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Laguntzailea: Bertsozale Elkartea 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Babesleak: 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Bildumaren egilea: Gorka Azkarate 

 

Mila esker dokumentu hau osatzeko euren hondar aletxoa jarri duzuen lagun 

guztiei: Ainhoa Mujika, Iraitz Sarasola, Oihana Iguaran, Oier Iurramendi, 

Karmele Mitxelena, Iñaki Gurrutxaga, Martin Berrizbeitia, Ander Zulaika, 

Eneko Beretxinaga, Onintza Garcia, Aitor Urbieta, Ane Labaka, Xabi Lasa, 

Amaia Iturriotz, Unai Mendizabal eta Juan Inazio Sudupe 
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Zumarraga-Urretxu (2015-2-27) 
Hernani (2015-3-6) 
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Azkoitia (2015-3-26) 

 
3-Bertsopaper sarituen bilduma 
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1-HITZAURREA   
Eskolarteko Bertsolari Txapelketak beste itzuli bat osatu du 
herrialde bakoitzak bere girora egokitutako ibilbidean. Gipuzkoari 
dagokion bilduma honetan, Ataun, Zumarraga, Hernani, Zarautz, 
Elgoibar eta Azkoitian, neska-mutilek idatzitako bertso paperak eta 
ondoren plazaratutako saio didaktikoetako ariketarik 
esanguratsuenak aurkituko ditugu.  Ikastola/ikastetxe eta bertso 
eskoletako hainbat ikasle  mugitu dira ostiral arratsaldeetako bilgune 
hauetan, batzuek estraineko zirraratxoa sentitzera, eta gehienak 
aurreko urteko aproba hobetzeko asmoz. 
 
Aipagarria benetan, eta, batez ere, eskergarria,  hainbat ikasleen 
ardura zueganatu dezuen irakasle/arduradunon ahalegina. 
 
Modu berean estimatzen degu, saio didaktikoetan plazaratu diren 
sorta bereziak paperean jaso eta bidali dizkiguzuenon lana. Laguntza 
handia eskaini diguzue. 
 
Izan bitez saio hauek, parte hartu dutenen begitartea argitu eta 
animatuko diren ikasle berrien gogo eragile, irudimenari hitz 
egokiak jartzen laguntzeko. 
 
Mikel Mendizabal 
2015eko abendua 
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2-SAIO 
DIDAKTIKOETAKO 
BERTSO 
HAUTATUAK 
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ATAUN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bertsopaper ariketa, Ataungo Herri 
Eskolan eta antzokian:  
 
Beasain, Ordizia, Lazkao, Ataun eta 
Zaldibiako ikasleak 

Saio didaktikoa, Ataungo Herri Antzokian: 
 
 *Goierriko bertso eskolako gaztetxoak: Oier 
Ibarzabal, Mikel Etxezarreta, Ane Etxezarreta, 
Maddi Aiestaran eta Laida Zabaleta 
 
 *Aitor Sarriegi, Paul Iruretagoiena, Gartxot 
Ramirez eta Iraitz Sarasolarekin batera 
 
 Aurkezlea: Gemma Urteaga 
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Mikel Etxezarreta, kantuan 

 
Oier eta Laida bertsoa josten, kantatzen hasi baino lehen… 
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GAZTETXOEN SAIOA 
 
Laida Zabaleta: HASERAKO AGURRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Doinua: Zeru altuan dagoen Jaunak 

 

Mikel eta Ane Etxezarreta, lau oinekin bertsoa osatu nahian 

Bost bertsolari etorri gara 

gaurkoan hala gustura 

guk degun maila erakustera 

helmugatikan helmuga 

ahalik gehien zuek gozatzen 

belarriak garbituta 

gure saioa gustatzea da 

oain gure gaurko helmuga. 
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Ane eta Mikel Etxezarreta: 4 OINAK EMANDA BERTSOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nere gustoko gaia    

da matematika   

hortan abila naiz ta   

nik daukat taktika   

klase hoietan beti   

joaten naiz korrika   

ta ez det inoiz galtzen  

hortako irrika (bis) 

Gaurkoan aritu naiz 

ikasten luzaro 

baina gauza hau neri 

egin zait arraro 

ikasten segi nahi ta 

ez zegon gehiago 

gero konturatu naiz: 

hemen gehio dago (bis) 

@MIKEL @ANE 

Doinua: Kantatzera nihoa 

korrika, irrika,  
taktika, matematika 

luzaro, arraro,  
dago, gehiago 

 

Sarriegi kantuan; Gartxot, Iraitz eta Paul zain 
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Maddi Aiestaran: BUKAERA EMANDA BERTSOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Gure taldean irabaztea 

benetan arraroa da 

baina astero autobusean 

guztiok zenbat algara 

noizbait Realak fitxatu arte 

borrokan ariko gara 

saiatu egin behar delako 

benetan zerbait nahi bada.(bis) 

Doinua: Nafarroako mendi gainetan 

saiatu egin behar delako 
benetan zerbait nahi bada 

 

Gemma, Mikel eta Ane 
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Oier Ibarzabal: GAIA EMANDA BERTSOA 
 

GAIA: matematikako azterketa gainditu ezean, hilabeteko pagakenduko 
omen dizute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Gaur goizean ni joan naiz 

nota jasotzea, 

beldurra nuen baino 

lortu dut galtzea, 

zaila zen ta lortu det 

nik aprobatzea 

oain hileko pagatik 

bai disfrutatzea. 

Doinua: Errota zahar maitea 

 

Oier Ibartzabal, maisuki 
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Laida Zabaleta: AMAIERAKO AGURRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Doinua: Zeru altuan dagoen Jaunak 

Gustatu zaizuelakoan gu 

jada bagoaz hemendik 

gustora sentitu gera baina 

joan behar degu Ataundik, 

eskerrik asko arretagatik 

zintzoa da zuengandik 

agur bai eta hurrengorarte, 

muxu bat gu denongandik. 
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HELDUEN SAIOA 
 
HASERAKO AGURRAK 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gartxot Ramirez Aitor Sarriegi 

Arratsaldeon denoi 

hau da ikusmira 

bista ezin da bota 

oso urrutira 

nahiz ta ez gauden asko 

gaur hemen guztira 

ondo pasako degu 

bertsoen harira 

ta etorri ez direnak 

damutuko dira (bis) 

Nahiz aukeran ez degun  

publiko zabala 

seguru kantatzea 

hoberena dala 

beraz bertsotan hasi 

orain berehala 

ta ederki pasatu 

guztiok ahal dala (bis) 

Doinua: Zer da gaur Donostian 

Hasiera emanez  

gaurko saioari 

tokatzen da hastea 

oraintxe kantari 

nahizta gaur ez daukagun 

entzule ugari 

ezin utziko zaio 

ondo pasatzeari. 

Arratsaldeon, zuek zerate 

gure bertsoen lekuko 

dirudienez bertsolaritza 

hemen ez dute gustuko, 

baina gu hasi ein behar gera  

kantuan hasi ta punto 

bertso politik ez botata ere 

ez da inor kexatuko. 

Doinua: Haizeak bidali du 

Doinua: Zelaia ikusi dut 

Doinua: Zeru altuan dagoen Jaunak 

Paul Iruretagoiena Iraitz Sarasola 
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GAIA: zer da bertso eskolak eman dizuena edo ematen dizuena? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Lotsati xamar hurbildu nintzen 

behin Barrenako atera 

baina ez zelaalferrik izan 

ausartzen naiz esatera 

bertso eskolak neri eman dit 

momentu ederrez gainera 

orain lagunak ditudan asko 

ezagutzeko aukera. 

Galdera hori egin didate 

bi edo hiru aldera 

eta oain egin didatenentzat 

esan behar diet zera: 

bertso eskolara joaten naiz ni 

bertso politak aitzera 

baina eman dit zuen aurrean 

gaur kantzateko aukera. 

@GARTXOT @AITOR 

Doinua: Zeru altuan dagoen Jaunak 

Bertso eskolan izaten degu 

guk asteroko jarduna 

elkartzen gera Mikel ta neskak 

beti elkarren laguna 

bertsoak botaz, far batzuk egin 

azelako poztasuna 

hargatik nik gaur animatzen det 

etortzera bai gaur nahi duna. 

@IRAITZ @PAUL 

Aspaldi xamar luzatu nuen 

bertso eskolara zangoa 

ordutikan da egia esan 

urte asko igaroa 

neri eman dit bertso eskolak 

bai lagun onak mordoa 

baina batez e eman didana 

kantuz seitzeko gogoa. 
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Denbora ere kendu dit neri 

nahi nukeen baino gehiago 

eman didana aipatu arren 

nik hemen lehentxiago 

geroztik urte asko joan dira 

baina oso harro nago 

kendu didana ahaztu zait baina 

eman didana hor dago. 

Mikel Artola, Gemmarekin ta 

beste askorekin kantatzen 

nik lau bat urte damazkit eta 

oraindik ez naiz aspertzen 

orain hementxe zuen aurrean 

ari naizela kantatzen 

bertso honen saiatzen ari naiz 

bertso eskola eskertzen. 

@GARTXOT @AITOR 

Bertso eskolako irakaslea 

oraintxe Gemma zu zara 

eta hargatik asteazkenero 

gu bertan elkartzen gara 

bota ohi ditugu far eder eta 

noski hainbeste algara 

baina benetan horko giroa 

oso espeziala da. 

@IRAITZ @PAUL 

Ataunen Goikok ta gero Endikak 

guri kantuz erakutsi 

farrik ein gabebertso eskola 

ez nuen sekula utzi 

hoi bezain leku farregarririk 

ez det sekula ikusi 

bertsotik asko dagoelako 

eta eskolatik gutxi. 
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Aitor eta Paul, OFIZIOA: 16 urteko 2 ikaskide zerate, ikasbidaian 
nora joan erabaki ezinik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Dirua jarriz goaz    

urte t´erdi ia    

mesedez ezaidazu   

Paul, sartu ziria   

betitik izan baitut   

horren inbidia   

ezagutu nahi nuke   

argien hiria (bis). 

Erabat kaskagorra 

da nere laguna 

nik gaua det gustoko 

ta berak eguna, 

nahiz Paris argingatik 

degun ezaguna 

juerga egiteko hobe 

ez al da iluna?(bis). 

@PAUL @AITOR 

Doinua: Nere senarrarekin 

Paul, mesedez ez hadi  

egoskorra izan   

han gaua ere bada   

nahi nizuke esan,   

parranda eta gero lo   

alper baten gisan   

Ordizian ez dagoen   

zer dago Ibizan? (bis) 

Ez nekien zinenik 

zu horren astoa 

ordiziarrak ez dit 

jango nei kaskoa, 

Ibiza degu Aitor 

toki on askoa: 

plaiea eta neskak, 

ez al da nahikoa (bis)? 
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Haseratik zabiltza   

Ibizaren eske    

baina pentsatu piskat  

ta lasai zaitezke   

hondartza eta neskak  

beraz, nahi hainbeste  

total, ez probatzeko   

ez bat ta ez beste (bis). 

Ez det ezer probauko 

zurearabera 

baina probauko ditut 

ta biak gainera 

zu joan Parisera 

ta ni Ibizara 

apartauta hobeto 

moldatuko gera (bis). 

 

Gartxot kantuan, Aitor, Iraitz eta Paulen begiradapean 
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PUNTUAK JARRI, Aitor sarriegiri, Iraitz Sarasolak eta Gartxot 
Ramirezek:    

Doinua: Haizeak bidali du 

Pentsa dezuna baino  

gehio dau Ordizin: 

probatuta nagola 

egiten dizut zin 

bere garaian nik ez 

nion egin muzin 

baina zahartu naiz eta 

orain joan ezin. 

BEC-en zuk-e holako 

publikoik al zendun? 

Egia da zeudela 

han milaka lagun 

baina nahi dunarentzat 

behar baita jardun 

eta publiko denak 

errespeta ditzagun. 

Gaztea izaten zu 

ahazten ai al zera? 

Neri re pasatu zait 

besteen antzera 

lehen berandu joaten 

ginen gu etxera 

baina gauzak aldatzen 

ohi dira zahartzera. 

Hain publiko txikia 

zure  kulpa al da? 

Halaxe pentsatzen det 

egia esanda 

igual normala da hau 

barea izanda 

hobe nuen nik ere 

etxera joanda. 
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PERTSONAIA EZKUTUA: Paul asmatzen saiatu eta Aitorrek pistak 
eman. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Paul: Ez zait gustatzen jarri 

 dezun aurpegia: 

Aitor: berataz gutxi dakit 

 hori da egia. 

 

Paul:     Hau behintzat jakingo dezu 

 neska ala mutila? 

Aitor: Juan behar zenuke beste 

 zeozeren bila. 

 

Paul: Lehenengo galdetzen det 

 persona ote da? 

Aitor: Ez, baino, animalia 

 nere arabera. 

 

Paul: Animali hau al da 

 Lau hanka dituna? 

Aitor: Igerian hobeto 

 dabil hau laguna. 

 

Paul: Beraz, biziko zaigu 

 hau ozeanoan? 

Aitor: Ez dakit baino baietz 

 esatera noa. 

 

Paul: Edo, igual bizi da 

 Agauntza errekan? 

Aitor: Ez da ondo moldatzen 

 inguru horretan. 

 

Paul: Beraz animali hau 

 itsason bizi da? 

Aitor: Bai, hobe dezu jarri 

 zu hara begira. 

Paul: Orduan izango da 

 seguru arraia? 

Aitor: Piskat hurbilduz zoaz 

 horixe da gaia. 

 

Paul: Eta jaten al degu 

 plateran jarrita? 

Aitor: Ez, hortarako baita 

 eder ta polita. 

 

Paul: Ta ikus al daiteke 

 zoologikoan? 

Aitor: Uste det dagoela 

 Ataun herrikoan. 

 

Paul: Ideiarik ez daukat 

 emaidazu pista: 

Aitor: arraia dela ba, Paul 

 zu zera artista. 

 

Paul: Arraia degu eta 

 ze motatakoa? 

Aitor: Zinean noiz edo noiz 

 ateratakoa. 

 

Paul: Eta arrai hau Nemo 

 izan al daiteke? 

Aitor: Oso ondo, zorionak 

 ondo dezu bete! 

Doinua: Ikusi nuenean 
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PUNTUTAN DENAK: Paul, Aitor, Gartxot eta Iraitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Aitor hasita) 

 

Bukaera filmeko 

arrai eta guzi (bis) 

pelikula oraindik 

nik ez det ikusi 

ba zuk ikusi zazu 

ez da ta itsusi 

hortxe ibili ohi da 

kolore ta guzi 

nik ere ez det ikusi 

baina, bai ikasi (bis) 

 

(Paul hasita) 

 

Holakorik ez dago  

Ataungo errekan (bis) 

Jakin leike zer dagon 

ba gaurkoan bertan, 

amorrainik ez dago 

horko jira-bueltan 

Akuarium-ean hasi 

behar lapurretan 

hara ere ez naiz joan 

aspaldiko urtetan bis) 

 

(Iraitz hasita) 

 

Arraia utzi eta 

gaiez aldatzera (bis) 

saioari eman behar 

orain bukaera, 

oaindik piska batean 

luzatuko gera 

bertsotan dakigunok 

hortako bagera 

nik azkar nahi nuke joan 

gaurkoan etxera (bis) 

Doinua: Esnesaltzailearena 
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BUKAERAKO AGURRAK 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gartxot Ramirez Aitor Sarriegi 

Haseran nahiz ta itxura honek 

guregan piztu arreta 

berdin da hutsik den aretoa 

barrua bada beteta 

zuek jarraitu bertso munduan 

saio edo txapelketa 

orain bagoaz oholtza hontatik 

egin behar degu buelta 

soziedadean Nemo parrilan 

jarri omen dute eta. 

Gu baino gaztegoak 

kantau dute hemen 

eta gero berriz gu 

hortatik ondoren 

publikoa ai da ta 

piska bat aspertzen 

buka zagun guztiei 

eskerrak ematen (bis). 

Doinua: Denbora, leku, zeru ta lurrak 

Oso gustura etorri naiz ni 

gaurko hontan kantatzera 

egia esan piskat arraro 

egin zait neri hasiera 

baina, bueno, ondo joan da 

ta heldu da amaiera 

jakin zazue, gaurkoan pozik 

ni joango naiz ta etxera. 

Egia esan, lasai igo naiz 

gaurko honetan oholtzara 

eta ordutik gazte ta heldu 

kantuan aritu gara 

gustora gaude baina bukatzen 

joateko ordua bada 

publiko gutxi, baina saioa 

oso polita izan da (bis) 

Doinua: Zeru altuan 
dagoen Jaunak 

Doinua: Zelaia ikusi dut 

Doinua: Andre txarraren bentajak 

Paul Iruretagoiena Iraitz Sarasola 
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ZUMARRAGA-
URRETXU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertsopaper ariketa, Zumarragako Zelai-Arizti 
kultur etxean:  
 
Legazpi, Oñati, Aretxabaleta, Urretxu eta 
Zumarragako ikasleak 

Saio didaktikoa, Zumarragako Zelai-Arizti aretoan: 
 
 *Zumarraga-Urretxuko bertso eskola  
 
 *Lekaixoka bertso eskola 
 
 *Sustrai Colina, Maialen Akizu eta Beñat Torres 
 
 Aurkezlea: Mikel Iturriotz 
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HASERAKO AGURRA: Antolakuntza taldekoek 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hainbeste jendekin egiten du 

areto honetan bero 

bertso ugari egongo dira 

oholtza gainean, bai gero 

bertso saio hau beti bezela 

egiten degu urtero 

zuek gaurko saio polit hontaz 

disfrutatzea espero. 

Doinua: Norteko ferrokarrila 

 

Antolakuntza taldeko lagunak… kantuan 
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Uxuri eta Eider: gaia eta 4 oinak emanda bertsoa 
Gaia: klasean despistatuta zaudela irakasleak galdera bat egin dizu. Ez 
dakizu zer galdetu dizun ere. 
4 oinak: klasera, aukera, aurrera, galdera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Astelehena da eta 

joan beharko klasera 

ondo pasatzeko eta 

ikasteko aukera 

despistatuta nengon 

ta egin dit galdera 

arbelen idazteko 

gelaren aurrera. 

@EIDER 

Doinua: Pasaiako plazatik 

 

Uxuri, entzuleak gozarazten 
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Jone eta Alaitz: gaia eta 4 oinak emanda bertsoa 
Gaia: gustokoa zaizun ikaskidea hurbildu zaizu jolasgaraian. 
4 oinak: muxua, luxua, sua, izua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atzo motxilan sartu 

nizun nik mezua 

hori egin da gero 

kristoren izua 

orain barruan daukat 

nik kristoren sua 

berarekin izango 

ote det muxua? 

@JONE 

Doinua: Pasaiako plazatik 

 

Lau oinak emanda bertsoa kantatzen 
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Aner eta June: gaia eta 4 oinak emanda bertsoa 
Gaia: herriko festetan etxera noiz etorri negoziatzen ari zera. 
4 oinak: ama, plana, lana, esana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ama konbentzitzeko 

daukat kriston lana 

inoiz ez det egiten 

beraren esana, 

gaur edukiko det 

nik kristoren plana 

benetan ez esango  

diot nik ama. 

@ANER 

Doinua: Pasaiako plazatik 

@JUNE 

Ez zait bate gustatzen 

amatxok esana 

zuri esaten dizut 

aldatzeko plana 

zer nahi duzu egitea 

gure etxean lana 

lehen aldikoz eskatzen 

dizutzuri ama. 

 

Kantuan hasi aurreko elkarrizketatxoa… 
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Laura eta Sara: gaia eta 4 oinak emanda bertsoa 
Gaia: mobila erosi dizute, eta lurrera erori zaizu. 
4 oinak: mobila, bila, iskanbila, pila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaur amak erosi dit 

berria mobila 

berak esan didanez 

balio du pila, 

lurrera erorita 

hasi naiz ni bila 

enteratu da eta 

a ze iskanbila! 

@LAURA 

Doinua: Pasaiako plazatik 

@SARA 

Lehengo egunean 

apurtu mobila 

gurasoei esan ta 

a ze iskanbila, 

eukitzea kostatu 

zitzaidan nei pila 

egia esango det 

goazen orain bila. 

 

Oholtza bete bertsolari! 
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Unai eta Itziar: gaia eta 4 oinak emanda bertsoa 
Gaia: sokasaltoan ari zarela hanka hautsi duzu eta uda osoan eskaiola 
eta guzti egon beharko zara. 
4 oinak: puskatu, pasatu, barkatu, agoantatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nere lagun Ibaiek 

hanka dit puskatu 

egun horretan bertan 

egin zen pasatu 

handik ordubetera 

esan dit barkatu 

nik ez diot barkatzen, 

aizu, agoantatu. 

@UNAI 

Doinua: Pasaiako plazatik 

@ITZIAR 

Uda guzti-guztia 

jolasten pasatu 

lagun batek bota nau 

ta esan barkatu 

baina horrekin lortu 

neri hanka puskatu 

ospitalera noa 

eta agoantatu. 

 

Gaztetxoak bertsoa pentsatzen… 
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AMAIERAKO AGURRA: Antolakuntza taldekoek 
 
 
 
  

Gure bertsolari eder hauei 

eskertuko diegu lana 

gaur arratsalden egin digute 

sekulako bertso plana 

publikoari ere eskerrak 

bai aita eta bai ama 

espero degu gaurko saioa 

asko gustatu izana. 

Doinua: Norteko ferrokarrila 

 

Sekualako saltsa, antolakuntza taldearen baitan… 
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AMAIERAKO AGURRA: Lekaixoka bertso eskola 
 
 
 
  

Kantau behar genunik espero ere ez 

orain enteratu gara 

saioan zehar aditu ditut 

hamaika parre algara 

eskerrik asko guztiagatik 

oso polita izanda 

nahiz ta ez dudan espero orain 

kriston txalo zaparrada. 

Doinua: Euskal Herriko lur maite hartan 

 

Lekaixoka bertso eskolako Oihana Arana, agurra kantatzen 
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Sustrai Colina eta Beñat Torres 
OFIZIOA: zuen semea non apuntatu eztabaidatzen ari zarete eta ez 
zarete ados jartzen: Sustraik kirolean apuntatu nahi du eta Beñatek 
bertso eskolan. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

@BEÑAT TORRES @SUSTRAI COLINA 

Nik ulertzen dut garrantzitsua 
dela laztanaz, kultura 

baina semea hartzeko gertu 
ez al dago futbol kluba 
noizbait izar bihurtuko da 

Xabi Prietoren modura 
eta orduan biziko gera 

gu semearen kontura. 

Gure semea zertan apuntau 
hortan degu sesioa 

dirua dezu beti buruan 
nolako obsesioa, 

nahizta kirola ederra dugun 
mugimendu, akzioa 
jarrai dezala bere aitatxok 
gaur duen ofizioa. 

Doinua: Erreguetan 

Gaurko munduan dena ez al da 
itxura eta marketing 

guztia fama, dena arrakasta 
tadena patrikan txin-txin 

joan dadila Errealera 
hartu dezala atsegin 

etxean nahiko ez al daukagu 
bertsolari bakarrakin? 

Hobe zenuke ideia hori 

burutikan aldentzea 
nik nahiago dut gure semeak 

plazetan hor kantatzea 
nahiz ta zaila den gure iritzia 
gaurko honetan batzea, 

guk erabaki baino hobe da 
igual berai galdetzea. 
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Bai, egia da gure semeak 
egin dezakeela dena 
horretarako ez baita behar 

bi gurasoen baimena 
indarra badu, ilusioa 

ta baita ere kemena 
nahi duen hortan apoiatzea 

hori da inportanteena. 

Orduan plana egingo dugu 
berak aukeratzekotan 

mundu honetan zoriona ez 
baita ez neurtzen eurotan 
Arzallusi behin aditu nion 

ta arrazoia du hortan: 
biak batera egin leizkela 
futbolean ta bertsotan. 

 

Sustrai, Maialen eta Beñat, oholtzan maisu 
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Sustrai Colina eta Maialen Akizu 
OFIZIOA: telebistaren aurrean, Maialenek “Gu ta Gutarrak” ikusi nahi 
du eta Sustraik “Hitzetik Hortzera” jarri nahi du. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

@MAIALEN AKIZU @SUSTRAI COLINA 

Afaltzekoa genuen gaurko 

babarrun-xerra platerka 
ondoren sofan eseri gera 
ta utzi nauzu erreta, 

Hitzetik Hortzera jarri zazu 
benga, Maialen, puñeta 

gaur bereziki ikusi nahi dut 
zeu agertzen zera eta. 

Ni agertu ta ikusi ezean 

hobe dezu ta barkatu 
bi buru eta mando bakarra 

izanda hainbeste tratu, 
Hitzetik Hortzera horrekin arren 

ez zazula konparatu 
bertsoa oso ondo dau baina 
ez zazu exageratu. 

Doinua: Norteko ferrokarrila 

Bertsolaritzaz konparatzeko 
balitza dagoen saila 

Gu ta Gutarrak apreziatua 
ez zen izango oso zaila, 

nahiz audientzia datutan duen 
sekulako abantaila 

erakusten du herri honek dun 
inteligentzia maila. 

Inteligentzia neurtzeko bada 

justu mila ta bat alor 
begira hamabi gazte alai 
ze dotore ta ze jator, 

konparaketa alderaezina 
degu benetan derrigor 

ikustea Sustrai Colina hori 
eo Villabonako Aitor. 
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Naturalidadei jarri diozu 
beste behin ere arreta 
baina gaurkoan hartu behar det 

berriz mandoaren buelta 
bertsotan gogor segi ezazu 

kolpeka eta kolpeka 
Lazkao Txikin liburuekin 

nahikoa daukagu eta. 

Zer nahi dezu ba nik esatea 
telebista ta perkala, 

iruditzen zait bastante soso 
eta bastante petrala, 
bertsolaria berriz mundutik 

doa kaletik bezala 
Sustrai agian itsusia da 
baina tipo naturala. 

 

Maialen zirtolari, Sustrairen begiradapean 
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Sustrai, Beñat eta Maialen: 4 OINAK EMANDA BERTSOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Lehenbizi egin behar da 

bertsoa pentsatu 

gero zuen aurrean 

gogotsu kantatu 

hortxe batek esan du 

errima dantzatu 

baina nei dantzatzeko 

arren ez eskatu (bis). 

Nahiz tarteka botatzen  

duen zaparrada 

ta frontoiean dena 

den pilotakada 

sarritan entzuten dut 

txorradak txorrada 

oso herri polita 

dela Zumarraga (bis). 

@SUSTRAI @BEÑAT 

Doinua: Orioko balearena 

kantatu, eskatu,  
puskatu, dantzatu 

Zumarraga, pilotakada, 
zaparrada, txorrada 

Doinua: Zelaia ikusi dut 

@MAIALEN 

gustora, alkandora,  
ahora, gora 

Bere bizarra, bere 

zati alkandora 

txokolatea ematen  

didana ahora 

halakoetan bihotza 

joaten da gora 

beste batekin egon 

behar denen gustora (bis). 
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PERTSONAIA EZKUTUA: Maialen asmatzen saiatu eta Sustraik pistak 
eman. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sustrai: Garbi esango dizut: 

   ez da entzun dezuna 

Maialen: bakarrik entzun baitet 

  horren oiartzuna 

 

Sustrai:   beraz, hasiko naiz ni 

 pista batzuk ematen: 

Maialen: hasi daikezu lehen 

 letra hori esaten 

  

Sustrai:   Hori ez det esango 

 baina mutila da 

Maialen: alde handia dago 

 bertatik bertara. 

  

Sustrai:   Nik bertatik bertara 

 ez dut ba ikusten 

Maialen: arrebak ez dizu ta 

 holakorik uzten. 

 

Sustrai:   Nere arrebari ez zaio 

 tipo hori gustatzen: 

Maialen: orduan ez da Gu eta 

   Gutarran azaltzen 

 

Sustrai: Horrekin zuzen zabiltz 

 baina ez zabiltz urrun: 

Maialen: hark ere telebista 

 ote dauka lagun 

Sustrai:   Gabon Euskal Herria 

 esaten du beti: 

Maialen: ez dezu imitatzen 

 Sustrai, zuk ederki! 

 

Sustrai: Nor den ba al dakizu 

 benga, atrebitu: 

Maialen: Julian Iantzi al da, 

 hala det entenditu 

 

Sustrai: Zorionak Maialen 

 oso ona zara: 

Maialen: hemen guztiok finen 

 lagun onak gara. 

 

Sustrai: Bere Lagunak dira 

 Eneko ta Juanito: 

Maialen: lagun gehiago ditu 

 orduan mutiko 

 

Sustrai: Eneko ta Juanito, 

 Jose Luis ere bai: 

Maialen: nik ere holako lagunek 

 ditut ba izan nahi. 

Doinua: Ikusi nuenean 
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Beñat Torres, maisuki kantuan 

 

Taldeko argazki zoragarria, amaieran 
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PERTSONAIA EZKUTUA: Sustrai asmatzen saiatu eta Maialenek pistak 
eman. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sustrai:Esan zaidazu zer den 

 neska ala mutila: 

Maialen: biak izan litezke 

 ta has zaitez bila 

 

Sustrai: Objetua al degu 

 edota pertsona: 

Maialen:objetua ez degu, 

 da gizaki ona 

 

Sustrai: Gizaki ona al da 

 zein du funtzioa: 

Maialen:gaiak aurkeztea da 

   zure bizioa 

 

Sustrai: nik biziorik ez det 

 ze esaten didazu: 

Maialen:zuk neri ondo entzun 

 ta eidazu kasu 

 

Sustrai: Zer lanbide ote du 

 gizaki on horrek? 

Maialen: nik ondo ez dakit baina 

 ondo dakizu zeorrek 

 

Sustrai:Kasualidadez ez naiz  

 bada neu izango? 

Maialen: ez, ez zera zu Sustrai 

 ta ez dizut esango 

 

Sustrai: Zein da bere funtzioa 

   beraz mundu hontan? 

Maialen: ibiltzen da hitz fina 

 duela ahotan 

 

Sustrai:Bertsolaria al da 

 esazu egia: 

Maialen:bertsolaria ere bai, 

 gauza nabaria 

 

  

Sustrai: Telebistan ibiltzen 

 ote da aparte? 

Maialen:handik ere ez dabil 

 neskatxa aparte 

 

Sustrai: Beraz neskatxa degu, 

 milesker Maialen: 

Maialen:ta uste dezun jatorra 

 izango naiz hemen 

 

Sustrai: Gipuzkoarra al da 

 edota ta nafarra? 

Maialen: gipuzkoarra, gainera 

 da peto xamarra 

 

Sustrai: Kasualidadez al da 

 Zumarragakoa? 

Maialen:ez, baina herri hau du 

 oso gustokoa 

 

Sustrai: Ta bere izenaren 

 lehen letra zein dugu? 

Maialen: hori ezdizut esango 

 eduki seguru 

 

Sustrai: Nik Maialen Akizu 

   esan nahiko nuke: 

Maialen: ez, ez naiz ni, baina pixkat 

 bi izena dute 

 

Sustrai: Maialenek Zumarraga 

   ez du gustokoa: 

Maialen:hori egia dugu 

 hauxe lekukoa 

 

Sustrai: Maialen Lujanbio 

   esan behar dut ba: 

Maialen: asmatu egin dezu ta 

 txalo bat gustura. 

Doinua: Ikusi nuenean 
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PUNTUTAN DENAK  

 
 
 
 
 
 
 
  

Asmakizuna genun  

traba handikoa 

asmatzeko zuk Sustrai 

zenun meritoa 

eskerrak bizia den 

gure mutikoa 

eta biziagoa  

gure publikoa. 

 

Maialen, asmatzeko 

izan dezu erraza 

nik ez det ezer entzun 

ez zaitea pasa 

halare jaso dezu 

kriston txalo jasa 

ondo moldatu zera 

aizu, zurekasa. 

 

Publikoan neuzkan ta 

konpintxe ugari 

aritu zaizkizunak 

hitzen salatari 

hau trukatuta zegon 

ta oso nabari 

kasu egin behar zaio 

irakasleari. 

 

Julian Iantzi ez nuen 

espero redio 

neri ez zait gustatzen 

daukat arerio 

halare imitatu 

ein dezu serio 

orain zuk imitatu 

zazu Lujanbio.  

 

Baina horretarako 

behar da gobara 

eta errea ere 

nola dedan traba 

eta bestela hurbildu 

bere bertso mailara 

Maialen, egun batean 

handi izango zara. 

 

Edadea esan dek: 

zuk zenbat dituzu? 

Halako galdetzeak 

horrenbeste izu 

zuk baino hamabi gehio 

dauzkat soilik aizu 

saio osten Maialenek 

emangoizu musu. 

 

Muxuak Sustrairi ta 

Beñat, zuri ere bai 

nere ustez hirurok 

egin behar degu jai 

gorritzen hasi naiz ni, 

joe Maialen, ai 

azken finen muxu bat 

nork hemen ez du nahi? 

 

Muxuz muxu gabiltza 

denok oso ongi 

Maialenen muxukin 

nengon erdi grogi 

gaur zenbat kontu eder 

ta zenbat istori 

bukatu behar eta 

muxu bat denori. 

Doinua: Haizeak bidali du 

Ba uste det ez naizela 

ni gehio haziko 

dagoeneko bazera 

metro eta piko 

zure gorputzak iada 

esan dizu kito 

neurri honekin geatu 

behar naiz betiko. 

 

Ez zaitez hasi arren 

zu pena ematen 

bere pena guztiak 

ai zera esaten 

bertsolaria nola den 

umile izaten 

handitasuna ez du 

alturak egiten. 

 

Eta umeak ere 

ondo ibili dira 

eta hainbeste jende 

beraiei begira 

oso irakasle onak 

dituzte ta tira 

guztiek kantatuko 

balute sikira. 

 

Astea pasa da ta 

iada ostirala 

eta uste det bihar 

larunbata dala 

nik behintzat egingo det 

juerga mundiala 

ni etxen geratu naiz 

behar den bezala. 

 

Gaztetxoak zebiltzan 

eginahalean 

asko kostatzen zaie 

ta ostiralean 

baina ondo kantatu 

dute azkenean 

ni ez nintzen hain ona 

zuen edadean. 
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BUKAERAKO AGURRAK 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beñat Torres Sustrai Colina 

Nahiz inprobisatzea 

ez den lan erraza 

batzuk tablaura igo 

dira berekasa, 

eta hartu diegu 

bertsolari traza 

segi hola gozatzen 

hitzaren jolasa 

eta asteburua 

ondo-ondo pasa (bis). 

Modu hontako saioak 

egin behar dira askotan 

azkenen labur egin da 

ta geatu naiz gogotan 

bertsotan hasi nintzen ni ondo 

pasa asmotan, asmotan 

segi horrela gogotsu eta 

baita kantari bertsotan. 

Doinua: Zer da gaur Donostian 

Zenbat kontu ta esate 

mila istorio, disparate 

baina hainbat borondate, 

hemen aurreko bihurri hauek 

konkistatua naukate 

nahiz ta nerbioek kalte 

eta lotsak sarri bete 

zoragarriak zerate. 

Doinua: Ikusten duzu goizean 
dagoen Jaunak 

Doinua: Sorlekua utziz gero 

Maialen Akizu 
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HERNANI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bertsopaper ariketa, Hernaniko Biteri kultur 
etxean:  
 
Oiartzun, Hernani, Lasarte, eta Usurbilgo 
ikasleak 

Saio didaktikoa, Hernaniko Biteri aretoan: 
 
 *Oiartzungo, Hernaniko, Tolosako, Lasarteko eta 
Usurbilgo bertso eskolak 
 
 *Agin Laburu eta Eli Pagola 
 
 Aurkezlea: Ane Labaka 
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HASERAKO AGURRA: 

 
Oiartzungo Haurtzaro ikastola 1:  Markel Irastortza, Malen Elizasu, 
Julen Lasarte, Ekain Elizasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doinua: Balendin Berriotxoarena 

Bertsolaritzako klaseetan 

jartzen dut beti arreta 

hurrengo urtean jarri beharko 

dut nik askoz gehiago eta 

hurrengo urtean iristen baitzait 

bat-bateko txapelketa 

horrek markatuko du niretzat 

izugarrizko aldaketa (bis) 

 

Bertso munduan sartu nintzela 

hiru urte térdi dira 

bertso eskola eta Haurtzaro 

nire lagun izan dira 

denborarekin handituz  noa 

maila txikitik  handira 

eta horrela jarraitu nahi dut 

etorkizunai begira (bis) 

Errima eta doinu artean 

txikitatikan naiz hazi 

bertsolaritza saiatu ohi naiz 

ematen ni hainbat grazi 

bertsoak eta bertso munduak 

gauza bat dit irakatsi: 

gozatu egin behar dela ta 

baita ere gozarazi (bis) 

 

Eta oraintxe aipatu bertso 

zale-elkarteko kideri 

hau antolatzen lanean gogor 

aritu diren deneri 

asko lagundu diguzue eta 

hemen gauden gehieneri 

urte hauengatik eskerrik asko 

eta horrelaxe segi (bis) 
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Oiartzungo gaztetxoak, izotza hausten 

 

Oiartzungo bigarren taldea, gitarra eta guzti 
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Oiartzungo Haurtzaro ikastola 2: Ekain Lopez, Araitz Sagarna, Unax 
Arriaran, Oliver Zubillaga 

 
 
 
 
  

Bertsolarien ohitura batzuk 

aldatzea izan da kalte 

ur botelina hurbil daukate 

ta sagardoa aparte 

bertsolariak horren txintxoak 

ta langileak zerate 

Txirrita berriz jaioko balitz 

harrituko litzateke (bis) 

 

Abiadura hontan kantatuz 

bukatuko dugu lotan 

eta bertsolaritza alaia 

bihurtuko da malkotan 

poesia ta bertsolaritza 

nahasten ditugu askotan 

ez al ditugu eraldaketa 

gehiehi egin bertsotan (bis) 

 

Bertsolaritza iritsi zaigu 

emakumeen mundura 

gaur egunean neska ugari 

gabiltz bertsotan gustura 

baina gehienok ez daukagunez 

bertsotarako ohitura 

bertso eskolan neska gehiago 

biltzea da gure helmuga (bis) 

Momentu batez hemengo denak 

jarri guregan arreta 

nik esan behar dizuedana 

garrantzitsua da eta 

garai batean oholtza zegoen 

gizonezkoez Beteta 

orain oholtzetan ikus daitezke 

moño, trentza ta koleta (bis) 

 

Batzuk modutik galtza estuak 

New York-eko txanoak 

Nivea-az, kremaz ondo estaliak 

zimurrak eta granoak 

Audi 3-a kotxeak eta 

galaxiezko smarphoneak 

bertsolaritza zaharra da baina 

bertsolari modernoak (bis) 

 

Bertso eskolan badaramagu 

urte ta erdi inguru 

ta bat-batean oraindik ez 

gera sentitzen seguru 

guk bertsolariak izatea 

baldin badegu helburu 

gazte gaztetaik bat-batean 

kantuz hasi behar dugu (bis) 

Doinua: Geldirik ezin naizela egon 
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Lasarteko bertso eskolako taldea: Nahia Calle, Nahia Fabian, Leire Hidalgo, 
Ander Hazas, Andrea Bravo, Beñat Carballeda, Julene Iraola, Uxue Odriozola, 
Haizea Arbizu, Maren Urkizu, Ainhoa Urkizu, Ainara Mitxelena, Aimar 
Sukuntza, June Iriarte, Ane Alberdi 

 

 

 

 

  

 
Kaixo Hernani, zer moduz?  
Etorri gera kantatzera; 
Urtean zehar ikasi 
dugun hori erakustera. 
Gaur honuntza etortzeko 
juxtu-juxtu kabitzen giñan, 
etorri gera gu denok 
Aneren super limusinan. 
 
Lasartetikan gatoz pozik 
Ez dugu beldur ezta lotsik, 
Beti gabiltza bertsotan ta kantari 
Izan nahi degu bertsolari. 
 

 
Etxekolanak etxean 
ahaztu ohi ditugu askotan  
hauek egin beharrean 
egoten garelako lotan… 
Astelehenetan bertsoei 
ez diegu egiten uko 
uraren azpian ere 
ez ginateke isilduko. 

 
Asko entrenatu degu  
gaurko saio honetarako 
txalo asko nahi ditugu 
bertsotan onak garelako! 
Horregatik beti gaude 
bertsotan ta umore onez 
gure gurasoentzako 
txapeldun txikiak geranez. 
 
Lasartetikan gatoz pozik… 
 
 
Nahiz ta gaizki ulertuak  
sarritan ditugun klasean 
konpontzen ditugu eta 
ibiltzen gara jolasean, 
baina haserretu arren 
onena da badakigula 
lagunak garela eta 
Elkar asko maite dugula 
 

 
Klase guztitan egin nahi  
genuke guk bertso-soinketa 
errimak lantzen ditugu 
eta mingainen luzaketa, 
txorakeriak esanez 
denok parrez egoten gera 
bertso txar ugari bota 
eta egin degu onera. 
 
 
 
 
Saioan jarri ditugu   
Gure gatz eta gure piper 
Merezi dezue eta 
Entzuteagatik milesker 
Gaurkoan ere nibela 
Eman dute lasartearrak 
Gora gure bertso eskola 
Eta gora gu ta gutarrak! 

Lasartetikan gatoz pozik… 

Doinua: Begi umelak 
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Lasarteko bertso eskolako koadrila 

 

Ez da edonolako bertso korua! 
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Usurbilgo taldea: Maddi Zuloaga, Maddi Olaetxea, Ibai Agirresarobe, Lander 
Iribar, Eneko Zubeldia, Xabi Olazabal, Aitor Araga, Beñat Gurutzeta eta Iker 
Dominguez 
 
Doinua: Txikitin paria 

 
 
 
 
   

Hemen baino hobeto 
ez gaudenez inon, 
ongi etorri denoi 
ta arratsalde on! 
 
Gutxik izango dute 
gaur guk adina poz 
bertsoekin Hernani 
alaitzera gatoz. 
 
Hona etorri gera 
Usurbil aldetik 
gure eskualdeko 
herri politenetik. 
 
Kontu kontari gabiltz 
asteazkenetan 
batzutan bertsotan ta 
bestetan hizketan. 
 
Kontzentratu ezinik 
bazterrak nahasi 
baina isilik egoten 
ez degu ikasi. 
 
 
 
 
 
 

 
Jolasean hasita 
nahiz garen earrak 
imitatzen ditugu 
bertsolari txarrak. 
 
Tabladuan ez dugu 
lotsarikan bate 
gu rapeatzen ere 
hasiko ginake. 
 
Nahiz harritu zareten 
gaur gu entzutean 
bapaten ingo degu 
datorren urtean. 
 
Guk geneukan onena 
nahi genun eskeini 
hurrengorarte eta 
milesker Hernani! 
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Usurbildarrak oholtzan 

 

Txikitin paria, jo eta su! 
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Tolosako taldea : Jon Mendiluze, Xabier Nuñez, Mikel Ezkerro eta Pello 
Zubeldia 
 
Doinua: Ihauterietako doinu ezagunak 

 
 
 
 
   
Artillero dale fuego 
tolosarrak gatoz bero-bero, 
iñauteritan nahiz festa lehertu 
oraindik gu ez gera aspertu 
 
nahiz ospetsu diren denak 
cadiztar eta brasildarrenak 
beteaz gatoz eta tabernak 
Tolosakoak dira onenak 
 
Tolosako laukua!!  
E, eta ni Irurakua! 
 
Tolosako babarrunak dira  
bazkaltzen jan ditugunak 
eta orain gure sabelak dabiltz 
trumoiak bezela (bis) 
 
Gure txaranga dinbi ta danba 
saioak egin dezan eztanda 
ta orain denok lurrera 
goazen ba denok batera! 
 
behera, behera, behera.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hernaniarra da gure Maialen 
gu nagusi zuk uste baino lehen 
ai, Egaña ta Amets Arzallus 
preparatzen ari gera eta kontuz 
 
hemen gaude plantako lau mutil 
behe-behetikan gaudenak hain hurbil 
onenak gera, guk dakigun arren 
bertso eskolara goaz umil 
 
 
 
 
Lehiarikan ez da aurten ere 
beste talde hoientzat mesede 
txapelketa balitza bestela 
guretzat izango zen eta txapela 
 
Ez gabiltza errekarien zai 
guk kupelik ere ez degu, ai 
sagardoaz ideiarik ez degu 
baina bertsotan ondo egiten bai! 
 
parapatxun, patxun, patxun... 
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Hernaniko taldea, jo eta su 

 

Tolosako ihauteriak, Hernanin 
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Hernaniko taldea : Ekain Tolaretxipi, June Garmendia, Etxahun Arrue, Janitz 
Nazabal, Garazi Urdangarin eta Aitor Arregi 
 
Doinua: Kontu berri bat suzeditu da 

 
 
 
 

  

 
Janitz Nazabal bertsolaria 
eta ikasle aparta 
baino tranposo xamarra bada 
Atlhetic-ekoa da ta. 
 
Bertsolari  guztien bizitza 
Ekainek badaki jakin 
eta gainera behin kantatu zun 
Maialen Lujanbiorekin. 
 
Hemengo bertsolari bikaina 
bere izena Garazi 
ezjakinian eta ez bada 
ezin zaio irabazi. 
 
Ta June berriz beti  kantari 
Sobre dauka umorea 
antzerkilari oso trebea 
ta bertsolari hobea. 
 
Ta gure Etxahun rugbilaria 
oso muutiko sanoa 
ume xamarra dirudi baina 
taldeko beteranoa. 
 
Ta Aitor degu mutil lasaia 
ez da erreza beldurtzen 
mila pertsonen aurrean ere 
ez zaigu urduri jartzen. 
 
Hernaniarrak gera guztiok, 
gatoz indarrez beteta 
beraz, txaloak gogor jo guri 
herrikoak gera eta. 
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4 OINAK EMANDA BERTSOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ikasten egon eta 

bidali whatsapa 

mezua bialtzeko 

aplikazio da ta 

gelako emateko 

soinu eta lata 

bialtzean eiten du 

pila bat zarata. 

Gaur afaltzeko daukat 

pure kalabaza 

tao na egitea 

ez da ez erraza 

batidora hartuta 

piskatxo bat pasa 

lana egin ostean 

hartzen det arnasa. 

@ETXAHUN ARRUE @JUNE GARMENDIA 

Doinua: Haizeak bidali du 

whatsapa, da ta,  
lata, zarata 

kalabaza, erraza,  
pasa, arnasa 

 

Ane Labaka, errima bihurriak jartzen 
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Aurpegian daukat nik 

kriston irrifarra 

ta gainera ez det nik 

egingo negarra 

bertsoak egitean 

sortzen zait indarra 

eta gainera hontan 

ni ez naiz bakarra. 

Bertsotan egiteko 

piztu da motorra 

baina kantatzea ere 

ez da hain gogorra 

zaila zela uste nuen 

ta begira nei, horra 

bertsotan egitea bai 

delako altxorra (bis) 

@PELLO ZUBELDIA @MIKEL EZKERRO 

Doinua: Haizeak bidali du 

irrifarra, negarra,  
beharra, indarra 

altxorra, hora,  
motorra, gogorra 

 

Lau errimak emanda dohaiak erakutsi behar! 

Doinua: Dama gazte xarmant bat 
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Eli Pagola eta Agin Laburu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Doinua: Espainian behera 

Bertsoak badu mila 

iskin eta junta 

ikasi litezkeenak 

bertsotara jun ta 

guk egin degu hemen 

datuak apunta 

nahi genuke bertan 

hasi eta buka 

nola egin behar den 

ikasi deguta (bis) 

Gaur ere Biteri da 

gainezka, topera 

gutxio espero ez 

guk bion aukera 

nibel handiz aritu 

dira ta gainera 

nola egin badakigu 

gure arabera 

zuek haina egiten  

saiatuko gera (bis) 

@AGIN LABURU @ELI PAGOLA 

 

Agin kantuan, Eli begira 
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GAIA: nola oroitzen duzue bertso eskolako zuen hastapena? 

  

Hasieran zen dena politta, 

haseran dena jolasa 

baina bertsoa tolesten jardun 

eta ez zen hain erraza 

ta nerbioak kontroloatzeko 

ez nintzen izan kapaza 

zerbait ikasi genun, bai baina 

hori ez zait oraindik pasa. 

Beraz, hamaika dieta konplexu 

jarri liteke arriskun 

lehen agur bat entzun det nik-e 

ta ia ezin sinistun 

neska gehiago apuntatzen da 

ni ere horren jakitun 

gure garaian ere hala zen 

baina beldurtzen genitun. 

Nahiz tabladura igotzen nintzen 

orain hainako gogokin 

konparaketa egin beharko 

hemen egon diren hokin 

nahiko zuzen ta mantentzen nintzen 

beharra hor nuen nekin 

tabladutikan jaitsi ohi nintzen 

hamar kilo gutxiokin 

Gure gainetik konplexu denak 

hemen ezin erretira 

erdi dardarka irteten ginen 

tabladu honen erdira 

jaitsi ta ahaztu, guztia ahaztu 

hola hobe zen sikira 

zorionean edo txarrean 

gordeta egongo dira. 

Doinua: Gure herriko bikarioak 

@AGIN LABURU @ELI PAGOLA 
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Bertsoak badu, esan bezala 

bere baitan nahiko lana 

eta zer da prestatu artean 

barruan gertatzen dana 

bertso eskolako lehen urratsak 

hura ez zen panorama 

txarrak botatzen ikastea da 

gehien kostatu zaidana. 

Txarrak botatzen ikasi zenun 

ta orduzkero akabo 

bertsoa ez da zuregandikan 

aspaldi irten horren klaro 

baina umeak ginen hartatik 

Agin, orain ziur nago 

Oroitzapenak txarrak  baino ere 

onak direla gehiago. 

Oroitzapenak bihurtu dira 

hemen bakoitzan neurriko 

zulo desberdin askoz josiak 

baitaude zenbait gerriko 

beraz bertsuen oroitzapenak 

noski ditugu begiko 

egon seguru hola ez bazen 

ez genuela segiko. 

Zuen aurrean momentu batez 

jarri behar deu serio 

bertsotan hemen izanagatik 

guk hamaika desafio 

zuek lasai jun, lasai ibili 

zuen buruetaz fio 

alferrik gaizki pasatze horrek 

ez baitu ezer balio. 

 

Eli eta Agin, Ane Labaka gaijartzaileari adi 
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Pasatu ditugu hemen 

nahikoa bertso safari 

bazkarian ondorengo 

jaialdi edo opari 

zuen gidoira askotan 

egoten direnak adi 

batzutan ziento bat baino 

sarri ez dira ugari 

baina kantatu beharra 

dago ahal dela berari 

berdin dio zer izen duen 

Aitor, Kepa, Joxemari 

hemen ahal bezain ondo 

aritu behar kantari 

ta nahi duenak seguru 

izango da bertsolari. 

Bertso munduan aurkeztu 

ohi dira mila banpiro 

ahal dutenean kozka 

egiten dutenak aldiro 

ahal dunean defenditu 

ahal badezu egin tiro 

nahiz arriskuan jartzeak 

eman hainbeste vértigo 

lasai, egon behar ordun 

burua ibili astiro 

zutik egotea hutsa 

ba da ta nahiko motibo 

poliki-poliki jarri 

eta buru denak igo 

aukera denean horko 

ein ahal izan da berriro. 

@ELI PAGOLA @AGIN LABURU 

Doinua: Habanera 

safari, opari, kantari, ugari, 
Mari, berari, adi, bertsolari 

aldiro, banpiro, bertigo, tiro, 
igo, astiro, berriro, motibo 
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Gaztetxoak bertso jarriak egiten Biterin 

 

Bakoitza bere lanean kontzentratuta 



Gipuzkoako Eskolartekoa 2015 – Saio didaktikoak eta bertsopaperak 
 

59 
 

 

ZARAUTZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertsopaper ariketa, Zarauzko Oteitza lizeoan:  
 
Zumaia, Orio, Getaria, Aizarnazabal eta 
Zarauzko ikasleak 

Saio didaktikoa, Zarauzko Modelo aretoan: 
 
 *Zarauzko Etxebeltz bertso eskola 
 
 *Aitor Urbieta eta Ioritz Bastarrika 
 
 Aurkezleak: Irati Tolosa eta Peru Gabirondo 
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Irati Tolosa eta Peru Gabirondo aurkezleak 

 

Sukaldariak oholtza gainean 
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SUKALDARIAK: Eneko Izagirre, Hodei Etxaniz, Peru Beloki, Axi 
Manterola, Iraia Aldai eta Ane Gallego 

 
DOINUA: Furra-furra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENEKO: ENEKO ATXA 
 
Abizena da Atxa 
ta izena Eneko 
nigana etorrita  
ez zea beteko 
baina halare zaude 
zu zorioneko 
gehiago jarrikoizut 
hobeto jateko. 
 
Sukaldari onena 
da Eneko Atxa 
janari berezia  
haragi ta saltsa 
ondo jan eta gero  
egin behar da altxa 
jendea zain dago ta  
hori ez da txantxa. 
 
 
HODEI: ARZAK 
 
Juan Mari Arzak da 
bai nere izena 
nere janaria da  
munduko onena 
inoiz sartzen bazera 
jatetxen barrena 
aterako zera zu 
lodi ta gizena. 
 
Arzak eta Eneko Atxa 
Argiñano ta Martintxo  
zer nolako saltsa! 

 
PERU: MARTINTXO 
 
Gaurko hontan bertsotan 
berriz e hasi ber 
ni sukaldaria naiz  
ta ez beste ezer 
nahiko lana badaukat 
iten hainbat plater 
oaintxe edango nuke  
botila bat keler. 
 
 
AXI: ARGIÑANO 
 
Gaur aterako naiz ni 
Eitb jarrita 
galdu nahi ez badezu 
piztu telebista 
inoiz gelditu gabe 
egingo deu tita 
Martintxok eta biok 
gotita gotita. 
 
AXI ETA PERU: 
 
Gaztetan bezalaxe 
egiten deu farra 
ta eskatzen ditugu 
bi zerbeza jarra 
askotan izaten da 
festa zarauztarra 
eta guk jartzen degu  
anbiente earra. 
 
Arzak eta Eneko Atxa 
Argiñano ta Martintxo  
zer nolako saltsa! 
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IRAIA: KRITIKARIA 
 
Zuek beti zaudete 
Telebosten lanian 
baina gero etxea jun 
ta sofan gainian 
sofatik altxa eta 
kafia kalian 
hartu eta ondoren 
musen jolasian. 
 
Arzak eta Eneko Atxa 
Argiñano ta Martintxo  
zer nolako saltsa! 

 
ANE: KRITIKARIA 
 
Guztiek lortu dute  
sekulako fama 
beraien irakasle  
izan zen amama 
gero etxean auskalo  
iten duten lana 
gaurkoz kritikariak  
esan die dana. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sukaldari abilak 
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BASETXEA VIP: Ekai Amuskibar, Joane Aldalur, Maia Berasategi, 
Aroa Arana, Oier Gallego, Beñat Txiko, Ander Jauregi   

 

DOINUA: zenbait doinu ezagun 

 
 
  

 

Sukaldariak eta kazetariak 

 

Joxe Luis Kortaren txanda 
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JULIAN IANTZI 
 
Gabon Euskal Herriya 
hau da hau mobida (bis) 
Ongietorri gure 
programa berrira. 
Nik aurkeztuko dudan 
“erreality”-ra 
Basetxea zenari 
emanez segida, 
euskal famosoak hor 
lehiatuko dira. 
 
Basetxea VIP da hau 
hausteko eskemak, 
sei pertsonen arteko 
harreman eszenak, 
probak gainditu nahian 
elkarri eztenak, 
ezagutuko ditu 
tontoa ez denak, 
lehenik ikus ditzagun 
euren aurkezpenak. 
 
MANU MARITXALAR 
 
Manu Maritxalar naiz 
gizona galanta 
begi bistakoa det 
kirolari planta 
aurten kapitain gisa 
emango det lata 
nik esandako dena 
bete egiten da ta 
 
JOXE LUIS KORTA 
 
Joxe Luis Korta naiz ni 
taldeko kapitan 
ur handita nahastu 
izan naiz sarritan 
edizio honetan 
zin dagit egitan 
ez detela esango 
maldiziorikan. 

 
PAULINO 
 
Usurbilgo semia 
Don Paulino jauna 
Kontrako Eztarriak 
famoso_egin nauna 
agur Manuren guante 
Kortaren arrauna, 
martxan jartzen danean 
Paulinon zirauna. 
 
KIKE AMONARRIZ 
 
Aia, Oion, Baiona, 
Maule, Leitza, Berriz, 
ondo informatuta 
nago euskal herriz, 
har zazute txaloka 
har zazute irriz 
Tribuaren errege 
Kike Amonarriz. 
 
ILAZKI SERRANO 
 
Badut esatari ta 
kazetari sena 
aho handia baina 
ez nago gizena 
Serrano dut abizen 
Ilazki izena 
ni naiz Basetxeako 
mihiluzeena. 
 
LA JAIO 
 
Sueño Contigo Julian Iantzi 
jartzen didazu pitxirri, 
ikusi eta orduan bertan 
too moti zuk nauzu jarri, 
zuretzako da nik egin dudan 
piercing polit eta berri 
piercinga ikusi nahi duzunean 
zu niregana etorri. 
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JULIAN IANTZI – azalpena 
 
Gaur hirugarren eguna eta 
zeukaten taldeko froga 
ibai zabal bat gurutzatzeko 
bost minutuko denbora 
kronometroa joan zaie baina 
sei minututikan gora 
Asambleara deitu ta orain 
nominatu beharko da 
ta bozka gehien jasotzen duna 
Basetxetikan kanpora 
Nominazioak hasten dira 
 
MANU MARITXALAR 
 
Taldeak behar ditu 
laguntzaile finak, 
ez pertsona pinpirin 
edo erreginak, 
gutxi lagundu digu 
LaJaio txolinak, 
ez nau kontentu utzi 
bere ahaleginak 

 
JOXE LUIS KORTA 
 
Botua eman behar 
diot Paulinori 
zenbat aldiz ote da 
putzura erori! 
Nere taldean ez da 
moldatuko ongi, 
igeri ez dakien 
gizon baldar hori 
 
PAULINO 
 
Batere gorrotorik 
ez det inorentzat 
baina derrigor behar 
dunez norbaitentzat, 
umore ta grazia 
jartzen ditu behintzat 
kariño haundiz Jaio 
boto hau zuretzat 

 
 
 
 

 
 

 

 

Paulino handia… 



Gipuzkoako Eskolartekoa 2015 – Saio didaktikoak eta bertsopaperak 
 

66 
 

 
   

LA JAIO 
 
Manu da superkatxas 
Korta nagusia, 
Kike interesante 
gafotas kursia, 
Paulino zuretzat da 
boto hau jausia 
pixka bat zeralako 
tipo itsusia 
 
KIKE AMONARRIZ 
 
Lehenengo egunetik 
palabrota franko 
besteon aholkurik 
ez dezu aintzako 
mila motibogatik 
Korta zuretzako 
“No” hitza mila aldiz 
esan duzulako 
 
ILAZKI 
 
Boto garrantzitsu hau 
nik ez banu naio 
baina hemengo bati 
eman behar zaio 
taldeko ahulena 
zu zaitugu Jaio 
orain kalera zoaz 
hurren arte aio! 
 

 
LA JAIO – despedida 
 
Pena hartzen det gelditu bainaiz 
Final Handiko atean 
nahiz “Trending Topic” bihurtu naizen 
Twiterren fansen artean 
ximaurra eta moskitoak nire 
azal leunan kaltean 
maite zaituztet Basetxea VIP 
segi gogor jotakean 
kalimotxo bat hartuko degu 
diskotekaren batean (bis) 
 
JULIAN IANTZI – agurra 
 
Ilazki berritsua 
ta Kike apala 
Paulino xelebrea 
ta Manu zitala 
LaJaiok etxera joan 
beharra daukala 
lehenbizikoa ez da 
izandu makala 
ez zazuela galdu 
hurrengo atala! 
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LANBIDE ARRAROAK: Jon Azpiroz, Maddi Landa, Uxue Alkorta, 
Jone Lizarralde, Aritz Arregi, Ganix Elorrieta, Julen Agirre 
 
Amaia Urzumeta, Nora Izagirre: gitarrarekin 

 
DOINUA ¿???????: BERTSOAK JARRI DIZKAT 
 
  

 

Amaia eta Nora, gitarrajoleak 

 

Oholtza langilez lepo 
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Urre bilatzailea: 
 
Txanpon nahiz metalentzat 
usaimen abila, 
hartuz detektorea 
ta hartuz makila 
hondartzan ibiltzen naiz 
urrearen bila 
 
Txakurileapaintzailea: 
 
Nire lanabes ditut 
jelak, txanpu, kremak, 
apainduz ile liso 
eta kizkurrenak, 
baina ez pertsonenak 
baizik txakurrenak 
 
Buruhaundia: 
 
Korrika ibiltzen naiz 
alderikan alde 
haur gaixtoen atzetik 
zoroaren pare, 
herriko jairik ez da 
buruhaundirik gabe 
 
Alkantarilagarbitzailea: 
 
Lur gaineko guztia 
garbia ta ona 
baina alkantarillan 
ez da gero broma, 
ta nik garbitzen det hor 
azpian dagona. 
 
 

 
Eroskiko segurata: 
 
Eroskiko atean 
sendo eta guapo 
inork gogorik badu 
lapurretarako 
porra hau probatu gabe 
ez da aterako 
 
Txorroskileroa: 
 
Motor kaxkar batekin 
eta txistua joz, 
sukalde langileak 
erakarri asmoz 
haiei jartzen dizkiet 
kutxiloak zorrotz 
 
Alkatea: 
 
Ni naiz hauen alkate 
fin ta zentzuduna 
herriak bozka bidez 
hautatu ninduna 
eta arazo denak 
konpontzen dituna 
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Doinua: 3 puntuko doinua, san pelaioko danborradakoa 
 

  
Txorroskileroa: 
 
Alkate jauna jadanik ez det 
garai bateko osperik, 
aspaldi_ez omen det erakartzen 
euri langarra besterik, 
ferreteritan falta ez denez 
tresna berrien eskerik 
inork ez du nahi nere harrian 
kutxilloak zorrozterik 
 
Eroskiko segurata: 
 
Alkate jauna nere tripa ta 
sasoi eskasaz aparte 
babesik gabe utzi nauzue 
ez pistola ta ez bate 
jostailu honek errespeturik 
ez duenez sartzen bate, 
lapur gehienek mingaina atera 
ta_ihes egiten didate 
 
Alkatea: 
 
Txorroskilero, txorroskilero, 
ikusten zaitut etsita 
giro txarraren erru guztia 
zeuk dezula iritzita, 
ta segurata indarkeria 
hobe albora utzita, 
korrika azkar egin ezazu 
tripazar hori jeitsita! 
 
 
 
 

Txakur ileapaintzailea: 
 
Alkate jauna bezeroekin 
badet nahiko misterio 
tartean zure chihuahuatxoa 
lotsagabea dedio! 
Nahiz biboteak orraztu eta 
moñoa egin propio 
burua igurtzi nahi dionari 
hortzaka egiten dio 
 
Buruhaundia: 
 
Alkate jauna gu ere gazte 
hemen betiko ez gara, 
joan den hogeita hamar urtean 
ez det aldatu maskara, 
bizkarrekoen kolpetik urrun 
dabiltz haurrak badaezpada, 
lehengo_ilusio berdinarekin 
ez naiz joaten festara 
 
Alkatea: 
 
Gure Sisifo txiki maiteak 
beti erne belarria, 
koxk egiten du somatzen badu 
pertsona aspergarria, 
ta buruhaundi zaharra mantendu 
zazu festa egarria 
gu beldurtzeko maskararikan 
ez dezu ta behar ia! 
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  Alkantarila-garbitzailea: 
 
Alkate jauna azken aldiko 
eurite eta uholdetan 
ze txerrikeri aurkitu dudan 
tuberi ta estoldetan 
zenbait arratoi sartu ote da 
nere galtza barrenetan? 
Gerriz behera murgildurikan 
kaka eta lokatzetan 
 
Urre-bilatzailea: 
 
Alkate jauna detektoreak 
aurten egin ditu faltak 
hondar azpian aurkitu ezin 
bi eurokoaren markak, 
pipi eginda agertzen dira 
soilik CocaCola latak, 
zulatutako neumatiko ta 
puskatutako zapatak 
 
 
 
 
 

Alkatea: 
 
Aizazu urrebilatzailea 
zabiltz estuasunean 
ze miraria zuk xentimo bat 
aurkitzen duzun unean, 
ta garbitzaile kexatu zaitez 
zeure etxeko komunean 
pixaren partez koloni printzak 
botatzen dituzunean 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Saioari amaiera emanaz 
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Doinua: 2 8ko handi. Adibidez langileek Uxo Zuria eta alkateak Esan 
zenidan nekazaritzan 

  
Buruhaundia: 
 
Manipulatuz bere_alderdia 
ta manipulatuz prentsa, 
botante denak sobornatuaz 
lortu zuen alkatetza. 
 
Txorroskileroa: 
 
Hamar promesa agindu zitun 
hauteskundeen programan 
horietatik bat bera ere 
ez du aurrera eraman 
 
LANGILE POBRE ETA XUMEOK 
OSATZEN DEGU HERRIA 
ALKATE ZAHARRAK EZ DU BALIO 
JARRI DEZAGUN BERRIA (Biek) 
 
Txakur ileapaintzailea: 
 
Bi bileren truk billete sorta 
sartzen da zure maletan 
milioi mordoa dezu gordeta 
paradisu fiskaletan 
 
Eroskiko segurata: 
 
Andrea duzu baina zabiltza 
20 urteko neskakin, 
guri kasurik egin ezean 
baietz herri danak jakin 
 
LANGILE POBRE ETA XUMEOK... (biek) 
 
 
 
 

 
 
Ados lanean has nadin zuen 
eskubideen defentsan 
baina ni nola ibiltzen naizen 
arren ez inori esan 
Tori maskara, tori batea 
makina berria tori, 
baina ni nola ibiltzen naizen 
arren ez esan inori 
 
LANGILE POBRE ETA XUMEOK 
OSATZEN DEGU HERRIA 
LEGE ZAHARRAK EZ DU BALIO 
JARRI DEZADAN BERRIA 
 
Motor berriak, tubo garbiak, 
ez zaunka ta ez hortzaka 
gainera denoi %10 
igokoizuet soldata (Alkatea) 
Alkate jauna gu laguntzeko 
gaur arte egon da dudan 
pixkat estutu degun unean 
zein jatorra bihurtu dan  
 
(Falta diren biak) 
 
LANGILE POBRE ETA XUMEAK (DENAK) 
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Aner Perez: AGURRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Guk hau prestatzen pasatu degu 
Etxebeltzen hainbat neke 

ta orain hona etorri gera 

zuen txalo batzun truke 
azkenean gu denok baikaude 

zeuei gustatzean menpe 

ta iraungo degu tente 

nahiz ta ez atera merke (bis) 
pertsonaz bete ez den  Modelo 

nahi degu irriparrez bete 

zer gozatua badago eta 
ongi etorriak zarete (bis). 

Doinua: Leiho ertzetik entzun dezaket 

 

Aner Perez, agurra kantatzen 
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KOPLATAN, Ioritz Baztarrika eta Aitor Urbieta 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
  

@AITOR URBIETA @IORITZ BAZTARRIKA 

Oholtza gainean izanda 

bazuten bahiko baranda 
jakin zazute orain degula 
Ioritz maixuarentzat txanda 

 
Sartua nauzue trantzen 

azaltzen omen naiz lantzen 
Aner, nola osti kexatuko haiz 

hi hola ez bahaiz azaltzen? 
 
Mikrofonoari bira 

beraiek dauden tokira 
aurren jarri ta berehalaxe 

akojonatu egin dira 
 

Badute nahiko bertute 
gaur egindakoaren truke 
hurrengo astean, ostiralean 

majo sufrituko dute 
 

Hala dela ez det uste 
gauza zuzendu nahi nuke 

San Jose degu, jaia da baina 
bertso eskola egingo dute 
 

Gaurkoa izan da marka 
hauei failatzeatik, barka 

hurrengo astean berriz eongo naiz 

bankuren baten botata 

 

Kantatzeko abixua 

maixua eta maixua 
baina bat omen benetakoa 

ta bestea postizua 
 

Begira hoien artera 
ta isiltzea kaltera 
zeozer ona bota nahi ezkeo 

oraintxe dezue aukera 
 

Sukaldariekin  nola 
Basetxean deskontrola 

bertso eskola baino gehiago 
gera antzerki eskola 
 

Ioritz habil urduria 
hitz oker bat ixuria 

hurrengo astean ospatzen degu 
San Josetako zubia 

 
Hartu ezkero serio 

hau fina da, demonio! 
eta azaldu egingo zen ziur 
abixatu ez banio 

 
Ez dakit nondik den irten 

bada hamaika  astakirten 
mikrorik gabe, kamaraik gabe 

ez dute kasoik egiten 

Doinua: Egun da Santi Mamiña 
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Aitor Urbieta eta Ioritz Bastarrika 

 

Irati, Aitor, Ioritz eta Peru 
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Uxue 
 

Aitor ta Ioritz tontoak 
ez gera nolahakoak 
guk hona gora igotzeko bai 
izan ditugu potroak 

 
Aitor 
 

Uxuei nahi diot galde: 
ez zera mintzatu xuabe 

tontoa deitu diguzu baina 
ze eingo zenuke gu gabe? 

 
Joane ta Mari Landa 
ta Joneren propaganda 

oain beste biek kantauko dute, 
iritxi da zuen txanda 

 
Hobe da saioa arin 

gehiegi luza ez dadin 
hauek kantatu behar ez badute 
hobe lehenbaitlehen alde egin. 

Aner 

 
Hemen burla eta burla 
baina ezin disimula 
batak bestea baino gehiago 
guztiok maite gaitula 

 
Ioritz 

 
Etorriak dira tiron 
botaz hiru huts ta bi on 

jakin zazue Uxuei doinua 
Aitorrek erakutsi zion 

 
Asuntoa ez da merke 

guk koplak ziztrinen eske 
jakin zazue hor behetik ere 
tablaura igo daiteke 

 
Oain bukatzea hobe da 

nahiz ta gabiltzan topera 
gustora asko joango naiz ni 

bukatzean Urpekoakera. 
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ELGOIBAR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertsopaper ariketa, Elgoibarko ikastolan:  
 
Aretxabaleta, Eskoriatza eta Elgoibarko ikasleak 

Saio didaktikoa, ikastolako patioan: 
 
*Soraluzeko taldea: Anton Akizu, Marko Akizu, 

Galder Unamuno, Jokin Iribar eta Urko Aizpuru. 
 
*Manu Goiogana eta Jokin Bergara 
 
Aurkezlea: Irati Agirreazaldegi 
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Elgoibar ikastolako patioa bertsozalez mukuru 

 

Plaentxiko talde martxosoa 
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Plaentxiko taldea: Urko Aizpuru, Galder Laskurain, Anton Akizu eta 
Marko Akizu 
Doinua: Txakolina, txakolina (Kupela taldea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Nola hauteskundeak 
dauden ate joka 
denbora baterako 
badegu borroka, 
nahiz ta adinagatik 
ezin degun bozka 
berentzako bertsoak 
nahi ditugu bota 
 
agintari, agintari 
gure bistatik joan hadi. 
 
Horrenbeste lepoko 
eta pajarita 
pajaroak dabiltza 
dotore jantzita, 
papar lodiak eta 
sekulako tripa 
beren gezur guztiak 
ezin irentsita 
 
agintari, agintari… 
 
Herriko udaletxean 
ez dago dirurik 
ta hori nola lortu 
daude itsuturik, 
alkatea ere dago 
burua galdurik 
irribarre eginez 
ondo orrazturik 
 
agintari, agintari… 
 
Guztion presidente 
Rajoy hortxe dago 
eta horreri buruz 
ni haserre nago, 
ez, ez dugu dirurik 
hartzeko bi trago 
eta berak oraindik 
lotsa gutxiago! 
 

Nahiz ta beren artean 
maiz duten mobida 
denak berdinak edo 
antzekoak  dira 
etxe eta parkinak, 
parke ta partida 
denak daude eginda 
helduen neurrira 
 
agintari, agintari… 
 
Zuhaitzetara igo, 
ipuinak asmatu, 
koloretako margoz 
eskuak marraztu 
elkarrekin pentsatu, 
batera jolastu, 
modu horretan baietz  
denok aberastu 
 
agintari, agintari… 
  
Badegu sormena ta 
inspirazioa 
eta dibertitzeko 
borondate osoa, 
guztia aldatzeko 
lehenego pausoa: 
umeek agintzea 
da soluzioa 
 
agintari, agintari… 
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HASERAKO AGURRA: 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
  

@MANU GOIOGANA @JOKIN BERGARA 

Arratsaldeon guzti guztioi 
hau da Elgoibar, aibala 

ez dut esango nire garaia 
horren gertu daukadala 

eskubaloia, saskibaloia 
futbolean ere hala 

ta nahi duenak euskararekin 
trankil jolastu dezala 
jolasorduan bezala. 

Arratsaldeon, ongi etorri 

bertsolarion artera 

gaurko saioa nahiz joango den 
Iratiren arabera 

guztiok ondo pasako degu 
hartua diot tankera 

hitzarekin ta kantuarekin 
animatu jolastera 

zuek eta guk batera. 

Doinua: Saltarina da txepetxa 

 

Manu Goiogana eta Jokin Bergara 
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Manu Goiogana eta Jokin Bergara: OINAK EMANDA BERTSOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Han bazeuden bi farola 

fanta eta cocacola 

ta patioan denok korrika 

hura zen kirola 

debekatuak alkola 

motelena karakola 

kaosa baina halakoa zen 

ikasi nuen eskola. (bis) 

Zer ur geza, zer ur gazi 

zer da kotxe, zer da taxi 

zer da hitz egin, zer xurxulatu, 

zer egin garraisi? 

Nahiz ta kontzeptuak nahasi 

oinarrizkotikan hasi 

ta ikastolan zuen zalantzak 

denak behar dira ikasi. (bis) 

@MANU @JOKIN 

Doinua: Esateko ez naiz lotsa 

eskola, kirola, farola, 
cocacola, alkola, karakola 

gazi, taxi, garraisi, 
nahasi, hasi, ikasi 

 

Jokin Bergara, lau oinak emanda bertsoa kantatzen 
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Manu Goiogana eta Jokin Bergara: PUNTU ERANTZUNAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zein dira guapogoak 

rubia edo morenak? 

Egia da gustoko 

ditudala denak 

nahiz eta ez  ditudan  

holako ahalmenak 

baztertutakoak dira 

interesanteenak. 

 

Zenbat urte dauzkazun 

esan ahal badezu: 

eta zuk Urko, aldiz 

zenbatu al dituzu? 

Nik hogei eta zazpi 

ze adin, ze luxu 

eta oraindik ere 

oso gazte nauzu. 

Gaur nun aparka dezu 

zure bizikleta? 

Garajean laga dut 

han ondo gordeta 

berarekin goizean 

ein dut ariketa 

zeruan eguzkia 

ederra zen eta. 

 

Noiz irabaziko du 

Eibarrek partida? 

Primeran denak daude 

Eibarri begira 

iazko tenporadan 

lehenengoak, tira 

hobe urte guztiak 

horrela balira. 

@JOKIN @MANU 

Doinua: Sastarretik hasita Doinua: Maritxu nora zoaz II 
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PERTSONAIA EZKUTUA: Jokin asmatzen saiatu, Manuk pistak eman. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Jokin: Zer degu objetua 

 edo ta pertsona? 

Manu: Nik, neuk ere ez dakit, 

 zer galdera ona 

 

Jokin: Hemen ingurukoa 

 al da hori behintzat? 

Manu: Ez, ez, ez,etxekoa da 

 Bizkaiakoentzat. 

 

Jokin: Ta mikrofonoa zertan 

 soltau dezu orain? 

Manu: Horrela ipinita 

 ez bainago bikain. 

 

Jokin: Bizkai aldean oso 

 harroak dirata: 

Manu: ta honek ere badu 

 nahiko harro planta. 

 

Jokin: Eta kirolarekin 

 zeikusirik al du? 

Manu: Nik neuk dakidala ez, 

 neri ez baizait galdu. 

 

Jokin: Eman pista gehiago 

 galduta nagota: 

Manu: bera ere galduta 

 doa urte sorta. 

 

Jokin:Beraz, persona degu 

 bera baldin bada: 

Manu: Bai, bai, persona degu, 

 oso azkarra zara. 

 

Jokin: Rubio edo moreno 

 zehaztu ezazu:  

Manu: ile grisa daukala 

 inporta bazaizu.  

  

Jokin:Laurogeitikan gora 

 izango du beraz? 

Manu: Ez, ez,ez,  gutxiago,  

 antzeman da erraz. 

 

Jokin: Beraz, ez da kalboa, 

 argi geratu da… 

Manu: peluka ote duen 

 oraintxe dut duda… 

 

Jokin: Eta persona hori 

 zergatik da ezagun? 

Manu: Herriak nahi duela 

 pentsatu dezagun. 

 

Jokin: Politika munduan 

 sartuta al dabil? 

Manu: Bai, bai, sartuta dago 

 eta oso trankil. 

 

Jokin: Eta nongoa degu: 

 gorri edo urdina? 

Manu: Berez berdea baina 

 urdinen biktima. 

 

Jokin: Gure lehendakaria 

 ez da ba izango? 

Manu: Bere abizenikan 

 ez al dezu esango… 

 

Jokin: Eske, nola izena dun 

 ez dut gogoratzen: 

Manu: bai, bai, nere burutik 

 aspaldi joan zen. 

 

Jokin: Abizena ez, baina 

 izena Iñigo: 

Manu: Urkullu, asmatu dezu 

 txalo jo berriro! 

Doinua: Ikusi nuenean 



Gipuzkoako Eskolartekoa 2015 – Saio didaktikoak eta bertsopaperak 
 

83 
 

Manu Goiogana eta Jokin Bergara: PUNTU ERANTZUNAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zein dira guapogoak 

rubia edo morenak? 

Egia da gustoko 

ditudala denak 

nahiz eta ez  ditudan  

holako ahalmenak 

baztertutakoak dira 

interesanteenak. 

 

Zenbat urte dauzkazun 

esan ahal badezu: 

eta zuk Urko, aldiz 

zenbatu al dituzu? 

Nik hogei eta zazpi 

ze adin, ze luxu 

eta oraindik ere 

oso gazte nauzu. 

Gaur nun aparka dezu 

zure bizikleta? 

Garajean laga dut 

han ondo gordeta 

berarekin goizean 

ein dut ariketa 

zeruan eguzkia 

ederra zen eta. 

 

Noiz irabaziko du 

Eibarrek partida? 

Primeran denak daude 

Eibarri begira 

iazko tenporadan 

lehenengoak, tira 

hobe urte guztiak 

horrela balira. 

@JOKIN @MANU 

Doinua: Sastarretik hasita Doinua: Maritxu nora zoaz II 
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Manu Goiogana eta Jokin Bergara 
Gaia: Aste honetan Korrika ekitaldia igaroko da Elgoibartik 
 
 

 

 

  

Doinua: Nere senarrarekin 

Korrika etorri da 

Bi urtez anztera 

Erritmo motela du 

Nere arabera, 

Hau irauli dezagun, 

Pasatuko gera: 

Korrika izatetik 

pedalka izatera (bis) 

Zuk nahi dezuna al da 

gatazka piztea 

edo egunkaritan 

izan albistea, 

bizikleta hartuta 

ez al da tristea 

helburua ez da Eibarra 

azkar iristea (bis). 

Helburua ez da hori 

Zein degu bestela 

Korrikak ia egin du 

ibili itzela 

helburua degunez 

dakizun bezela: 

ni eta euskera elkar 

helduko garela (bis) 

Euskera antza azkar 

gure mihietara 

baina bizikletakin 

ez zaitez atara 

ridikulua izango 

delako beharbada 

monoziklo batekin  

irteten bazara (bis). 

Beraz, Korrika honetan 

segitu behar dala 

orain arte izan da 

hori ofiziala, 

baina ez dator inor 

ez da hau normala 

zahartuegi dago  

Urkullu bezala (bis). 

Nik Urkullu bezala 

ta zenbat apuru 

Korrika joatea 

Ordea helburu, 

Zu nora joan zara 

Ez nago seguru: 

Zarautz edo Tolosa 

nahastu baditugu (bis). 

@MANU @JOKIN 
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BUKAERAKO AGURRA 
 
 

 

 

  
Doinua: Sastarretik hasita 

Bapo ein deu bertsotan 

ez deu egin gutxi 

ta umore onari 

 nahi diogu eutsi, 

ez ote da benetan 

lasai ezin etsi 

munduko herririk 

onena Plaentxi. 

Gehiegi hitz egin det 

neretzat kalteko 

Urko, irrikitan nau 

Plaentxira  joateko 

baina ordua denez 

dana omentzeko 

egon zaretenori 

daukat eskertzeko 

baina ordua denez 

ta gozau badezue 

bi aldiz hobeto (bis). 

Helburua ez da hori 

Zein degu bestela 

Korrikak ia egin du 

ibili itzela 

helburua degunez 

dakizun bezela: 

ni eta euskera elkar 

helduko garela (bis) 

URKO AIZPURU JOKIN BERGARA 

MANU GOIOGANA 

Doinua: Sagutxo batzuekin 

Doinua: Zer da gaur Donostian 
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AZKOITIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bertsopaper ariketa, Azkoitiako Floreaga 
ikastetxean:  
 
Itziar, Azpeitia eta Azkoitiako ikasleak 

Saio didaktikoa, Azkoitiako Floreaga ikastetxean: 
 

*Itziarko taldea (Jare Bengoa, Aloña Salegi, 
June Sudupe, Ibai Ponce, Amalur Ponce, Goretti Unanue 
eta Aitor Arakistain) 
 

*Oihana Labiano eta Eider Iturralde 
 

Aurkezlea: Jokin Uranga 
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Itziartarrak Benidorren:   

AURKEZLEAK: Amalur eta June 
JOXE, senarra: Aitor 
MAIXUX, emaztea: Aloña 
SOKORRISTAK: Jone eta Ainhitze 
SURFISTA: Jare 

 
 

  

1. SARRERA (Aurkezleak, Iparragirre 
abila dela) 
 
Lanez gainezka gabiltza sarri, 
sokan lotuta lepoa, 
opor garaia ailegatzean 
hasten da gure zirkoa... 
entzun denok serio 
benetan istorio 
bitxia baita gaurkoa 
itziartarrak Benidormera 
etorri zirenekoa (Bis) 
 
2. (JOXE ETA MAIXUX, Juana Bixenta 
Olabe) 
 
MAIXUX 
Bueno azkenik iritsi gera 
lekutan dagoen Benidormera 
 
JOXE 
Bidaia ez zaitek motza joan 
etxeko señoraren ondoan 
 
MAIXUX 
Ixilik egon! 
Hartu itzazu maletak, kopon! 
Ea hotela urrun ez dagon... 
 
3. AURKEZLEA (Iparragirre abila dela) 
 
Ikusten denez gure pareja 
maiteminez leporaino 
Benidormeko kale luzetan 
ez dabiltza gustora, ño... 
bertara ailatzea 
ta_hotela bilatzea 
ez da gauza bera baino... 
halako baten maletak utzi 
ta badoaz plaiaraino. 

(MAIXUX sartzen da eszenatokira 
trasto pila bat eskuetan duela. 
Sonbrila montatzen hasiko da. JOXE 
bazter batean geratuko da 
bitartean, eskuetan baso bat duela, 
tragoa joz) 
 
4. SOKORRISTA (Haizeak bidali du, 
MAIXUXi begira eta seinalatuz) 
 
Haiziak bidali du  
handikan honuntza 
toallak, nebera ta 
ensalada rusa 
Sonbrilla montatzeko 
eskandalo hutsa... 
bera eroriko den 
ez hakiok bultza! 
 
5. MAIXUX (Batetikan korrozka) 
 
Ingenieroak nola  
beraien lanean 
ni're antzera nabil 
plaiako planean... 
sonbrila ezin jarri 
era xuxenean 
senarra beti sobran 
bertan dudanean 
eta ezin bilatu 
komeni denean... (Bis) 
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6. JOXE (Batetikan korrozka) 
 
Hauxe bai dela leku 
sano, naturala 
eztarria prexkatuz 
gaizki nago, ala? 
Nere andrearena 
ez da lan normala... 
Berak bere sonbrila 
montatu dezala, 
txiringitoak ere 
badauka itzala (Bis) 
 
7. JOXE ETA MAIXUX (Batetikan 
korrozka doinuan, puntuka) 
 
Joxe: Txiringito ederra, 
      ta zerbeza ona 
 
Maixux: Non demontre sartu zait 
        orain'e gizona? 
 
Joxe: asko ohartu gabe 
      bildu det kristona 
 
Maixux: Ai, Joxe, ze piuran 
        zatoz orain hona? 
 
Joxe: mozkorra nator eta 
      barkatu amona. (Bis) 
 
 

9. SOKORRISTA (Bertsuak jarri 
dizkat) 
 
Baina zertan dabil hau 
honaino etorria? 
Pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri!!! 
(txilibituarekin) 
Demonio zorria! 
Ez al duzu ikusten 
bandera gorria??? (Bis) 
 
10. JOXE (Bertsuak jarri dizkat) 
 
Beso ta hanka mugituz, 
gorputz ta arima, 
hemen ari naiz baina 
nekea propina... 
lasaixeagoa da 
Debako pistina! (Bis) 
 
11. MAIXUX (Bertsuak jarri 
dizkat) 
 
Sokorrista maiteak 
bertan zaudetela 
segi putzuzulora 
tximista bezela 
nere senarrak ito 
behar du bestela! (Bis) 
 

8. AURKEZLEA (Iparragire abila 
dela) 
 
Masailak gorri, mingaina lodi 
eta ez dela itxura 
bere onera etorri dadin 
komeni zaio prexkura 
Ausarta da, bai hoixe! 
Horrexegatik Joxe 
Olatuetan, putzura 
Maixux siestan goxo utzita 
salto batean sartu da. 
 
 
 

12. SOKORRISTAK (Bertsuak jarri 
dizkat) 
 
(JOXEk keinua egingo du, hondoratu 
balitz bezela) 
 
Bageunden, ez zuela  
igeri jakingo... 
txipiroien artera  
erori da bingo! 
Guk boka-bokarikan  
ez diou egingo! 
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13. SURFISTA (Pello Joxepe) 
 
Gizarajoa hortxe jardun da 
nahi bai baina ezinean... 
ta sokorristek izerdi gutxi 
beraien ahaleginean... 
andrea berriz, han, kieto parau 
bere toaila finean.... 
azkenean neuk atera behar 
nere tablaren gainean! 
 

15. AUKEZLEAK (Iparragirre 
abila dela) 
 
Bikotearen ibilaldia 
buka dezagun horrela 
oraindik ere handiagoak 
gerta daitezke bestela... 
Mila esker, publiko, 
orain eta betiko, 
nahiz jakin gezurra zela 
zuek kontatu dezakezue 
egia balitz bezela! (BIS) 

 
 
14. DENAK, PUNTUKA 
(Esnesaltzailearena) 
 
SOK1   Aztoratu zaizkigu 
kanpo eta barren 
SOK2   ta Joxe okerren 
SURF   itolarriz eztulka 
ta_ibilian herren 
MAIX   Benidormera etorri 
geranak pozarren 
JOXE   zenbat kalamidade 
bidaiatzearren.... 
M&J    askoz ere hobeto 
geunden Itziarren! 
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Oihana Labiano eta Eider Iturralde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Atsaldeon Azkoiti 
hau da hau giroa 

guretzat hau guztia 

degu arraroa 
nahiz ez degun sartuko 

dianan dardoa 

jakin nahi badezue 
dena ondo doa 

eman dezutelako 

behar den beroa (bis) 

Lehenbizi pentsau 

bukaera osoa 

tae z ahaztu atzera 
ematea besoa, 

gero mikrofonantza 

aurrera pausoa 
agian ez da izango 

hain trago gozoa 

horrela irteten da 
sarritan bertsoa (bis). 

@ITURRALDE @LABIANO 

Doinua: Zer da gaur Donostian? 

Eider ta ni etorri 

gera Azkoitira 
inoiz etorri nahiko 

ez genun tokira, 

hor beheko haur horiek 
badute dizdira 

txintxo, txintxo ditugu 

jarrita begira 
inor ez al da igoko 

eszenatokira (bis) 

Nola etorri garen 

Kantatzeko asmotan 
saio hau prestatzeko 

ez gera egon lotan, 

hau zerbait xelebra 
degu gaurko hontan 

nahiz aldrebes tokatzen 

zaigun geheinetan: 
irakaslea begira 

eta gu bertsotan (bis). 
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Gaur hemen kantatzea 
guretzat ardura 

moldatu nahi errima, 

neurri zein doinura 
gauza asko etorri 

zaizkigu burura 

zuek sarri eman nahi 
dezute itxura 

baina azpeitiarrak 

etorri kantura (bis). 

Bertso eskolan gera 
gu hiru-lau neska 

tao rain arte guztia 

neskak degu presta 
dauzkagu nerbioak 

eta mila kezka 

kamera, argi, mikroak… 
aitzakirik ez da 

dena ondo baldin bada 

has dadila festa (bis) 

 

Itziartarrak agurra kantatzen 
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Gaia arrazoitu eta arrazoiak kantatu 
Maria eta Auritz, oporretara joan zarete gurasoekin. Maria pozik dabil; 
Auritz, ordea, aspertu egin da. Zergatik? 
 
Auritz: futbol zelairik ez dagolako… 
Mariak:  Lagun onak aurkitu ditut 
Auritzek: Hotelean lagun txarrak topatu ditut 
Maria: eguraldi ederra dagoelako… 
 
Arrazoi hauek Oihanak eta Eiderrek kantatu egingo dituzte kopletan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eider orain artean 

ibili naiz grabe 

zer nahi dezu egitea 
futbolikan gabe 

tra, la, ra, la, lai 

 
Plaia alferrikan da 

gu gauden tokian 

lagunak utzi diteu 
eta Azpeitian 

tra, la, ra, lai la 

 
Baina diskusioan 

ez deigun segitu 

lagun txar bat baino 
ez baitet aurkitu 

trai, la, ra,lai, la 

Baina, Oihana plaia 

daukagu bikaina 

hemen egin liteke 
Ainitzean haina 

tra, la, ra, lai, la 

 
Dana, Oihana, ez da 

oin hemen problema 

hemen ez da laguna 
mundua da dena 

tra, la, ra, lai, la 

 
Ez bazaude gustora 

joan zaite etxera 

ni aitakin ta amakin 
banua parkera 

trai, lai, ra, lai, la 

@ITURRALDE @LABIANO 

Doinua: Goizean goiz jaikirik ai 
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Oihana Labiano eta Eider Iturralde: 4 OINAK EMANDA BERTSOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ikastola bat badet 

guztiok bezela 

ta ikastola barruan 

daude mila gela 

ta ikastola horrek  

dirudu kartzela 

ahaztu egiten zaie  

gazteak garela (bis) 

Ni nago astebururako 

oporrei begira 

nik daukat mila plan 

egun baten guztira 

joan nahi det hondartzara 

edota mendira 

oporrak mundo hontako 

gauza onenak dira (bis) 

@EIDER @OIHANA 

Doinua: Dama gazte xarmant bat 

gela, bezela,  
kartzela, garela 

guztira, dira,  
begira, mendira 

 

Eider eta Oihana, maisuki 
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Oihana Labiano eta Eider Iturralde: AMAIERAKO AGURRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arratsaldea bizkor joan da 

tximista baten pareko 

bertsopaperak batetik eta 

didaktikoa besteko 

saioa ere txukuna izan da 

nerbio batzuk tarteko 

jakin zazue: zai egongo naiz 

berriz ere bueltatzeko. 

Zazpi urterekin hasi 

nintzen bertso eskolan jaten 

doinu, errima ta neurri 

hantxe genitun ikasten 

eta orain hemen nago 

zuei kantatzen bapaten 

zuek ere hasi behingoz 

dezuten dena ematen 

hemendikan piskatera 

hemen egon zaitezteten (bis) 

@EIDER @OIHANA 

Doinua: Goizian goizik jaiki ninduzun ETA-ren su etenetik 
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3-BERTSOPAPER 
SARITUEN 
BILDUMA 
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SARITUEN ZERRENDA OROKORRA 
 

LH 3. eta 4. mailak (8-9 urtekoak) 

IRABAZLEA Jon Mendiluze Mujika Irurako Ikastola 

Aipamenak  

Ixiar Barandiaran Errandonea Ataungo JM Barandiaran eskola 

Olar Santamari Bulman Zumaiako Herri Eskola 

Unai Mir Etxarri Elgoibar Ikastola 

Amalur Ponce Oianeder Debako Luzaro Eskola 

LH 5. eta 6. mailak (10-12 urte bitartekoak) 

IRABAZLEA Lantz Unanue Vidal Ikasberri Azpeitiko Ikastola 

Aipamenak  

Peio Zubeldia Garikano Tolosako Hirukide Jesuitinak 

Irati Arakistain Mendizabal Zumaiako Herri Eskola 

Maddi Urrestarazu Larrea Ataungo JM Barandiaran eskola 

Maddi Altolagirre Etxeberria Oñatiko Elkar Hezi Institutua 

DBH Lehen Zikloa (12-14 urte bitartekoak) 

IRABAZLEA Oihana Arana Cardenal Eskoriatzako Arizmendi Ik., Almen 

Aipamenak  

Aner Perez Manterola Zarauzko Lizardi Institutua 

Maddi Aiestaran Iparragirre Beasaingo Loinazpe Institutua 

Jone Lizarralde Ibabe Zarauzko Salbatore Mitxelena Ikastola 

June Manjarrés Castro Oiartzungo Haurtzaro Ikastola 

DBH Bigarren Zikloa eta Batxilergoa (14-18 urte bitartekoak) 

IRABAZLEA Lierni Rekondo Villaron Lasarte-Usurbileko BHI 

Aipamenak  

Beñat Mujika Izagirre Donostiako Santo Tomas Lizeoa 

Oihana Labiano Sorazu Ikasberri Azpeitiko Ikastola 

Naroa Agirre Arozamena Urnietako Egape Ikastola BHI 

Ane Beloki Lopez Legazpiko Haztegi Ikastola 
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LH 3. eta 4. mailak (8-9 urtekoak) 
 
 

IRABAZLEA: Jon Mendiluze Mujika (Irurako Ikastola) 

GAIA: Milesker, eguzki maitea, Euskal Herriko zerua argitu baituzu. 
 

 

Kantatzera nihoa 
 

 

Zuk hasten dezu beti 

bai egun berria 

ta hor egoten zara 

txintxilik jarria, 

milesker lagun maite 

ta zoragarria 

jarrai zazu argitzen 

gure Euskal Herria (bis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jon Mendiluze Mujika, kantuan 



Gipuzkoako Eskolartekoa 2015 – Saio didaktikoak eta bertsopaperak 
 

98 
 

 

LH 3. eta 4. mailak (8-9 urtekoak) 
 
 

AIPAMENA: Ixiar Barandiaran Errandonea (Ataungo JM 
Barandiaran eskola) 

GAIA: Egunetik egunera somatzen dut udaberria esnatzen ari dela. 
 

 
Astoa ikusi nuen 

 

 

Udaberria dator 

hau da zoriona 

nik hori somatzen dut 

dauka bere xarma,  

gustatuko ez zait ba 

niri hori, ama 

gaur loreak landatzen 

daukagu bai, lana. 
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LH 3. eta 4. mailak (8-9 urtekoak) 
 
 

AIPAMENA: Olar Santamari Bulman (Zumaiako Herri Eskola) 

GAIA: Afrikan, umeak hankautsik doaz eskolara. 
 

 

Furra, furra 
 

 

Afrikako umeak 

gehienak txiroak 

eskolara joateko 

askok bai gogoak, 

basamortu osoan 

hankautsik zangoak 

egoera hauexek 

ez dira arraroak. 
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LH 3. eta 4. mailak (8-9 urtekoak) 
 
 

AIPAMENA: Unai Mir Etxarri (Elgoibar Ikastola) 

GAIA: Afrikan, umeak hankautsik doaz eskolara. 
 

 

Astoa ikusi nuen 
 

 

Saharako umeak 

zapatarik gabe 

ikastolara datoz 

nekearen jabe.  

Etxera iristean 

oinak urraturik, 

eta begiak ere 

malkoaz beterik. 
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LH 3. eta 4. mailak (8-9 urtekoak) 
 
 

AIPAMENA: Amalur Ponce Oianeder (Debako Luzaro Ikastetxea) 

GAIA: Hau da gure etxeko albistea: neska txiki bat adoptatu dugu. 
 

 

Orbelak airez aire 
 

 

Afrikatik neska bat 

adoptatu dugu (bis) 

oso maja da eta 

earki gaude gu (bis) 

 

Cristina deitzen da ta 

hamar urte ditu (bis) 

azkarra ematen du 

ta errez mugitu (bis). 
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Txikien mailako saridunak, Arantza Manterola eta Unai 
Mendizabal sari-emaileekin batera 

 

Elgoibar Ikastolan, bertsopaperak idazten 
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LH 5. eta 6. mailak (10-12 urte bitartekoak) 
 
 

IRABAZLEA: Lantz Unanue Vidal (Ikasberri Azpeitiko Ikastola) 

GAIA: Jendaurreko lehen bertso saioa dut, mila entzule ditut aurrean, 
deitu nau gaijartzaileak eta heldu diot mikroari… 

 

 
Orioko balearena 

 

 
 

Tripak airean eta 

mikroa ahoan 

ta bertsolari haundi 

bat daukat ondoan, 

gainera ideiarik 

ez daukat gogoan 

ta ni hementxe nago 

eszenarioan. 

Gaia ozen esan du, 

hasi naiz pentzatzen 

baina ideia asko 

ez naiz ari batzen 

ezpainari kosk egin 

ta hasi naiz kantatzen 

urduri negon baina 

bertso polita zen. 

 
  

 

 

Lantz Unanue Vidal irabazlea, kantuan 
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LH 5. eta 6. mailak (10-12 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Peio Zubeldia Garikano  (Tolosako Hirukide jesuitinak 
ikastetxea) 

GAIA: Ipuin bat idatzi eta saria eman didate. Hauxe da ipuinaren 
bukaera: 

 
 

ETA-ren su etenetik 

 
 

 

Lehiaketarako ipuina 

idazten animau nintzen 

“ez duzu irabaziko” 

esaten zidaten klasen, 

nahiz eta neri xaxatu 

noa aurrera jarraitzen 

ta ipuina idatzi nun 

hitz guzti guztiak  gozatzen 

saria lortu nuela esan 

ta denak hasi barkatzen 

“nola da bere amaiera?” 

askotan neri galdetzen 

ba, ipuinan amaiera 

oso fantastikoa zen (bis). 

 

Ipuinetako otsoek 

maiz egiten dute mina 

ta gero jasotzen dute 

egindakoan ordaina 

ta horregatik otsoak 

sentitzen zuen ezina 

ze bider bi jasotzen zun 

berak besteei egina 

gainera ez zun lagunik 

gaiztoa zenez, jakina 

ezin zunez aguantatu 

horren bizitza gordina 

otsoan suizidioaz 

bukatu nuen ipuina (bis). 
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LH 5. eta 6. mailak (10-12 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Irati Arakistain Mendizabal (Zumaiako Herri eskola) 

GAIA: Itsasoko zaborrez bete betak ageri dira goizetan gure 
hondartzak. 

 

 
Markoxek egin eban 

 

 
 

Hainbeste zaborrekin 

pikuta padura 

horrenbeste plastikok 

ez dute onura, 

itsasoa zikinduz 

apurtu natura 

gure etxeetatik 

dator kutsadura. 

 

Aspalditik ni nago 

garbitasun bila 

goizero ikusita 

hango zabor pila, 

azkar pasako dela: 

gezur biribila 

nik gertu sentitzen dut 

naturaren hila. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LH 5 eta 6 mailatako saridunak 
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LH 5. eta 6. mailak (10-12 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Maddi Urrestarazu Larrea (Ataungo JM Barandiaran 
eskola) 

GAIA: Aralarko jentilen bizilekua ezagutu dugu aste honetan. 
 

 
Iturengo arotza 

 

 
 

Plazan elkartu gera 

mendira joateko 

aztarnak aurkitu ta 

ondo pasatzeko, 

kobazulo handi bat 

jentilarentzako 

bizileku ederra 

garai hartarako. 

 

Trikuharria ere 

ondoan badago 

aztarna asko daude 

bat baino gehiago, 

belardi ederrean 

ibaiak oparo 

bizi guztia ondo 

nahi zuten igaro. 
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LH 5. eta 6. mailak (10-12 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Maddi Altolagirre Etxeberria (Oñatiko Elkar Hezi 
ikastetxea) 

GAIA: Sorginen bizilekua ezagutu digu aste honetan. Ikusgarria, 
benetan! 

 
 

Pello Joxepe 

 
 

 

Egunen zehar andre normala 

gauetan da beldurgarri,  

badakizue dela sorgina, 

eduki arreta handi, 

sorgin gaitzoak eta maltzurrak 

istorietan ugari 

baina beraien bizilekua 

da benetan txundigarri. 

 

Zabor artean aurkitu nuen 

erratz bat pixtat zaharturik 

garbitzen hasi ta berehala 

jarri nintzen txunditurik, 

hagazka hasi ta beldur nintzen 

erratza erorko zelarik 

ez nekien nik bazegoenik 

holako bizilekurik. 
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DBH Lehen Zikloa (12-14 urte bitartekoak) 
 
 

IRABAZLEA: Oihana Arana Cardenal (Arizmendi Ikastola, Almen 
gunea) 

GAIA: Kokatu dut baloia, begiratu atezainari eta banoa penaltia 
jaurtitzera. 

 
 

Gure aurreko guraso zaharrak 

 
 

Dela aste bat zabaldu nuen 

nire alabaren postala 

etxeko jana jateko nahiko 

gogo ta amets zeukala, 

arrai tuper bat eramango dut 

gaurkoz bisitan noala 

prestatu diot oso poliki 

denbora aurrera doala 

imajinatuz ziega txokoan 

bere begien itzala. 

 

Kotxea utzi eta parean 

Pariseko espetxea 

penalti baten balitz bezala 

baloia ongi prestatzea 

kostatu zait bai erori Gabe 

azkar korrika jartzea 

falta zaidana nahiko zaila da: 

ni neu lasai mantentzea 

faltatzen baitzait txukun ta pozik 

horra barrura sartzea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oihana Arana irabazlea 
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DBH Lehen Zikloa (12-14 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Aner Perez Manterola (Zarauzko Lizardi Institutua) 

GAIA: Nire gelako mahaigainean pegatina /oharra jarri ohi dut 
gauero. 

 

 
Gregario edo laguntzaile naiz 

 

 
 

Nire barruko tristura ez da 

izan batere arina, 

ta beti ere hura izan da 

baten batek eragina, 

eta tristurak idatz ditzadan 

orain egin dut dotrina 

eta mahaian pegatina 

azalduz nere samina. 

Nahiago nuke izango balitz 

beste norbaitek egina 

baina gauero ohar berbera 

horrek egiten dit mina (bis). 

 

Hasieratik libre izatea 

izan da nire ametsa, 

ta oraindik inork bete ez duna 

papertxoak bete beza, 

orain idatzi ditudan gauzak 

beharko ditut espresa 

ez da esplikatu erreza, 

da nahikoa aldrebesa. 

Momentu goibel, une tristea,  

existitzen ez den ertza, 

pegatina hortan jartzen duena 

ez ote da ezereza? (bis) 
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DBH Lehen Zikloa (12-14 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: June Manjarrés Castro (Oiartzungo Haurtzaro Ikastola) 

GAIA: Hamar urte barru izan nahiko nukeena marrazten ari naiz. 
 

 

Ixkin hontatik idazten dizut 
 

 

 

Marrazten hasi eta izan dut 

nik sekulako trantzea, 

handitzean zer izango naizen 

tokatu zait pentsatzea, 

betidanik jakin dut zer izan 

baina zaila da lortzea 

gauza hoberena izango da 

kantuekin agertzea. 

 

Guraso gabeko haurrekin 

gordeketan jolastea 

gurpildun silletan daudenekin 

pinguinoz mozorrotzea, 

amets batez beste munduetan 

korrika bidaiatzea, 

nire irrifar alaiarekin 

zoriona banatzea. 
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DBH Lehen Zikloa (12-14 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Jone Lizarralde Ibabe (Zarauzko Salbatore Mitxelena 
Ikastola) 

GAIA: Nire gelako mahaigainean, pegatina oharra jarri ohi dut 
gauero. 

 
 

Partida tristea Ternuarat 

 
 

 

Zail egiten zait goizero 

irrifartsu esnatzea 

malkoz bustita begia 

beldurrez tope bestea, 

noizbait ere saiatu naiz 

itzaltzen barruko kea 

gogor da beti berdinak 

jasan beharra atakea, 

pare bat urte banoa 

sufritu beharraz kaltea 

mesanotxe dena daukat 

postitz txikiez betea 

lortu nahi dudalako nik 

mundo hontako bakea 

eta ezin baitzait ahaztu 

zoriontsu izatea (bis). 

 

Irrifar batez saiatzen 

nintzen lehen aurre egiten 

baina, klasean sartzean  

halaxe zen desagertzen, 

eta ez da hobera joan 

azkeneko urtean, aurten 

gurasoei esan eta 

nahiz egin nahiko lorpen 

postitz motibadoreei 

nahiz kasu egiten saiatzen 

beti joka ta builaka 

zail da hauek ipintzen zuzen 

“irribarre egin zazu”  

nahiz papertxoek dioten 

gogorra da egoera zailei 

aurpegi ederra ipintzen (bis). 
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DBH Lehen Zikloa (12-14 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Maddi Aiestaran Iparragirre (Beasaingo Loinazpe 
Ikastetxea) 

GAIA: Aurten baieztatu dut: elurra ez da beti txuria. 
 

 
Itsasoari begira 

 

 
 

Elurra zuri ikusten nuen 

aurten konturatu arte, 

leihotik kanpo ikusten dugun 

zuritasunaz aparte, 

mundo honetan elurrak sarri 

egiten duela kalte. 

Zuria ere bihurtzen denez 

Askotan beltzaren parte, 

zuri ikusten duten horiek 

zorte handia daukate (bis). 

 

Ospitaleko ohean nago 

nire baitan solasean; 

istripu hartan indarrak ihes 

egin zidan bat-batean. 

Elurretako dizdira hori 

iluna bilakatzean, 

lehen ilusio zena tristura 

bihurtzen da azkenean, 

argitasuna desagertu ta 

elur beltza agertzean (bis). 
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Oihana, Maddi, June, Jone eta Aner, Arantza Manterola eta Martin 
Berrizbeitia sari emaileekin batera 
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DBH Bigarren Zikloa eta Batxilergoa (14-18 urte bitartekoak) 
 
 

IRABAZLEA: Lierni Rekondo Villaron (Lasarte-Usurbilgo Institutua) 

GAIA: Lurra, Ilargia, Marte…, non da gizakiaren muga? 
 

 

Eta-ren su etenetik 
 

 

 

Muga bat izan daiteke 

inguratzen nauen gela 

emakumeen kontrako 

indarkeria krudela. 

Lur garbitui berrietan 

gelditu ohi den umela 

etxera goiz iristeko 

jartzen zaigun erregela, 

ongia edo gaizkia, 

azkarra edo motela, 

fisiko izan daitezke 

psikologiko bestela, 

nik esango nuke mugak 

erlatiboak direla (bis). 

 

Bakoitzak aukeratzen du 

bizi nahi duen kondena 

baina sarri ahazten zaigu 

benetan gu geu garena. 

Jakinean pizten dugu 

txikitasunaren dema 

buruak mugitzen baitu 

barneko gezurren lema 

lasai hausnartu ondoren 

argi ikusten dut dena 

eta ohartu naiz zein den 

arazorik handiena: 

norbera dela aurrean 

mugak jartzen dituena (bis). 
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Aurrera begiratzean 

nahiz sortzen digun ikara 

nahiz ta arazo bakoitzak 

azkartzen digun taupada, 

traba guztiak kentzeko 

garaia badugu iada 

zaila suertatu daiteke 

zailegia beharbada, 

nahi dugun dena lortzeko 

denok soberan gai gara 

eta amets egiteko 

aukerarik onena da, 

apurtu ditzagun mugak 

sentitzen dugun erara (bis). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lierni Rekondo, irabazlea 
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DBH Bigarren Zikloa eta Batxilergoa (14-18 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Beñat Mujika Izagirre (Donostiako Santo Tomas 
Lizeoa) 

GAIA: Lurra, Ilargia, Marte…, non da gizakiaren muga? 
 

 
Norbere mundu intimo 

 

 
 

Kometa berrien bila 

astronomi maila goren 

aurreratzen omen goaz 

zenbaiten ustez bederen 

hainbat auto azkar eta  

abiadura handiko tren 

beldur naiz guk sortu hori 

contra jarriko ote den… 

ez al duzue ikusten 

ze aldrebestuta gauden 

gauza asko pentsatu gabe 

egiten ditugun hemen 

nola jakingo dugu ba 

bagaren edo ez garen 

besteak esploratuaz 

gure mundua baino lehen (bis). 

 

Txiki-txiki nintzenetik 

daukat askotan entzuna 

“nahi duzuna egin zazu 

izan zure erresuma” 

Umea inuxentea da 

arrazonatzen ez duna 

baina heltzen den unean 

dezepzioen bilduma 

haserreak, negargura,  

bihotzaren oiartzuna 

nahi ta ezin amaigabea 

zure mugen ondasuna 

sinistu nahi dut noizbait ere 

guk ulertuko duguna 

mugek finkatzen dutela 

norberaren nortasuna (bis). 
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Gure pentsamoldea ez 

ote da nahiko murritza 

gauza hutsaletan gure 

erantzun bila gabiltza. 

Askok askatasuna nahi, 

pasio anitzen printza 

askoz nahiago nuke nik 

mugarik beti balitza. 

Helburu finkorik gabe 

gainontzekoa da hitsa 

alferrik lan eta lagun, 

alferrik hots eta hitza. 

Mugak lagungarri dira 

gizartearengan giltza, 

helburu berrien baitan 

osatzen baita bizitza (bis). 
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DBH Bigarren Zikloa eta Batxilergoa (14-18 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Oihana Labiano Sorazu (Ikasberri Azpeitiko Ikastola) 

GAIA: Pozik sentitzeko giltza? Bizi, eta bizitzen lagundu! 
 

 

Mutil koxkor bat 
 

 

 

Txikitatikan ikasi izan dut 

zer den lagunen beharra, 

txikitatikan zer zen beldurra, 

zer den tristura, negarra, 

ta betidanik eman didate 

denen artean bizkarra 

baina Aurrera jarraitzeko ere 

izan dedanez indarra 

beste inori ez gertatzea 

nire helburu bakarra (bis). 

 

Hemezortzi urte egin artean 

motel pasa zen denbora 

psikologia ikasketekin 

egin nun bizitzan gora. 

Esaten nuen orduz geroztik 

bizi nahi nula gustora 

nahiz ta tarteka etortzen ziren 

momento txarrak gogora 

ordura arteko beldur guztiak 

utzi nituen albora (bis). 

Orain badaukat lan on bat eta 

familia bat itzela, 

orain eskolan badet leku bat 

liburua nahiz arbela 

ta egunero jateko daukat 

berdin arraign nahiz okela, 

hori guztia da bizitza hau 

argiztatzeko kandela 

eta orain bai, esan dezaket 

gustora bizi naizela (bis) 
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DBH Bigarren Zikloa eta Batxilergoa (14-18 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Naroa Agirre Arozamena (Urnietako Egape BHI) 

GAIA: Lurra, Ilargia, Marte…, non da gizakiaren muga? 
 

 

ETAren su etenetik 
 

 

 

Lurra, Marte, Ilargia 

amesten ditut gauero 

ezezagunak direnez 

imajinatuaz edo 

nire desio bakarra 

ez dut besterikan, zero 

izarrak ukitu eta 

bilakatuko naiz ero 

astronauta izan nahi dut 

ta NASAko ingeniero 

irribarre bat marraztu 

aukeraren bat balego 

urruti irits gaitezke 

helburu bat jarriz gero (bis). 

 

Gaurkoa amets goxoa, 

lasaia eta aparta 

igoa dut pixkanaka 

unibertsora aldapa 

atmosferan hegaldia 

geruzak gora banaka 

ilargira iritsita 

marraztu behar dut mapa 

esnatu eta malkoak 

zebiltzan tira-biraka 

asko gozatu dut behintzat 

hain ameslari gara ta 

izarrekin dantzan eta 

planetekin kulunkaka (bis). 
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Bidaiatu nahiko nuke 

ametsetatik haragao 

Esne bide, konmstelazio 

izar guztiak igaro, 

ezezkoaren kateak 

atzean utziz zeharo 

orain arte izan arren 

nire izarren esklabo 

azken berri hau zabaldu 

ezazue ahoz aho 

etsipen ugari baino 

esperantza dut nahiago 

saiatuko naiz ni gogor, 

ezinezkorik ez dago (bis). 
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DBH Bigarren Zikloa eta Batxilergoa (14-18 urte bitartekoak) 
 
 

AIPAMENA: Ane Beloki Lopez (Legazpiko Haztegi Ikastola) 

GAIA: Pozik bizitzeko giltza? Bizi, eta bizitzen lagundu! 
 

 

ETA-ren su etenetik 
 

 

 

Hirurogei ta sei urte 

ta osasuntsu gainera 

ederki nago mediku 

txosten denen arabera 

goizean pozik esnatu 

eta burua kalera 

gero zaharren egoitzara 

odol piskat ematera 

bizitza bizitzeko nik 

ba daukat hamaika era 

odol emailea naiz ta 

jarraitu nahi dut aurrera 

lagundu egiten dut eta 

laguntza jaso batera (bis). 

Sarritan gure etxean 

ez degu izaten giro 

ta baretu egiten det 

nik ahal dudan aldiro 

zoriontsu bizi nahi det 

eta izan positibo 

laguntza emateko nik 

ba ditut mila motibo 

zaharren egoiotzara joan 

eta eskailerak igo 

odola eman ohi dut nik 

arrats eta eguerdiro 

ta bihar behar dunari 

emango diot berriro (bis). 
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Egunero egoten naiz 

umorez tope beteta 

momentu bakoitza biziz 

inon jarri gabe meta 

nahiz eta sarritan egon 

haserre edo erreta 

egoera horri beti 

nik ematen diot buelta 

triste dauden lagun denei 

alaitzen diet kopeta 

mila ilusio berri 

dauzkat barnean gordeta 

ingurukoei lagunduz 

zoriontsua naiz eta (bis). 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lierni, Beñat, Naroa, Oihana eta Ane, Zigor Etxeburua eta Ane 
Labaka sari emaileekin batera 
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