nahiago.

Lekurik hoberena
da Port Aventura,
bai ongi pasatzeko
poza ta beldurra.

Edo Disney Land-era
gauza da joatea,
rutinatik atera
ta bizi topera!

Bertso paperak
modalitatea
Modalidad “Bertsos escritos”
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NAFARROA-ELURRA-EUSKARA
Ivan Mortalena Mariezcurrena eta Pablo Fuentes Urabayen
1. SARIA: Bigarren Hezkuntza 1. DBH
1º PREMIO: Educación Secundaria 1º ESO

NAFARROA
Nafarroak ez dauka

inongo errurik,
guztiek maite dute

eskuak zabalik.
Euritsua batzuetan
bestetan ez urik,
beti polita dago
alde guztietatik.

ELURRA
Elurra etorri da
gure Gabonetan,

txuria ikusten dut nik
goxo-goxo etxean.

Mutilak kontent daude
oparien zelan,

Olentzero badator
gaua iluntzean.

EUSKARA
Ingelera kalean
etxean erderaz,

baina ez dut entzunik
inondik euskaraz.
Azkenean aspertu
erdera azaltzeaz,

ni ez naiz nekatuko
euskara egiteaz.
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MUSIKA
Xabier Pérez Zubillaga
1. SARIA: Bigarren Hezkuntza 2. DBH
1º PREMIO: Educación Secundaria 2º ESO

Fenomeno ederra
musika adibidez,

edozein pertsonari
utzi ahal dio negarrez.
Baina ez bakarrik hori

baita ere barrez,
sentimenduak sortu

musika emanez.

Instrumentu ezberdinak
dauzkagu jotzeko.

Nik ez nituen dudak
pianoa aukeratzeko.
Nire instrumentua
horixe zen gero.

Erosteko arrazoia:
asko gozatzeko.

Musika mota asko
daude entzuteko,

festetan dantzatzeko,
siesta botatzeko…

Mundua ez zen izango
musika gabeko,

gure bizitzan zehar
egongo delako.
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Aurkibidea / Índice
Ipuinak / Cuentos

Bertso paperak / Bertsos escritos

SARIA / PREMIO EGILEA / AUTOR/A ORR. /
PÁG.

Lehen Hezkuntza / Educación Primaria
3. maila LH/3º E.P.
1. saria Herrian hotzez Inari Iturri Cilveti 5
2. saria Txano txikia Idurre Villanueva del Burgo 5

4. maila LH/4º E.P.
1. saria Dani eta bere aita Maider Chivite Salicio 6
2. saria Urrezko panda-hartzaren kasua Martin Azcárate Muez 7

5. maila LH/5º E.P.
1. saria Abentura Aledon Adela Garde Chao 8
2. saria Arraroa al naiz? Idauze Zaratiegi López 10

6. maila LH/6º E.P.
1. saria Mugikor magikoa Ane Núñez Pardo 11
2. saria Basajaunaren ametsa Edurne Larrea Soto 11

Bigarren Hezkuntza (DBH) / Educación Secundaria (ESO)
1. DBH/1º E.S.O.
1. saria Mundu txikitik urrun Iñaki Martínez Azpiroz 12
2. saria Bi hontzak Iñigo Bidegain Barberena 14

2. DBH/2º E.S.O.
1. saria Zoriontasunaren bila? Olaia González Blanco 15
2. saria Ispilu madarikatuaren etxea Amaia García Remón 16

SARIA / PREMIO EGILEA / AUTOR/A ORR. /
PÁG.

Lehen Hezkuntza / Educación Primaria
6. maila LH/6º E.P.
1. saria Bizitza bizi Miren Azkoaga Iholdi 19

Bigarren Hezkuntza (DBH) / Educación Secundaria (ESO)
1. DBH/1º E.S.O.
1. saria Nafarroa – Elurra – Euskara Ivan Mortalena Mariezcurrena

Pablo Fuentes Urabayen 20

2. DBH/2º E.S.O.
1. saria Musika Xabier Pérez Zubillaga 21
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