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Hitzaurrea
 Bertsolariak bota, entzuleak jaso. Zer egiten du, baina, ohiko entzuleak 
jasotakoarekin? Bertso saioa bukatzerako beharbada lau bertsoaldi baino ez 
ditu gogoratuko. Eta ez goitik behera, noski, bertsolariak esandakoaren ideia 
lauso bat, errima berezi bat, txiste txar bat… Handik urtebetera saio berera 
doanerako ahaztuko zaizkionak, ziur aski. 

Bada, hala ere, entzule mota bat dena jasotzeko gai dena. Jaso eta jaso, eta 
gehiago jasotzeko memoriatik ezer ezabatzeko beharrik ez daukana. Bertso 
denak gogoan izango dituena, saioa amaitzean eta handik hamar urtera. Izan 
bertso on, izan bertso txar. Irizpide jakinik gabe dena irensten duen entzule 
mota. Ez, ez naiz zuri buruz ari… Nahiz eta Bapatean liburuko hitzaurrea 
irakurtzen ari bazara, argi dagoen bertsozale amorratua zarela. Kamera eta 
grabagailuez ari naiz. 

Lehen bertsorik gehienak bat-batekoak ziren, sortze prozesuz eta bizi iraupenez. 
Orain asko eta asko betirako grabatuta geratzen dira, noizbait norbaitek berriz 
erreproduzitzeko zain.

Bertsolariak, bistan da, saio bakoitzean egiten du entzulearen erradiografia 
bat, eta gero  eta kontzienteago da kantatuko duen oro nonbait geratuko dela 
iltzatuta. Eragin ote du horrek bertsoaren garai bateko bat-batekotasunean? 
Hemen jasota datozen bertsoak berak izango al ziren saioan grabagailurik izan 
ez balitz? 

Kamerak gero eta gehiago eta memoria gero eta gutxiago erabiltzera ohitu den 
gizarte batentzako galdera zailegiak, beharbada.

        
Jone Uria Albizuri
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ARGIBIDEAK ETA IRIZPIDEAK

1.- Urtean urteko bat-bateko bertsogintzaren lekuko izateko 
helburuarekin Bertsozale Elkarteak urtero argitaratzen duen bertso 
bilduma da Bapatean.

2.- Aurten ere, bazkide gehienen gustuaren harira, CD bat argitaratu 
dugu, non MP3 formatuan 52 bertsoaldi biltzeaz gain, liburua bera 
datorren PDF formatuan. Liburuan 587 bertso datoz transkribaturik, 
gai, doinu izen eta ohiko informazio guziarekin. Bertsoaldi 
bakoitzaren aldamenean ageri den esteka klikatuz gero, liburuan ageri 
den bertsoaldi oro entzun dezakezu, bdb.bertsozale.eusera eramango 
zaituen esteka baita.
 
3.- Bapatean antologia bat dela esan daiteke hein batean, baina ez bere 
osotasunean. Liburuaren corpus nagusiak herritarrek antolatutako 
bertso-saioetan bat-batean kantatutako bertsoak jasotzen ditu,  
bertsolariak eta horien saio kopuruak kontuan harturik.

4.- Badakigu egiten diren bertso saio guztien informazioa biltzea ia 
ezinezkoa dela, baina ziur gaude ehuneko handi batean jasota dagoela. 
2015ean 347 saio grabatu dira entzuteko euskarrian.

5.- 2015. urtean, bat-batean kantatutako bertsoak hartu dira kontuan 
liburu hau egiterakoan, txapelketetakoak izan ezik. Bertso-paperen 
alorrekorik ere ez da jaso, baina bai bat-bateko gazte sariketetakoak.

6.- Bat-bateko bertsoak idatziz emateko irizpideak (1) (Bertsozale 
Elkartea, 2004) hartu dira oinarri bertsoak transkribatzerakoan; eta 
bertan aholkatzen den modura jaso dira kokapen irizpideak. Doinuak, 
berriz, J. Dorronsorok bildutako Bertso Doinutegiaren (2) arabera 
izendatu dira. Bestalde, Bertsozale Elkarteak onartutako Bertso 
estrofak izendatzeko irizpideak (3)  lanaren arabera izendatu dira 
neurriak liburu honetan.
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7.- Xenpelar Dokumentazio Zentroan jasotako informazioa, grabazioak 
eta horien fitxak baliatu dira liburu hau egiteko.

8.- Hau guztia gauzatzeko, oso garrantzizkoa izan da erakunde 
hauek emandako diru laguntza: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko 
Hizkuntza Politikarako Sailordetza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Euskararen Normalkuntzarako Zuzendaritza Nagusia.

Bertsozale Elkartea

(1) http://bdb.bertsozale.eus/uploads/edukiak/liburutegia/xdz4_ld_000054.pdf

(2) http://bdb.bertsozale.eus/web/doinutegia/bilaketa

(3) http://bdb.bertsozale.eus/orriak/get/44-liburutegi-digitala#bertsolibu-bapatean
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Bertso-saioen mugimendua

2015EKO BERTSO-SAIOAK

HERRIALDEAK Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipe-

koak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Araba 19 43 33 3 0 1 11 10 0 24 3 147

Bizkaia 78 102 90 14 1 3 11 22 6 75 11 413

Gipuzkoa 136 165 234 53 12 12 45 29 22 183 42 933

Lapurdi 3 20 12 9 5 0 1 0 0 20 5 75

Nafarroa 25 34 87 9 2 1 10 11 1 39 3 222
N a f a r r o a 

Beherea 2 4 6 4 2 1 0 1 0 4 1 25

Zuberoa 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6

Guztira 264 368 464 92 22 18 78 73 29 348 65 1821

ARABA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Aiaraldea 3 4 4 0 0 0 1 0 0 4 0 16
Arabako 
Errioxa 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Arabako 
Lautada 2 3 2 0 0 1 2 1 0 4 0 15
Arabako 

Mendialdea 0 4 1 0 0 0 1 0 0 5 0 11

Añanaldea 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5

Gasteizaldea 11 11 8 1 0 0 2 7 0 8 2 50
Trebiñuko 
Konderria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Zuia-
Gorbeialdea 2 14 13 2 0 0 4 2 0 3 1 41

Guztira 19 43 33 3 0 1 11 10 0 24 3 147
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BIZKAIA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Arratia-
Nerbioi 6 7 5 1 0 0 1 1 0 4 1 26

Bilboaldea 21 19 16 5 0 1 1 1 0 27 0 91

Busturialdea 4 13 11 1 0 2 1 5 3 7 1 48

Durangaldea 16 18 23 3 0 0 1 6 0 13 4 84

Enkarterri 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7

Lea-Artibai 7 19 14 3 1 0 0 5 1 11 2 63

Uribe-Butroe 9 10 15 0 0 0 6 1 1 6 1 49

Uribe-Kosta 13 15 3 1 0 0 1 2 1 7 2 45

Guztira 78 102 90 14 1 3 11 22 6 75 11 413

GIPUZKOA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Bidasoaldea 13 13 5 3 0 0 1 1 0 3 2 41

Buruntzaldea 15 12 25 7 1 2 9 0 3 14 1 89

Debabarrena 11 15 26 2 2 2 2 5 3 6 0 74

Debagoiena 12 14 15 13 0 0 8 5 2 26 2 97

Donostialdea 14 17 23 6 0 1 1 4 0 42 27 135

Goierri 12 30 48 12 0 2 10 9 7 26 2 158

Oarsoaldea 14 10 10 1 1 0 3 0 1 9 1 50

Tolosaldea 28 23 43 6 6 1 3 1 0 29 6 146

Urola Kosta 17 31 39 3 2 4 8 4 6 28 1 143

Guztira 136 165 234 53 12 12 45 29 22 183 42 933

LAPURDI Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Biarritz-
Angelu-
Baiona

1 3 0 5 0 0 0 0 0 2 1 12

Lapurdi 
Beherea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapurdi 
Ekialdea 0 1 4 1 0 0 1 0 0 2 0 9
Lapurdi 

Erdialdea 2 3 3 0 2 0 0 0 0 7 2 19
Lapurdi 
Garaia 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 10

Lapurdi 
Itsasegia 0 10 3 3 3 0 0 0 0 6 0 25

Guztira 3 20 12 9 5 0 1 0 0 20 5 75



- 17 -

Bapatean 2015

NAFARROA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Aralar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erriberriko 
Merindadea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

Iruñeko 
Merindadea 23 31 81 9 2 1 8 11 1 33 3 203
Lizarrako 

Merindadea 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Tuterako 

Merindadea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zangozako 
Merindadea 1 2 4 0 0 0 1 0 0 4 0 12

Guztira 25 34 87 9 2 1 10 11 1 39 3 222

NAFARROA 
BEHEREA

Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Agaramont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amikuze 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

Arberoa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Baigorri-
Ortzaize 2 2 3 1 0 1 0 1 0 2 1 13

Garazi 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5

Irati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oztibarre 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Guztira 2 4 6 4 2 1 0 1 0 4 1 25

ZUBEROA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Arbaila 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3

Basabürüa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pettarra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Guztira 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6
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Tauletako kontzeptuen azalpena

Jaialdia:  lau bertsolari edo gehiago eta gaiak emanda.
Plaza librekoa:   bi-hiru bertsolari, librean, plazan, jaietan...
Lagun artekoa:  jatordu giroan edo antzekoetan gehienbat.
Sariketak:         Bat-batekoak: elkarteek, udalek antolatuak edo motibo 
  jakin baten inguruan jokatzen direnak.
Hitzaldiak:       Bertsolaritza gai izanik edozein markotan antolatuak.
Ekitaldipekoak:   Bertsotarako ez den ekitaldian egindako saioak 
  (omenaldi, ezkontza...).
Bereziak:         Saio musikatuak, esperimentalak eta bertso jarriekin 
  eginak.
Lehiaketak:      Bertso idatzien lehiaketen ingurukoak.
Txapelketa:      Bat-batekoak: Euskal Herrikoa, herrialdeetakoak edo 
  eskolartekoak.
Didaktikoak:    Bertsolaritzaren helburu didaktikoa dutenak.
Eskekoak:        Etxez etxe eskean egindakoak.

Herrialdeak:

ARABA

Aiaraldea:  Aiara, Amurrio, Artziniega, Laudio, Okondo
Añanaldea:  Armiñon, Añana, Berantevilla, Erriberabeitia, 
  Erriberagoitia, Gaubea, Iruña Oka, Kuartango, Lantaron, 
  Zanbrana
Arabako Errioxa: Bastida, Bilar, Ekora, Eltziego, Guardia, Kripan, Eltziego, 
  La Puebla de Labarca,  Leza, Mañueta, Moreda, 
  Navaridas, Oion, Samaniego, Villabuena
Arabako Lautada:Agurain, Asparrena, Barrundia, Burgelu, Burgu, 
  Donemillaga, Dulantzi, Iraitz-Gauna, Zalduondo
Arabako Mendialdea: Arraia-Maeztu, Bernedo, Harana, Kanpezu, Langran, 
  Urizaharra
Gasteizaldea:   Arana, Gasteiz, Abetxuku, Gamarra Nagusia, Uribarri 
  Dibiña…
Trebiñuko Conderria:  Argantzun, Trebiñu
Zuia-Gorbeialdea: Aramaio, Arratzu-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, 
  Zigoitia
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BIZKAIA

Arratia-Nerbioi:  Arakaldo, Arantzazu, Arrankudiaga, Arteaga, Bedia, 
  Dima, Igorre, Lemoa, Orozko, Otxandio, Ubide, Ugao, 
  Urduña, Zeanuri, Zeberio
Bilboaldea:  Alonsotegi. Arrigorriaga,  Barakaldo, Basauri, Bilbo, 
  Erandio,  Etxebarri, Galdakao,  Portugalete, Santurtzi, 
  Sestao, Zaratamo
Busturialdea:   Ajangiz,  Arratzu, Bermeo,  Busturia, Ea, Elantxobe, 
  Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, 
  Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, 
  Muxika, Nabarniz, Sukarrieta
Durangaldea:   Abadiño, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Ermua, 
  Garai, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, Zaldibar, 
  Zornotza
Enkarterri:  Abanto-Zierbena,  Artzentales, Balmaseda, Galdames, 
  Gordexola, Gueñes, Karrantza, Lanestosa, Muskiz, 
  Ortuella,Sopuerta, , Trapagaran,Turtzioz, Zalla
Lea-Artibai:  Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxabarria, Gizaburuaga, 
  Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar, 
  Ondarroa, Ziortza-Bolibar,
Uribe-Butroe:   Arrieta, Bakio, Derio ,Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Jatabe, 
  Larrabetzu, Laukiz, Lezama, Loiu, Meñaka, Morga, 
  Mungia, Sondika, Zamudio
Uribe-Kosta:  Barrika, Berango, Getxo, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, 
  Sopela, Urduliz

GIPUZKOA
 
Bidasoaldea:  Hondarribia eta Irun.
Buruntzaldea:  Andoain, Astigarraga. Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, 
  Usurbil
Debabarrena:  Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku, Soraluze
Debagoiena:  Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, 
  Eskoriatza,Leintz-Gatzaga, Oñati
Donostialdea:  Donostia
Goierri:   Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, 
  Gaintza,  Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, 
  Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, 
  Segura, Urretxu, Zaldibia,  Zegama, Zerain, Zumarraga
Oarsoaldea:  Errenteria, Lezo, Oiartzun Pasaia
Tolosaldea:   Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, 
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  Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, 
  Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, 
  Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, 
  Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil
Urola Kosta:   Aia, Aizarnazabal, Azkoitia., Azpeitia, Beizama, Errezil, 
  Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa,  Zumaia

LAPURDI

Biarritz, Angelu, Baiona 
Lapurdi Beherea: Hiriburu, Lehuntze, Milafranga, Mugerre, Urketa
Lapurdi Ekialdea:Ahurti, Bardoze, Beskoitze, Gixune, Hazparne, Lekorne, 
  Lekuine, Makea
Lapurdi Erdialdea: Ahetze, Arbona, Arrangoitze, Basusarri, Haltsu, Jatsu, 
  Larresoro, Senpere, Uztaritze
Lapurdi Garaia:  Ainhoa, Ezpeleta, Itsasu, Kanbo, Luhuso, Sara, Zuraide
Lapurdi Itsasegia: Azkaine, Bidarte, Biriatu, Donibane Lohizune, Getaria, 
  Hendaia, Urruña, Ziburu

NAFARROA

Erriberriko Merindadea:  Artaxoa,  Azkoien,  Caparroso, Erriberri,  
  Faltzes, Funes, Leotz, Martzilla, Mendigorria, Milagro, 
  Miranda Arga, Miranda El Cuende, Miranda El Fruto, 
  Orbaibar, San Martin Unx, Santakara, Tafalla, Uxue
Iruñeko Merindadea: Basaburua, Baztan, Zugarramurdi, Bortziriak, 
  Etxauribar, Gares, Iruñerria, Itza, Larraunaldea, 
  Leitzaldea, Malerreka, Oltza Zendea, Sakana,  Txulapain, 
  Ultzamaldea
Lizarrako Merindadea: Ameskoa, Armañantzas, Azuelo, Deierri, 
  Doneztebe-Iguzkitza,  Egaibar,  El Busto, Genevilla, 
  Iguskitzaibar, Lana, Lapoblacion, Lizarra, Lizarrako 
  Erribera, Los Arcos, Marañon, San Adrian,  Viana, Zirauki
Tuterako Merindadea: Ablitas, Alesdes, Arguedas, Barillas, Buñuel, 
  Cadreita, Cascante,  Castejon,  Cintruénigo, Corella, 
  Cortes, Erripazuloaga, Fitero, Fontellas, Fustiñana, 
  Melida, Monteagudo, Murchante, Sartaguda, Tulebras, 
  Tutera, Valtierra, Zarrakaztelu
Zangozako Merindadea: Aezkoa, Agoitz, Ardaitz, Artzibar, Auritz, 
  Bizkarret-Gerendain, Erroibar, Erronkariko Ibarra, 
  Esteribar, Ibargoiti, Irunberri, Lizoainibar, Longide. 
  Luzaide, Orreaga, Zangozaldea, Zaraitzu, Zilbeti
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NAFARROA BEHEREA

Agaramont:  Akamarre, Bidaxune, Burgue-erreiti, Erango, Samatze
Amikuze:  Aiziritze-Gamue-Zohazti, Amendüze-Unaso, Amorotze-
  Zokotze, Arberatze-Zilhekoa, Arboti-Zohota, Arrueta-
  Sarrikota, Behaskane-Laphizketa, Behauze, Bithiriña, 
  Donapaleu, Gabadi, Garruze, Ilharre, Labetze-Bizkai, 
  Larribarre-Sorhapuru, Lukuze-Altzumarta, Martxueta, 
  Oragarre, Ostankoa, Uhartehiri
Arberoa:  Aiherra, Armendaritze, Bastida, Donamartiri, Donoztiri, 
  Heleta, Iholdi, Irisarri, Izturitze, Mehaine
Baigorri-Ortzaize: Aldude, Anhauze, Arrosa, Azkarate, Baigorri, Banka, 
  Bidarrai, Irulegi, Lasa, Ortzaize, Urepele
Garazi:   Donibane Garazi, Ahatsa-Altzieta-Bazkazane, Ainhize-
  Monjolose, Aintzila, Arnegi, Behorlegi,  Buztintze-
  Hiriberri,  Donazaharre,  Duzunaritze-Sarasketa, 
  Eiheralarre, Ezterenzubi, Gamarte, Izpura, Lakarra, 
  Lekunberri, Mendibe, Suhuskune, Zaro, Jatsu, Uharte-
  Garazi
Oztibarre:  Arhantsusi, Bunuze, Donaixti-Ibarre, Hozta, Ibarrola, 
  Izura-Azme, Jutsi, Larzabale-Arroze-Zibitze

ZUBEROA

Arbaila:   Altzuruku, Arrokiaga, Garindaine, Gotaine-Iribarne, 
  Idauze-Mendi, Mendikota, Muskildi, Ozaze-Zühura,  
  Pagola,  Urdiñarbe, Zalgize-Doneztebe,
Basabürüa:  Aloze-Ziboze-Onizegaine, ltzai-Altzabeheti-Zunharreta, 
  Atharratze-Sorholüze, Barkoxe,  Eskiula, Etxebarre, 
  Gamere-Zihiga, Hauze, Iruri, Lakarri-Arhane-
  Sarrikotagaine, Larraine, Eskiula,  Etxebarre, Gamere-
  Zihiga, Hauze, Iruri, Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine, 
  Larraine, Lexantzü-Zunharre, Ligi-Atherei, Liginaga-
  Astüe, Montori, Santa Grazi
Pettarra:  Ainharbe,  Arüe-Ithorrotze-Olhaibi,  Berrogaine-Larüntze, 
  Bildoze-Onizepea, Domintxaine-Berroeta,  Etxarri, 
  Ezpeize-Ündüreine, Jeztaze, Lohitzüne-Oihergi, Maule-
  Lextarre, Mitikile-Larrori-Mendibile, Ospitalepea, 
  Ozaraine-Erribareita, Sarrikotapea, Sohüta, Ürrüstoi-
  Larrabile



- 22 - - 23 -

Bapatean 2015



- 23 -

Bapatean 2015

TXAPELKETAK,
SARIKETAK,

LEHIAKETAK…



- 24 - - 25 -

Bapatean 2015



- 25 -

Bapatean 2015

BAPATEAN 2015

Aldizkako Ekitaldiak: Txapelketak, 
sariketak eta lehiaketak

Aldizkako Ekitaldiak deritzon atalean tarteka antolatzen 
diren ekitaldien berri jasotzen da. Bertsolaritza sustatu eta 
biziberritzeko tresnatzat hartu izan dira sarritan, bai historian 
zehar baita gaur egun ere, izaten duten eraginagatik. Hainbat 
motatakoak izan daitezke bakoitzak jarritako helburuen arabera 
(bertsolaritza ezagutzera emateko eta prestigioa sortzeko, 
bertsolari gazteak ezagutarazteko, eta abar), eta ezaugarrien 
arabera: hedadura maila, sailkapen modua, lehiakortasun maila, 
maiztasuna, eta abar.  Bertsolaritzaren Datu-Basearen bidez 
orain arte Xenpelar Dokumentazio Zentroan jaso diren aldizkako 
ekitaldien informazioa jaso daiteke, helbide honetan: http://bdb.
bertsozale.eus/web/aldizkakoa 

2015 urtean zehar izan diren txapelketa, sariketa eta lehiaketei 
buruzko informazioa hau da: 

A. Txapelketak
Euskal Herri mailan edo herrialde mailan antolatzen diren bat-bateko 
lehiak. 2015. urtean honako hauek izan ziren: 

1. Herrialde mailako txapelketak: 
•	 Arabako Bertsolari Txapelketa (12. 2015)
•	 Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa (11. 2015)
•	 Nafarroako Bertsolari Txapelketa (42. 2015)

2. Eskolarteko txapelketak: 
•	 Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (20. 2015)
•	 Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (32. 

2015)
•	 Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (35. 

2015)
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•	 Iparraldeko Bertsulari Gazteen Xapelgoa (22. 2015)
•	 Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (29. 

2015)
•	 Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa 

(27. 2015. Orio)
3. Herrialde mailako lehiarik gabeko ekitaldiak:

•	 Kopleruek: Uribe Butroeko taldekako txapelketa (1. 
2015)

B. Sariketak
Eremu txikiagoan edo berezitasunen batekin antolatutako bat-bateko 
lehiak. 2015. urtean honako hauek izan ziren: 

•	 Abra Saria (14. 2015. Getxo)
•	 B-Lañon Sariketa (2. 2015. Gernika)
•	 Barañaingo bertso kopla txapelketa (2. 2015. 

Barañain)
•	 BBK Sariketa (23. 2015)
•	 Bergarako Bertsolari Txapelketa Nagusia (2. 2015. 

Bergara)
•	 Berritxu Saria (20. 2015. Berriatua)
•	 Bertsokatu Txapelketa (5. 2015. Gasteiz)
•	 Bertsotan Jai!. Herriko Bertsolarien Taldekako 

Txapelketa (6. 2015. Zumaia)
•	 Bortzirietako Bertso-Eskolaren Txapelketa (17. 2015)
•	 Durangaldeko Kopla Txapelketa (3. 2015. Durango)
•	 Euskal Herriko Bertso Afari Txapelketa (6. 2015. 

Etxarri Aranatz)
•	 Gazteak Plazara (1. 2015. Araba)
•	 Hernandorena Saria (10. 2015. Baigorri)
•	 Lizardi Saria (39. 2015. Zarautz)
•	 Mallabiko Bertsolari Gazteen Txapelketa (1. 2015. 

Mallabia)
•	 Martxoan Bertsoa : Taldekako Bertsolari Txapelketa 

(13. 2015)
•	 Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (5. 2015. 

Donostia)
•	 Orixe Saria (16. 2015. Donostia, Añorga)
•	 Osinalde Saria (44. 2015. Gabiria)

o Osin Berde Saria (3. 2015. Zaldibia)
o Argi Berri Saria (18. 2015. Ordizia)
o Aztiri Saria (16. 2015. Gabiria)

•	 Plazatik Gaztetxera (14. 2015)
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•	 Urkabustaizko Esaera Zaharren Txapelketa (7. 2015. 
Urkabustaiz)

•	 Xalto Saria (12. 2015)
•	 Zarauzko Kopla Txapelketa (9. 2015. Zarautz)
•	 Zortzi puntutan. Busturialdeko Bertsolari Txapelketa 

(2015)
•	 Zortzi puntutan. Lea-Artibaiko Bertsolari Txapelketa 

(2015)

C. Lehiaketak
•	 Aizarnako Bertso-Paper Lehiaketa (2015. Aizarna)
•	 Arrasate Bertso-Paper Lehiaketa (28. 2015. Arrasate)
•	 Arri-Botx bertso-paper lehiaketa (1. 2015. Ondarroa)
•	 Basarri Saria (31. 2015. Zarautz)
•	 Baztan Bidasoako Bertso-Paper Lehiaketa (28. 2015. 

Bera)
•	 Bermeoko Bertso-Paper Lehiaketa (11. 2015. 

Bermeo)
•	 Bertsolaritzen (18. 2015. Mendata)
•	 Bertsomovieda! (4. 2015. Beasain)
•	 Bideokopla Lehiaketa (2. 2015)
•	 Bota Bertso Bat! Lehiaketa (8. 2015. Zumaia)
•	 Bota Bertsoa! (1. 2015)
•	 Egile Berrientzako Literatur Lehiaketa (25. 2015. 

Iruñea)
•	 Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Sariketa 

(28. 2015. Muxika)
•	 Gaztelekuko Bertso-paper Lehiaketa (6. 2015. Oñati)
•	 Getariako Literatur Lehiaketa (14. 2015. Getaria)
•	 Ibon Zabala Saria (17. 2015. Errenteria)
•	 Iparragirre Saria : Bertso, Narratiba Eta Poesia (2015. 

Zumarraga-Urretxu)
•	 Irungo Eskolarteko Bertso-paper Lehiaketa (2. 2015. 

Irun)
•	 “Joxean Ormazabal” ipuin, bertso eta marrazki 

lehiaketa (12. 2015. Segura)
•	 Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (30. 2015. 

Bergara)
•	 Koldo Mitxelena Literatur Saria (26. 2015. Donostia)
•	 Lazkao-Txiki Bertso-Paper Lehiaketa (24. 2015. 

Ordizia)
•	 Medicus Mundiren Bertso-paper Lehiaketa (1. 2015. 
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Donostia)
•	 Okelar Saria (30. 2015. Mutriku)
•	 San Andres Bertso-Paper Lehiaketa (21. 2015. Eibar)
•	 San Antontxu Bertso-paper Lehiaketa (17. 2015. 

Mungia)
•	 San Telmo Literatur Saria (32. 2015. Zumaia)
•	 Santixabel Bertso-Paper Lehiaketa (39. 2015. 

Usurbil)
•	 Urretxu eta Zumarragako Eskolarteko Bertso-Paper 

Lehiaketa (28. 2015. Urretxu-Zumarraga)
•	 Xabier Munibe Bertso-Paper Lehiaketa (24. 2015. 

Azkoitia)
•	 Zapirain Anaiak Bertso-Paper Lehiaketa (27. 2015. 

Errenteria)
•	 Zubeltzu Bertso-paper Lehiaketa (6. 2015. Deba-

Itziar) 

Udalekutara
Maule, 2015-07-17
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A. Txapelketak

Herrialde mailako txapelketak: 

Arabako Bertsolari Txapelketa (12. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2118-arabako-bertsolari-txapelketa-12.-2015 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Manex Agirre 
Faseak/Saioak: 

Kanporaketak:
2014-09-27 Kanpezu Txapelketa 16:30
2014-09-27 Kanpezu Txapelketa 18:15
2014-10-04 Ozeta Txapelketa 16:30
2014-10-04 Ozeta Txapelketa 18:15
2014-10-11 Elosu Txapelketa 17:30
Finalaurreak:
2015-01-25 Dulantzi Txapelketa
2015-02-01 Laudio Txapelketa
2015-02-08 Legutio Txapelketa
2015-02-21 Aramaio Txapelketa
2015-02-28 Zigoitia Txapelketa
2015-03-07 Langraiz-Oka Txapelketa
Finala:
2015-03-21 Gasteiz Txapelketa 
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Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa (11. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2228-gipuzkoako-bertsolari-txapelketa-11.-2015 
Maiztasuna: Lau urtez behin
Hedadura: Gipuzkoa
Antolatzailea: Gipuzkoako Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Beñat Gaztelumendi 
Faseak/Saioak: 

Gipuzkoa Bertsotan. Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketarako sailkapen fasea:
2015-05-09 Astigarraga Txapelketa 11:30
2015-05-09 Astigarraga Txapelketa 17:30
2015-05-10 Oiartzun Txapelketa 11:30
2015-05-10 Oiartzun Txapelketa 17:30
2015-05-10 Idiazabal Txapelketa 11:30
2015-05-10 Idiazabal Txapelketa 17:30
2015-05-16 Antzuola Txapelketa 11:30
2015-05-16 Antzuola Txapelketa 17:30
2015-05-16 Zaldibia Txapelketa 11:30
2015-05-16 Zaldibia Txapelketa 17:30
2015-05-17 Hernani Txapelketa 11:30
2015-05-17 Hernani Txapelketa 17:30
2015-05-17 Bergara Txapelketa 11:30
2015-05-17 Bergara Txapelketa 17:30
2015-05-30 Oñati Txapelketa 11:30
2015-05-30 Oñati Txapelketa 17:30
2015-05-30 Zumaia Txapelketa 11:30
2015-05-30 Zumaia Txapelketa 17:30
2015-05-31 Usurbil Txapelketa 11:30
2015-05-31 Usurbil Txapelketa 17:30
2015-05-31 Zizurkil Txapelketa 11:30
2015-05-31 Zizurkil Txapelketa 17:30
2015-06-06 Ataun Txapelketa 11:30
2015-06-06 Ataun Txapelketa 17:30
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Kanporaketak:
2015-09-20 Beasain Txapelketa
2015-09-26 Azpeitia Txapelketa
2015-09-27 Lasarte-Oria Txapelketa
2015-10-03 Elgoibar Txapelketa
2015-10-10 Arrasate Txapelketa
2015-10-11 Andoain Txapelketa
2015-10-24 Urretxu Txapelketa
2015-10-25 Errenteria Txapelketa
2015-10-31 Zestoa Txapelketa
2015-11-01 Ormaiztegi Txapelketa
2015-11-08 Eskoriatza Txapelketa
Finalaurreak:
2015-11-22 Zarautz Txapelketa
2015-11-29 Tolosa Txapelketa
2015-12-06 Eibar Txapelketa
 Finala:
2015-12-19 Donostia Txapelketa 

Nafarroako Bertsolari Txapelketa (42. 2015)

BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2145-nafarroako-bertsolari-txapelketa-42.-2015 

Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Julio Soto  
Faseak/Saioak: 

Kanporaketak:
2014-12-12 Iruñea Txapelketa
2015-02-07 Iruñea Txapelketa
2015-02-08 Irurtzun Txapelketa
2015-02-15 Zubiri Txapelketa
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2015-02-21 Lizarra Txapelketa
2015-02-22 Lakuntza Txapelketa
Finalaurreak:
2015-03-07 Berriozar Txapelketa
2015-03-08 Lesaka Txapelketa
2015-03-15 Burlata Txapelketa
Finala:
2015-03-28 Elizondo Txapelketa 

Eskolarteko txapelketak: 

Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (20. 
2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2205-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-20.-2015 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna:  Peru Abarrategi
Faseak/Saioak: 

2015-05-08 Gasteiz Txapelketa
2015-05-09 Aramaio Txapelketa
2015-05-16 Zalduondo Txapelketa
Finala:
2015-05-23 Kanpezu Txapelketa 
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Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (32. 
2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2206-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-32.-2015 

Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna:  Txaber Altube 
Faseak/Saioak: 

2015-05-18 Bilbo Txapelketa
2015-05-19 Getxo Txapelketa
2015-05-21 Bermeo Txapelketa
2015-05-22 Elorrio Txapelketa
Finala:
2015-06-06 Igorre Txapelketa

 
Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (35. 
2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2175-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-35.-2015 

Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Gipuzkoa
Antolatzailea: Gipuzkoako Bertsozale Elkartea, Ikastolen 
Elkartea
Txapelduna:  Iñigo Ibañez 
Faseak/Saioak: 

Saio didaktikoak:
2015-02-20 Ataun Didaktikoa
2015-02-27 Zumarraga Didaktikoa
2015-03-06 Hernani Didaktikoa
2015-03-13 Zarautz Didaktikoa
2015-03-18 Elgoibar Didaktikoa
2015-03-26 Azkoitia Didaktikoa



- 34 - - 35 -

Bapatean 2015

Kanporaketak: 
2015-02-27 Zumarraga Txapelketa
2015-03-06 Lasarte-Oria Txapelketa
2015-03-13 Zarautz Txapelketa
2015-03-26 Azkoitia Txapelketa
Finala: 
2015-04-26 Irun Txapelketa 

Zarauzko Bertso Eskolakoen Topaketa. Deba, 2015-05-23
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ) 
Argazkilaria: Zarauzko Bertso Eskola
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Iparraldeko Bertsulari Gazteen Xapelgoa (22. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2200-iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-22.-2015 

Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarra
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak, Ikastolen Elkartea
Txapelduna:  Aitor Servier 
Faseak/Saioak: 

2015-06-06 Hazparne Txapelketa

Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (29. 
2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2207-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-29.-2015 

Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale Elkartea, Ikastolen 
Elkartea
Txapelduna:  Joanes Ilarregi 
Faseak/Saioak: 

Bertso-paper lehiaketaren sari banaketa: 
2015-05-24 Lesaka Berezia
Bat-bateko saioa: 
2015-04-24 Iruñea Txapelketa 
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Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa 
(27. 2015. Orio)
BDB fitxa:  
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2214-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-27.-2015.-orio 

Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Paul Iruretagoiena 
Faseak/Saioak: 

2015-06-27 Orio Txapelketa 

Herrialde mailako lehiarik gabeko ekitaldiak:

Kopleruek: Uribe Butroeko taldekako txapelketa (1. 
2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2209-kopleruek-uribe-butroeko-taldekako-txapelketa-1.-2015 

Hedadura: Uribe-Butroe
Antolatzailea: Larrabetzuko Bertso Eskola (Itallen); Mungiako 
Bertso-Eskola (Taket)
Faseak/Saioak: 

2015-05-08 Lezama Txapelketa 18:00
2015-05-08 Lezama Txapelketa 20:00
2015-05-23 Gamiz-Fika Txapelketa 18:00
2015-05-23 Gamiz-Fika Txapelketa 20:00
2015-06-05 Larrabetzu Txapelketa 18:00
2015-06-05 Larrabetzu Txapelketa 20:00
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B. Sariketak

Abra Saria (14. 2015. Getxo)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2163-abra-saria-14.-2015.-getxo 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Algortako Bertsolari Eskola (ALBE) 
Txapelduna: Asier Azpiroz Iztueta 
Faseak/Saioak: 

2015-02-20 Getxo Sariketa

B-lañon Sariketa (2. 2015. Gernika)
BDB fitxa:  
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2193-b-laon-sariketa-2.-2015.-gernika 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: B-Lañon
Txapelduna: Maider Arregi Markuleta 
Faseak/Saioak:

2015-03-27 Gernika-Lumo Sariketa

Barañaingo bertso kopla txapelketa (2. 2015. 
Barañain)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/baraaingo-bertso-kopla-txapelketa-2.-2015.-baraain 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Nafarroa
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Antolatzailea: Barañaingo Bertso-Eskola (Iruñerriko BE) eta 
Barañaingo Jai Batzordea
Txapelduna: Manex Mailharin 
Faseak/Saioak:

2015-05-29 Barañain Sariketa

BBK Sariketa (23. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2173-bbk-sariketa-23.-2015 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)
Sailkapena: 

18 urtera artekoak: Uribe Kosta: Maider Barañano 
Uribarri, Aritz Landeta Terceño, Unai Mendiburu Valor.
19-24 urte bitartekoak: Lea-Artibai: Jone Larrinaga 
Dañobeitia, Alexander Idoeta Anakabe, Nerea Ibarzabal 
Salegi.

Faseak/Saioak: 
2015-03-10 Igorre Sariketa
2015-03-11 Zalla Sariketa
2015-03-16 Durango Sariketa
2015-03-17 Markina-Xemein Sariketa
2015-03-24 Sopela Sariketa
Finala: 
2015-03-26 Bilbo Sariketa
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Bergarako Bertsolari Txapelketa Nagusia (2. 2015. 
Bergara)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2256-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-2.-2015.-bergara 

Kokapena: Bergara
Hedadura: Bergara
Antolatzailea: Bergarako Bertso-Eskola (Kopla Barik)
Txapelduna: Iñigo Arzelus 
Faseak/Saioak: 

2015-11-27 Bergara Sariketa
2015-12-11 Bergara Sariketa
Finala:
2015-12-26 Bergara Sariketa

Berritxu Saria (20. 2015. Berriatua)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2225-berritxu-saria-20.-2015.-berriatua 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Berriatuako Udala. Kultura Batzordea
Txapeldunak: Txaber Altube 
Faseak/Saioak: 

2015-06-26 Berriatua Sariketa

Bertsokatu Txapelketa (5. 2015. Gasteiz)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2164-bertsokatu-txapelketa-5.-2015.-gasteiz 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Araba
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Kutxiko Katuak
Txapelduna: Xabi Igoa
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Faseak/Saioak: 
2015-02-11 Gasteiz Sariketa
2015-02-18 Gasteiz Sariketa
2015-02-25 Gasteiz Sariketa
2015-03-04 Gasteiz Sariketa
2015-03-11 Gasteiz Sariketa
2015-03-18 Gasteiz Sariketa
Finala:
2015-03-26 Gasteiz Sariketa 

Bertsotan Jai!. Herriko Bertsolarien Taldekako 
Txapelketa (6. 2015. Zumaia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2286-bertsotan-jai.-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-6.-2015.-zumaia 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Zumaia
Antolatzailea: Zumaiako Bertso-Eskola 
Txapeldunak:  
Faseak/Saioak: 

2015-04-17 Zumaia Jaialdia 

Bortzirietako Bertso-Eskolaren Txapelketa (17. 
2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2260-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-17.-2015 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Bortziriak
Antolatzailea: Bortzirietako Bertso-Eskola
Txapeldunak: Ander Fuentes “Itturri”, Iban Garro eta Josu 
Sanjurjo 
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Faseak/Saioak: 
2015-12-11 Bera Sariketa
2015-12-12 Lesaka Sariketa 12:30
2015-12-12 Lesaka Sariketa 15:00
2015-12-12 Lesaka Sariketa 17:00
2015-12-12 Lesaka Sariketa 18:30
2015-12-12 Lesaka Sariketa 20:30
Finala:
2015-12-12 Lesaka Sariketa 21:30

Durangaldeko Kopla Txapelketa (3. 2015. Durango)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2222-durangaldeko-kopla-txapelketa-3.-2015.-durango 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Durangaldea
Antolatzailea: Durangaldeko Bertso-Eskola
Txapeldunak: Miren Amuriza
Faseak/Saioak: 

2015-06-19 Durango Sariketa

Euskal Herriko Bertso Afari Txapelketa (6. 2015. 
Etxarri Aranatz)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2239-euskal-herriko-bertso-afari-txapelketa-6.-2015.-etxarri-aranatz 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Karrikestu Elkartea 
Txapeldunak: Eneritz Artetxe Eizagirre 
Faseak/Saioak: 

2015-11-13 Etxarri-Aranatz Sariketa
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Gazteak Plazara (1. 2015. Araba)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2235-gazteak-plazara-1.-2015.-araba 
Kokapena: Araba
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea
Faseak/Saioak: 

2015-10-23 Legutio Sariketa
2015-11-06 Zalduondo Sariketa
2015-11-27 Aramaio Sariketa

Hernandorena Saria (10. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2236-hernandorena-saria-10.-2015.-baigorri 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Lapurdi
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak 
Faseak/Saioak: 

2015-10-17 Baigorri Sariketa

Lizardi Saria (39. 2015. Zarautz)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2229-lizardi-saria-39.-2015.-zarautz 
Maiztasna: Urtero
Kokapena:  Zarautz
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Zarauzko Udala. Turismo Bulegoa, Zarauzko 
Bertso-Eskola (Motxian)
Txapelduna: Haritz Mujika  
Faseak/Saioak:   

2015-08-27 Zarautz Sariketa
2015-08-28 Zarautz Sariketa
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 Finala
2015-09-04 Zarautz Sariketa 

Mallabiko Bertsolari Gazteen Txapelketa (1. 2015. 
Mallabia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2238-mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-1.-2015.-mallabia 

Kokapena: Mallabia 
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea:  Mallabiako Gazte Taldea
Txapelduna: Unai Mendizabal 
Faseak/Saioak:   

2015-11-06 Mallabia Sariketa
2015-11-20 Mallabia Sariketa
Finala:
2015-12-04 Mallabia Sariketa

Martxoan Bertsoa : Taldekako Bertsolari Txapelketa 
(13. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2170-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-13.-2015 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:  Goierri
Antolatzailea:  Zumarraga-Urretxuko Bertso-Eskola 
Txapelduna: “Ez don 13” taldea: Maialen Akizu, Ane Beloki 
eta Amaia Iturriotz Etxaniz 
Faseak/Saioak:   

2015-03-06 Urretxu Sariketa
2015-03-07 Ezkio-Itsaso Sariketa
2015-03-13 Urretxu Sariketa
Finala:
2015-03-27 Urretxu Sariketa
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Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (5. 2015. 
Donostia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2152-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-5.-2015.-donostia 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Antiguako Jai Batzordea 
Txapelduna: Nerea Ibarzabal 
Faseak/Saioak:   

2015-01-18 Donostia Sariketa

Orixe Saria (16. 2015. Donostia, Añorga)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2177-orixe-saria-16.-2015.-donostia-aorga 

Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Añorgako Kultur eta Kirol Elkartea (AKKE)
Txapelduna: Arkaitz Oiartzabal “Xamoa”
Faseak/Saioak:   

2015-03-13 Donostia Sariketa
2015-03-20 Donostia Sariketa
Finala:
2015-03-27 Donostia Sariketa

Osinalde Saria (44. 2015. Gabiria)
1. Osin Berde Saria (3. 2015. Zaldibia) 
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2165-osin-berde-saria-3.-2015.-zaldibia 
Maiztasuna: Urtero
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Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Osin Berde Kultur Elkartea 
Sailkatuak:  Eneritz Artetxe eta Xabi Igoa 
Faseak/Saioak: 2015-03-14 Zaldibia Sariketa

2. Argi Berri Saria (18. 2015. Ordizia) 
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2166-argi-berri-saria-18.-2015.-ordizia 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Argi Berri Elkartea
Sailkatuak:  Oihana Iguaran eta Gemma Urteaga
Faseak/Saioak: 2015-03-21 Ordizia Sariketa 
 

3. Aztiri Saria (16. 2015. Gabiria)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2167-aztiri-saria-16.-2015.-gabiria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Aztiri Elkartea
Sailkatuak:  Jon Gurrutxaga eta Eñaut Martikorena
Faseak/Saioak: 2015-03-28 Gabiria Sariketa

4. Osinalde Saria (44. 2015. Gabiria)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2168-osinalde-saria-44.-2015.-gabiria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Osinalde Elkartea
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Txapelduna: Eñaut Martikorena Lizaso 
Faseak/Saioak: 2015-04-11 Gabiria Sariketa

Plazatik Gaztetxera (14. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2210-plazatik-gaztetxera-14.-2015 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Euskal Herria
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea: Antzuolako Gaztetxea; Debako Gazte 
Asanblada; Eibarko Gazte Asanblada; Elgoibarko Gazte 
Asanblada; Markina-Xemeingo Gazte Asanblada; Mutrikuko 
Gazte Asanblada; Soraluzeko Gazte Asanblada
Txapelduna: Eñaut Martikorena Lizaso eta Eli Pagola
Faseak/Saioak:   

Kanporaketak:
2015-05-08 Soraluze Sariketa
2015-05-09 Mutriku Sariketa
2015-05-15 Eibar Sariketa
2015-05-16 Elgoibar Sariketa
Finalaurreak: 
2015-05-22 Antzuola Sariketa
2015-05-29 Deba Sariketa
Finala: 
2015-06-13 Markina-Xemein Sariketa

Urkabustaizko Esaera Zaharren Txapelketa (7. 
2015. Urkabustaiz)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2288-urkabustaizko-esaera-zaharren-txapelketa-7.-2015.-urkabustaiz 
Maiztasuna: Urtero
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Kokapena:  Araba
Hedadura:   Urkabustaiz
Antolatzailea:  Urkabustaizko Bertso-Eskola
Faseak/Saioak:   

2015-12-11 Izarra Sariketa

Xalto Saria (12. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2240-xalto-saria-12.-2015 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Nafarroa
Txapelduna: Alazne Untxalo 
Faseak/Saioak:  

2015-11-20 Goizueta Sariketa

Zarauzko Kopla Txapelketa (9. 2015. Zarautz)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2257-zarauzko-kopla-txapelketa-9.-2015.-zarautz 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Txapelduna: Igor Elortza 
Faseak/Saioak:  

2015-12-11 Zarautz Sariketa

Zortzi puntutan. Busturialdeko Bertsolari 
Txapelketa (2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2249-zortzi-puntutan.-busturialdeko-bertsolari-txapelketa-2015 
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Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Busturialdea
Txapelduna: Onintza Enbeita
Faseak/Saioak:  

2015-11-13 Gernika-Lumo Sariketa
2015-11-20 Arratzu Sariketa
2015-11-27 Errigoiti Sariketa
2015-12-12 Gernika-Lumo Sariketa

 

Zortzi puntutan. Lea-Artibaiko Bertsolari 
Txapelketa (2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/zortzi-puntutan.-lea-artibaiko-bertsolari-txapelketa-2015 

Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Lea-Artibai
Txapelduna: Eneko Arrate 
Faseak/Saioak:  

2015-12-12 Ondarroa Sariketa
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C. Lehiaketak

Aizarnako Bertso-Paper Lehiaketa (1. 2015. Aizarna)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2258-aizarnako-bertso-paper-lehiaketa-2015.-aizarna 

Kokapena:  Aizarna
Hedadura:   Aizarna
Antolatzailea:  Ahurra. Aizarnako Guraso Elkartea
Sariduna: 

12 urtetik gorakoetan: 
1. Tomas Bergara 
2. German Zelaia 
 
12 urtetik beherakoetan: 
1. Mattin Eizagirre 
2. Ekain Tolaretxipi 

Arrasate Bertso-paper Lehiaketa (28. 2015. 
Arrasate)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/arrasate-bertso-paper-lehiaketa-28.-2015.-arrasate 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Debagoiena
Antolatzailea:  AED Kultur Elkartea 
Saridunak:   

LH 5-6: 1. Naroa Agirre, “ Gazteongan etorkizuna”; 2. 
Eñaut Lasaga, “ Beg. Lazkaotxikin doinuaz”. 
DBH 1-2: 1. Oihana Arana Cardenal, “ Auskalo”; 2. 
Haizea Arana Cardenal, “ Ahaltsua”. 
DBH 3-4: 1. - ; 2. Marixe Ruiz de Austri, “ Mundutik at”. 
17 urtetik gora: 1. - ; 2. Leire Etxezarreta Learreta, “ 
Marikalanbre”.
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Arri-Botx bertso-paper lehiaketa (1. 2015. 
Ondarroa)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/arri-botx-bertso-paper-lehiaketa-1.-2015.-ondarroa 

Kokapena:  Ondarroa
Hedadura:   Ondarroa
Antolatzailea:  Bizkaiko Bertsozale Elkartea eta Ondarruko 
Bertso-eskola
Saridunak:   

1. Aitzol Etxebarria Eluk, “Kutsadura” 
2. Paula Artetxe Lorenzo, “Lau urtaroak” 
Aipamenak: Gorka Aranguren, Marat Solabarrieta 
Bedialauneta, Udane Maruri Ardanaz, Jaitz Julian, 
Andoni Arriaga Beiro, Eritz Alkorta Basterretxea, 
Anartz Zereza Iglesias, Khay Ousmame Sall, Oihana 
Alberdi Ugartetxea, Maren Ibaibarriaga Fundazuri, 
Aiora Urrutia Badiola

Basarri Saria (31. 2015. Zarautz)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2227-basarri-saria-31.-2015.-zarautz 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Zarauzko Udala 
Saridunak:  

1. Ekaitz Goikoetxea. “Harriak ez du begirik” 
2. Ekaitz Goikoetxea. “Ardiak zenbatzen”

Baztan Bidasoako Bertso-paper Lehiaketa (28. 2015. 
Bera)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2198-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-28.-2015.-bera 
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Kokapena:  Nafarroa
Hedadura:   Baztan Bidasoa
Antolatzailea:  Bortzirietako Bertso-Eskola, Berako Udala. 
Kultura
Saridunak:   

•	 A maila (10 urte artekoak) 
1. Orti Arotzena Portu: “Nere etxe ko kaosa lanarekin” 
2. Amaiur Goñi Elortza: “Txapelketa” 
Aipamena: Malen Igoa Fontane, “Urtebetetzea”

•	 B maila (11-14 urte artekoak) 
1. Iontxu Urrusolo Elgorriaga: “Arroparen garrantzia” 
2. Ekhiñe Zapian Arlegi: Nerekin nahi zaitudalako” 
Aipamena: Iratxe Muxika Carrion, “Ahizpa”

•	 C maila (15-18 urte artekoak) 
1. Ane Telletxea Igoa: “Euskara”

•	 D maila (18 urtetik goitikoak) 
1. Julen Zelaieta Iriarte: “Hogeitabortz udazken” 
2. Aitor Arotzena Albitzu: “Beti Gaztek 75 urte”  
Aipamena: Ixiar Elortza Jauregi, “ Legarreako Leizea”

Bermeoko Bertso-paper Lehiaketa (11. 2015. 
Bermeo)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/bermeoko-bertso-paper-lehiaketa-11.-2015.-bermeo 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Bermeo
Antolatzailea:  Bermeoko Udala. Euskara Zerbitzua 
Saridunak:   

1. maila (11-14 urte artekoak): Maria Bidetxea, 
“Oporrak”. 
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Aipamenak: Oier Lavín, Danel Goikoetxea, Almike 
Alonso, Naroa Ontibero eta Naroa Jimenez. 
 
2. maila (15 eta 18 urte artekoak): Lore Barrena 
Lozano, “Oroitzapenak”. 
Aipamenak: Marta Martinez eta Nagore Fernandez 

Bertsolaritzen (18. 2015. Mendata)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2190-bertsolaritzen-18.-2015.-mendata 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Busturialdea
Antolatzailea:  Oilargane Elkartea 
Saridunak:   

A maila 
1. Ibon Bilbao 
2. Gorka Omaetxebarria  
Aipamenak: Aitor Atxikallende, Maria Armaolea, Janitz 
Arostegi, Lander Unzalu, Olartz Baraiazarra, Janire 
Arrizabalaga, Yune Herrero, Elene Malaxetxebarria, 
Unai Uribe, Irati Rodriguez, Ainhoa Maguregi eta Itsaso 
Jurado. 
 
B maila 
1. Oihane Abete  
2. Maite Etxebarria  
Aipamena: Asier Beitia 
D maila 
1. Maite Sarrionaindia 
2. Zaloa Iturbe  
Aipamenak: Irati Etxebarria eta Ibane Vazquez
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Bertsomovieda! (4. 2015. Beasain)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2179-bertsomovieda-4.-2015.-beasain 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Arrano Kultur Elkartea. Beasain
Webgunea:   www.bertsomovieda.com 
Saridunak:   

Helduen mailan: 
1. “Txakile” - Jare Produkzioak. 
2. “Etzinen zu” - Gero Pentzauku Produkxions. 
 
Gazteen mailan: 
1. “Tantak” - Etxebeltz bertso-eskolako gazteak. 
2. “Garoña” 
 
Mailaz kanpoko sariak: 
Publikoaren saria: Txakile. 
Bertsorik onenen saria: “Aita heriotza” - Jabi Zorroza 
Gezuraga, Hegoa Alvarez Zorroza eta Olazti Landa Zorroza.

Bideokopla Lehiaketa (2. 2015)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2151-bideokopla-lehiaketa-2.-2015
Kokapena:  Euskal Herria
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  AEK eta Euskal Herriko Bertsozale Elkartea
Sariduna: Indautxuko mintza-taldea   

Bota Bertso Bat! Lehiaketa (8. 2015. Zumaia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2262-bota-bertso-bat-lehiaketa-8.-2015.-zumaia 
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Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Zumaia
Hedadura:   Zumaia
Antolatzailea:  Zumaiako Bertso-Eskola
Saridunak:   
 Idoia Egaña Uranga: “Biharko Zumaia”, Habanera 
doinuan

Bota Bertsoa! (1. 2015. Hernani)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2273-bota-bertsoa-1.-2015 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Hernani
Hedadura:  Euskal Herria
Antolatzailea:  Dobera Euskara Elkartea eta Hernaniko Bertso-
Eskola (Iraulio Panttalone)
Saridunak:   

Bertsorik kritikoena: Beñat Begiristain 
9 puntuko onenak: Koldo Olazabal; Joxe Mari Izeta 
Inauterietako bertsorik onena: Mirari eta Mikel 
Potodun bertsorik onena: Ekhiñe Arruti 
Gora gu ta gutarrak!: Mikel (Etxebetarrak) 
Errima kuriosoena: Idoia eta Amaia 
Asezinenak: Unai Etxebeste Dorronsoro; Ipintza 
sagardotegia; Trikitarrak 
Sakonena: Imanol Lizarazu 
Hunkigarriena: Ezezaguna (Baxakarteri) 
Jostalariena / Morbosoena: Ane Astigarraga 
Kaligrafiarik onena: Itsaso Piquer 
Multikulturalena: Mikel Areso 
Agurrik onena: Imanol Artola 
Sagardoaren defendatzaile sutsuena: Etxahun eta Maddi 
Arrue 
Poetikoena: Imanol Laburu 
Lotsagabeena: Jon Beloki 



- 55 -

Bapatean 2015

Euskahaldunena: Araitz Iparragirre eta Itxaso Piquer 
Ondorio sakonena: Mikel 
Koplarik onena: Leire Mendines 
Orekatuena: Alazne Urdangarin 
Erritmikoena: Gurutze Goikoetxea 
Brist-brist-garriena: Zumadi 
Hanka beroena: Ibai 
Errimaik gabeko bertso onena: Imanol Guereca 
Umoretsuena: Enbor

Egile Berrientzako Literatur Lehiaketa (25. 2015. 
Iruñea)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2233-egile-berrientzako-literatur-lehiaketa-25.-2015.-iruea 

Maiztasuna: Irregularra
Kokapena: Iruñea
Hedadura:  Nafarroa
Antolatzailea:  Iruñeako udala
Saridunak:   BERTSO-PAPERAK:

1. Julio Soto Ezkurdia, “Odoletik”
2. Eneko Fernandez Maritxalar, “Larragako loretxoa”
3. Julen Zelaieta Iriarte, “Ze denbOHOrak”

Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Sariketa 
(28. 2015. Muxika)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2208-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-28.-2015.-muxika 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Busturialdea
Antolatzailea:  Garriko Bertso-Eskola 
Saridunak:   
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A maila: 
- 1. saria: Itsaso Jurado 
- 2. saria: Maider Zautua 
 
B maila: 
- 1. saria: Oihane Abete 
- 2. saria: Ander Azkarai 
 
D maila: 
- 1. saria: Ane Arostegi 
- 2. saria: Saloa Iturbe 
 
AIPAMENAK: 
- A maila: Aitor Elkoro, Irati Rodriguez, Koldobika 
Puente, Danel Uriarte, Markel Diana, Aitor 
Atxikallende, Ibon Bilbao, Almike Alonso 
- B maila: Peio Gerrikaetxebarria, Aymane Gassas, Peru 
Apodaka, Asier Beitia 
- D maila: Lurdes Ondaro, Eneko Torre, Ibai Abaunza

Gaztelekuko Bertso-paper Lehiaketa (6. 2015. Oñati)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-6.-2015.-oati 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Oñati
Antolatzailea:  Oñatiko Bertso-Eskola (Karrika) 
Saridunak:   

LH sailean:
1. Unai Prieto – Urgain Eskola, 6.maila
2. Jon Maiztegi – Txantxiku Ikastola, 6. maila

3. Ousmane Bah – Txantxiku Ikastola, 5.maila
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4. Ane Kortabarria – Txantxiku Ikastola, 6. maila

5. Maddi Altolagirre eta Paula Polo – Elkar Hezi, 
6.maila

DBH – Batxilergo sailean:
1. Malen Osa - Txantxiku Ikastola, DBH 1
2. Haritz Olaeta – Elkar Hezi, DBH 2

3. Urko Arregi – Zuazola Larraña Institutua, DBH 4

Getariako Literatur Lehiaketa (14. 2015. Getaria)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/id/web/aldizkakoa/view/2289-getariako-literatur-lehiaketa-14.-2015.-getaria 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Getaria
Antolatzailea:  Getariako Udala 
Saridunak:   

4. maila. Olerkia / Bertsoa: 
Amets Aizpurua Mancisidor, “Bertsolaria naiz” 

Helduak. Olerkia / Bertsoa:
Uxoa Irigoien Odriozola, “Bizit(z)ea”

Ibon Zabala Saria (17. 2015. Errenteria)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2242-ibon-zabala-saria-17.-2015.-errenteria 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Errenteriako Bertso-Eskola (Xenpelar), Lau 
Haizetara Elkartea 
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Saridunak: 
1. saria: Naroa Agirre (Urnieta): “Inposaketa” 
2. saria: Aner Peritz Manterola (Zarautz): “Zarautz”

Iparragirre Saria : Bertso, Narratiba Eta Poesia 
(2015. Zumarraga-Urretxu)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2230-iparragirre-saria-bertso-narratiba-eta-poesia-2015.-zumarraga-urretxu 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Urretxuko Udala; Zumarragako Udala
Saridunak:   

•	 16 urte arteko maila (0 lan aurkeztuta): hutsik 

•	 16 urtetik gorakoen maila (9 lan aurkeztuta):  
1. saria: Ekaitz Goikoetxea Asurabarrena, “Urrian 
abendu bada”.

Irungo Eskolarteko Bertso-paper Lehiaketa (2. 2015. 
Irun)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/irungo-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-2.-2015.-irun 

Kokapena:  Irun
Hedadura:   Irun
Antolatzailea:  Irunabar Irungo Bertsoaren Bilgunea
Saridunak: 

LH 4: 
Sari nagusia: Xabier Etxebeste Varela, Txingudi 
Ikastola. 
 
LH 5: 
Sari nagusia: Idoia Gonzalez, Ruben de la Fuente, 
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Marla Granero, Iker Amantegi, El Pilar 5.A 
Aipamena: Iraia, Miriam, Milena, Zuriñe, Dunboa 5. A 
 
LH 6: 
Sari nagusia: Irati Esandi, Eguzkitza ikastetxea. 
Aipamenak: Carla Martinez, Aida Justo. Dunboa, 6.A; 
Elena Romero, Irene Barreiro, Laura Cuadrado, Paula 
Magalhaes, Jon Martinez. Belaskoenea, 5.D  eta 6.D 
 
DBH: 
1. Saria: Igauri lopetegi, Txingudi Ikastola(DBH2) 
2. Saria: Peio Iriarte, Toki  Alai – Gaztelu Zahar 
(DBH3 F) 
3. Saria: Osane Amiano Galdos, Toki  Alai – Gaztelu 
Zahar (DBH1 C)

“Joxean Ormazabal” ipuin, bertso eta marrazki 
lehiaketa (12. 2015. Segura)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/joxean-ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-12.-2015.-segura 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Segura
Hedadura: Segura
Antolatzailea:  Elorri Kultur Elkartea
Saridunak:   

Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (30. 2015. 
Bergara)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-30.-2015.-bergara 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bergara
Hedadura:   Bergara
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Antolatzailea:  Bergarako Udala. Euskara 
Saridunak:   

1. taldea: Iñaki Aldazabal Lete: “Finalaren bila”; 
Maider Iribecampos Domenech: “Jatekuak”. 
2. taldea: Nagore Otadui, Paula Palacios, Aitor Elkoro: 
“Bergarako herria”. 
3. taldea: Maddi Txintxurreta Agirregabiria: Euskal 
Herri feminista. 

Koldo Mitxelena Literatur Saria (26. 2015. Donostia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2291-koldo-mitxelena-literatur-saria-26.-2015.-donostia 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Donostia
Antolatzailea:  Donostiako Euskararen Udal Patronatua 
Saridunak:   

C kategoria: 
Oihane Arribas bahon: “Nire familia eta ni” 
 
D kategoria: 
Ainhoa Montserrat Dominguez: “Itxaropena galduta” 
 
E kategoria: 
Asier Ibarguren Amondarain: “Kolorez kolore” 
 
F kategoria: 
Garoa Gomez Beldarrain: “Urtarrilak 7, albistegia”

Lazkao-Txiki Bertso-paper Lehiaketa (24. 2015. 
Ordizia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2213-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-24.-2015.-ordizia 

Maiztasuna: Urtero
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Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Argi Berri Elkartea
Saridunak:   

Helduen mailan: 
1. Karmele Mitxelena: “Itsasoko bakardade” 
2. Amaia Agirre: “EMEndakinak” 
3. Aitor Albistur: “%3” 
 
Gazteen mailan (14-18 urte): 
1. Idoia Granizo “Maitasunaren jolasean” 
2. Maddi Aiestaran  
3. Ekain Alegre 

Medicus Mundiren Bertso-paper Lehiaketa (1. 2015. 
Donostia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/medicus-mundiren-bertso-paper-lehiaketa-1.-2015.-donostia 

Kokapena:  Donostia
Hedadura:   Euskal Herria 
Antolatzailea: Medicus Mundi. Gipuzkoa
Saridunak:   

1. Eider Perez Martinez 
2. Iñigo Legorburu Arregi 
3. Amaia Goirena Boyrarena 

Okelar Saria (30. 2015. Mutriku)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2237-okelar-saria-30.-2015.-mutriku 
Kokapena:  Mutriku
Hedadura:   Euskal Herria
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Antolatzailea:  Mutrikuko Bertso-Eskola (Goizeko Izarra)
Saridunak:   

Gazte mailan: 
Sari nagusia: Aner Peritz 
Mutrikuarren sari berezia: Mikel Galarraga 
Epaimahaiaren sari berezia: Izaro Agirrebengoa 
 
Helduen mailan: 
Sari nagusia: Iñigo Andonegi 
Mutrikuarren sari berezia: Juan Mari Agirrezabala, 
“Erdikua” 
Epaimahaiaren sari bereziak: Xabier Astigarraga, 
“Mahastizahar” eta Iñigo Legorburu

San Andres Bertso-paper Lehiaketa (21. 2015. Eibar)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2231-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-21.-2015.-eibar 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria, Eibar
Antolatzailea:  Eta Kitto! Euskara Elkartea 
Saridunak:   

16 urtetik gorakoak: 
1. Eli Pagola 
2. Iñigo Legorburu 
 
16 urtetik beherakoak: 
1. Ainhoa Bizkarra 
2. Peru Alberdi

San Antontxu Bertso-paper Lehiaketa (17. 2015. Mungia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-17.-2015.-mungia 
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Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Mungiako Bertso-Eskola (Taket) 
Saridunak:   

Gazteak 
1. Saria: “Eledun” (Mikropean). Aitor Servier Etxexuri 
(Azkain) 
2. Saria: “Berriro eroriz” (Paik). Iker Elortegi Garcia 
(Gatika) 
3. Saria: “Jaiduren jarraidura” (Matematikak). Aitor 
Servier Etxexuri (Azkain) 
 
Helduak 
1. Saria: “San Filipporekin borrokan” (San Filippo). 
Iñigo Legorburu Arregi (Orereta) 
2. Saria: “Gutuna Jon Lopategiri” (Zaponarru). Miren 
Ibarluzea Santiesteban (Mungia) 
3. Saria: “Bakarrik” (Solus). Aitor Albistur Pulido 
(Orereta) 
3.1. Saria:”Bizitzaren ibilbidea”. Josu Gotzon Landeta 
Egurrola (Getxo) 
 
Aipamenak 
 
Gazteak 
- Malen Iturregi (Gamiz)—“Hotza dugunez hartuko 
dugu”. 
- Olaia Cancelo (Gatika)—“Gatikarra” 
 
Helduak 
- Aimar Larrazabal (Jatabe)—“Zoriontasunera bidea” 
- Markel Enzunza (Arrieta)—“Erabakitzeko eskubidea” 
- Beñat Barainka (Arrieta)—“Amamatxo Josefiña” 
- Bittor Eguzkiza (Mungia)—“Badago herri honetan”
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San Telmo Literatur Saria (32. 2015. Zumaia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2292-san-telmo-literatur-saria-32.-2015.-zumaia 

Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Zumaia
Antolatzailea:  Zumaiako Udala 
Saridunak:   

L.H 4 Maila: Maddi Amilibia Larrañaga, “...izatea 
gustatuko litzaidake” 
L.H 5. Maila: Naia Cartier Lizarralde, “Abenturazalea 
izan nahiko nuke” 
L.H 6. Maila: Malen Emezabal Aldalur, “Internet eta 
telefonorik ez” 
DBH 1. Maila: Eire Salegi, “Zulaika Atzera begira” 
DBH 2. Maila: Erika Urain Cintero, “Bizitzaren beste 
zatia” 
DBH 3. Maila: Aiora Gutierrez Cintero, “Lagun maitea” 
DBH 4. Maila: Peio Etxabe Arregi, “Udaberria” 

Santixabel Bertso-paper Lehiaketa (39. 2015. 
Usurbil)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/santixabel-bertso-paper-lehiaketa-39.-2015.-usurbil 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Usurbil
Antolatzailea:  Usurbilgo Udala
Saridunak:  

1. Imanol Zarautz ‘Troia’, “79 kilometro eta 20 herri”. 
2. Uxue Fernandez, “Laurogei urte, amona”. 
3. Jon Aizpurua, “Dirua alkate” 
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Urretxu eta Zumarragako Eskolarteko Bertso-paper 
Lehiaketa (28. 2015. Urretxu-Zumarraga)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-28.-2015.-urretxu-zumarraga 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Urretxu-Zumarraga
Antolatzailea:  Zumarraga-Urretxuko Bertso-Eskola
Saridunak:   

A maila: 
1. Aitor Cantero Lizarralde  
2. Maddi Urbizu Altzelai  
3. Unai Fragua Bretaña  
Aipamenak: Julen Cantalapiedra Zoilo, Malen 
Badiola Intsausti, Izaro Lesaka Txintxurreta, Irati 
Agirrebengoa Zabaleta, Ane Emparanza Etxaniz, Naroa 
Altolagirre Villafranca, Igone Aldama Urteaga, Erin 
Lopez Hernandez, June Arozena Dominguez, Elena 
Barrenetxea Gonzalez, Asier Urkiola Urmeneta, Naiara 
Amenabar Moya  
 
B maila: 
1. Alaitz Lopez Gonzalez  
2. Ainhoa Unanue Bereziartu 
3. Haritz Chico Izagirre 
Aipamenak: Laura Carrasco Lasa, Unai Gastañares 
Inza, Alazne Idigoras Egea, Unai Arratibel Llorente, 
Amaya Udabe Randriamanpandri, Haritz Vazquez 
Mendizabal 
 
D maila: 
1. Sara Bidarte Begiristain  
Aipamenak: Iker Arranz Amundarain, Euken 
Garmendia Bernabé, Iker Goiburu Lete
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Xabier Munibe Bertso-paper Lehiaketa (24. 2015. 
Azkoitia)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2196-xabier-munibe-bertso-paper-lehiaketa-24.-2015.-azkoitia 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Urola Kosta
Antolatzailea:  Indarlan Guraso Elkartea (Xabier Munibe 
Ikastola) ; Udaberri Guraso Elkartea (Xabier Munibe Ikastola)
Saridunak:   

DBH 1. eta 2. mailan:
1. Aner Perez, “Saharara Bidaia”.
2. Oihana Arana, “Minbizia”.
3. Joanes Errausti, Jokin Errazu eta Abdelilah Locif, 
“Pobrezia Munduan”.
4. Jakes Iraeta, Luken Arellano eta Joanes Arriola, 
“Oporrak”.

DBH 3. eta 4. mailan:
1. Ane Beloki, “Denetik Ezerezera”.
2. Ane Odriozola eta Ainhoa Sorazu, “Gazte Zoro”.
3. Garazi Etxanizek, “Azkoitiko Festak”.
4. Alaitz Larrañaga eta Hajar Loucif, “Euskara”.

Aipamena:
Nagore Orbea, “Berdintasuna”.

Zapirain Anaiak Bertso-paper Lehiaketa (27. 2015. 
Errenteria)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2241-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-27.-2015.-errenteria 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
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Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Errenteriako Bertso-Eskola (Xenpelar), Lau 
Haizetara Elkartea 
Saridunak: 

1. saria: Ane Labaka (Lasarte-Oria): “Beranduegi” 
2. saria: Aitor Albistur (Errenteria-Orereta): “Herentzia” 

Zubeltzu Bertso-paper Lehiaketa (6. 2015. Deba-
Itziar)
BDB fitxa: 
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2294-zubeltzu-bertso-paper-lehiaketa-6.-2015.-deba-itziar 

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Deba - Itziar
Antolatzailea: Debako Udala. Euskara ; Zuhatza Kultur 
Elkartea 
Saridunak:   

1. LEHEN HEZKUNTZA: 
1. saria: Itziar Egaña 
2. saria: Lierni Jiménez 
3. saria: Elene Molina 
 
2. DBH: 
1. saria: Aloña Salegi 
2. saria: Itzale Laka 
3. saria: Julia Ron  
 
3. NAGUSIAK: 
1. saria: Manex Astigarraga 
2. saria: Karlos Larrañaga 
3. saria: Josune Arakistain
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BAT-BATEKO
BERTSO HAUTATUAK
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Ikasturte amaierako jaialdia
Alegia, 2015-05-25
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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AMURRIO (2015-01-03)

Bertsolariak: A. Arzallus, S. Colina, I. Elortza,  
B. Gaztelumendi, U. Iturriaga, M. Lujanbio 

eta A. Mendiluze.

Gai-emailea: Naroa Sasieta.

Amurrioko Udaleko Kultur Batzordeak bultzatuta, urte 
mordoska da Txapelketa Nagusiko zortzi finalistekin saioa 
antolatzen dutela, herriko antzokian, urteko lehen egunetan. 
Betiko moduan Naroa Sasietak gidatuta, zazpi bertsolari aritu 
ziren, Aitor Sarriegik kale egin baitzuen aurtengoan.

A. Mendiluze
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13utis

Gaia: Okina zara. Gero eta bezero gutxiago dituzu eta gaur zure bezero bat 
ikusi duzu pasatzen, zorroan hipermerkatutik erositako ogi batekin.

Neurria: Hamahirukoa, handiaren moldekoa, 7 puntuz
Doinua: Bizkorra ez naiz baina badaukat

Okindegian hasi nintzela
artean mutil gaztea
helburu nuen bizitzarako
lanbide bat ikastea.
Lortu nuen ta geroztik egin
nahikoa irabaztea.
Hori zen lehengo argazki zaharra
oraingoa da bestea
iluna eta tristea (bis)
bezerorik ez, irabazi ezin
ta gertu daukat ixtea.
Lehenago zeinek imajinatu
ogia sobran uztea? (bis)

Okindegiak zutik iraun du
urtetako ahaleginez
baina kezkatzen hasia nago
salmenta datu gordinez.
Alper-alperrik da saiatzea
esperientzia finez
gero libretan ezin badegu
ezer idatzi urdinez
krisiaren eraginez. (bis)
Ogi gogorrai hagin zorrotza
esaera ona zinez!
Okerrago da ogi guria
ta koxka zeinek egin ez. (bis)
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Gure ogia jan izan dute
ia auzo gehienean
gure zati bat daukate denek
gogoaren barrenean.
Hala zen baina orain bestera
doaz zuzen-zuzenean
merkatalgune haundietara
prezioen izenean
nere kalte azkenean. (bis)
Ixtera noa bezero zaharrik
ia sartzen ez denean
ta galdetzera etorri baietz
itxita dagoenean! (bis)

S. Colina - I. Elortza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13uul8

 
Puntuak jarriz elkarri. Lehenik Sustraik Igorri eta gero 
alderantziz.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Xarmangarria zera I

S. Colina
Ze desio dituzu
urte berrirako?
I. Elortza
Ezingo dut ba hasi
ni pentsatzen txarto
hala ere umilki 
agertu beharko
hurrengo urtean hemen
baldin banaiz nahiko.

S. Colina
Aurten helduko zara
berrogei urtera
I. Elortza
oraingoan lapurtu
ein nahi dit kartera
oso xalatu dator
gaur gure artera
zaharrak bidali nahi
gaitu honek lurpera.
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S. Colina
Berrogeiko krisia
nola daramazu?
I. Elortza
Kontuz, ze hurreratzen
hasia zara zu!
Berriz ere gaztetzen
ni hasia nauzu
eta laster gehiago
izango dituzu.

S. Colina
Beti gazte izatea
posible ote da?
I. Elortza
Baietz esan behar nuen
baina keba, keba!
Nik nahiago dut joan
urtetan aurrera
askoz txarragoa da
bigarren aukera.

I. Elortza
Zu ere zahartzen baina
fuerteago zaude.
S. Colina
Ez al dira aldatzen
gorputz ta edade?
Adinarekin dena
ez da ahuldade
hemen indarrik ez da
gazte izan gabe.

I. Elortza
XILABAko txapelak
indartu zintuen.
S. Colina
Baionara joan ta
proba egin genuen
nahiz txapela geratu
inoizko gertuen
Igor aitortzen dizut
ondo pasa nuen.

I. Elortza
Burutik fuerte zaude 
ta gorputzez nola?
S. Colina
Neurri normaletan
dut kolesterola
gorputza ahul baina
indartsu odola
ta medikuak dio
primeran nagola.

I. Elortza
Ba ni baino argalago
zeu zara bakarra.
S. Colina
Zu argala baitzara
eta ni iharra
nahiz biok mingainean
daukagun indarra
bai zuk ta bai nik dugu
gizendu beharra.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du
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OÑATI (2015-01-05)

Bertsolariak: A. Arzallus, A. Egaña, M. Arzallus, J. Maia, 
F. Paia eta J. Uria. 

Gai-emailea: Irati Sagarzazu.

Errege bezperan urtero antolatzen du saioa Oñatiko Bertso 
Eskolak.Iaz kiroldegian egin bazuten ere, aurtengoan, ohiko 
moduan, Zubikoa pilotalekuan.

S. Lizaso – M. Arzallus – A. Arzallus – A. Egaña 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13uvnk

Gaia: Sebastian eta Amets ertzainak zarete, eta Andoni eta Maddalen 
guardia zibilak. Kontua da leku berera momentu berean iritsi 
zaretela. Eta denok kontrola ipintzera.

 
Neurria: Lauko handia
Doinua: Kontu barri bat suzedidu da II

S. Lizaso
Ertzainak etorri ta berdeak
agertu dira kolpetik
gure kontrola jarrita dago
beraz pasa kontroletik.

A. Egaña
Ez zuentzat da gure kontrola
pasatutzeko aukera.
Hori jendeak ederki daki
gu lehenagokuak gera.

A. Arzallus
Ixo Sebastian dardarka nago
orain tokatu da. Bingo!
Espero dut neri ez didatela
alkoholemia egingo.

M. Arzallus
Arrazoi dezu hobe dezute
Pixka’t itxita ezpaina
Oñati Euskadi izango da
baino lehenengo España.
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S. Lizaso
Irakurtzen ikasteko ere
izan dezute denbora
hizki haunditan hortxe jartzen du
“Guardia Zibilak kanpora”.

A. Egaña
Hala´re txapel gorri ta guzti
begiratuta aizue!
Barraketako muñeko baten
tankera osoa duzue.

A. Arzallus
Txapel gorri ta traje urdinez
hala etorri gara gu
Baina pixka bat berotu ezkero
beltza ere badaukagu.

M. Arzallus
Beraz hizkitan jartzen duena
egingo degu ondo da:
guardia zibilak kanpora goaz
eta ertzainak sutara.

S. Lizaso
Sutara zuek joateko ere
seguru bada aukera
suaren pare erretzen degu
berotzen baldin bagera.

A. Egaña
Hemen geronek agintzen degu
ez jarri txulo planean
Atutxa preso eraman gendun
zuen jefea zanean.

A. Arzallus
Aizu ez al dezu entzun? Gaur gauez
irratiak zion hala:
Perejil uhartean berriro
hiru ahuntz sartu dirala.

M. Arzallus
Lauron artean ze fundamentu
ipini degun begira:
gu eztabaidan ari gera ta
mozkor denak pasa dira.

S. Lizaso
Eztabaida hori ez zen izango
pasa denaren kaltera
baina nik ez nuke mozkortu nahi
inoiz zuekin batera.

A. Egaña
Bueno musean hasi gaitezen
ta ez eman guri lata
zuek bi mamu izan zaitezte
gu bi fantasma gera ta.

A. Arzallus
Baina soinu arraro bat entzun det
ez al dezute ikusi?
Hor ez al doa Andoni Egaña
bere zepo eta guzi?

M. Arzallus
Bai, bai musean hasi gaitezen
jokatzen degu ondradu
zuek karta onak dituzue baina
erregeak guk dauzkagu.

S. Lizaso
Denbora pixka´t ere badoa 
gu etorri ginanetik
udaltzaingoa badator eta
joan gaitezen hemendik.
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Bertso-afaria
Aretxabaleta, 2015-03-13
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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IRUN (2015-01-08)

Bertsolariak: U. Casado, N. Ibarzabal, 
J.Martin eta J. Zelaieta.

Gai-emailea: Karlos Aizpurua.

Hileko lehen ostegunean bertso-saioa antolatzen du Irunabar 
Bertso Eskolak, Irungo Kabigorri tabernan. Oraingoan, 
saioaren aurretik, bertso jarriak abestu zituen Beñat Elosegik.

J.Martin 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13v0q0

Gaia: Abenduaren 24a da eta gaur ere bakarrik zaude. Dagoeneko hiru 
talde pasatu dira zure ataritik Gabon kantak kantatuz eta ez diezu 
aterik ireki. Orain, laugarrena dator, gu guztiok osatzen duguna, 
eta hasi gara kantatzen. Eta ez dakizu aterik ireki edo ez.

“Hator, hator mutil etxera...” (entzuleak kantuan hasten dira)

Neurria: Hamaikakoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Arratsaldeon ta aupa zuek

Abenduaren hogeita laua 
egun handien pareko
izendatu zen eta geroztik
agintzen da ospatzeko. (bis)
Nik haurtzarotik rekuerdo txarrak
pilatuak dauzkat lepo
ama ta aita banandu ziren
bikote askoren antzeko
ta etsi nintzen konpleto
batari ezetz esan behar diot
besteai “bai” esateko. (bis)
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Garaitsu hontan pasa zen eta
errexa zait gogoratzen
hori dela ta Gabonak inoiz
ere ez ditut ospatzen. (bis)
Baina taldeak hurbildu dira
lehen haur talde bat bazen
orain talde bat etorria zait
tinbrea jotzera. Goazen!
Ta hasi dira kantatzen.
Denak etortzen zarete baina
inortxo ez da geratzen.(bis)

Ate ertzean belarria prest
eta entzuna dut adi
ta azken notan ireki egin dut
baneuzkan duda ugari. (bis)
Dirua eta irriparre bat
eman dizuet opari
eta dexente kostatzen zaio
aspaldi galdu zunari.
Begira paradoxari:
gaur kantatzera etorri eta
neuk bukatu dut kantari. (bis)
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N. Ibarzabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13v2uo

Gaia: Gure garaian ez zegoen, eta bat-batean ikusi genuen Mari 
Domingi Olentzerorekin batera, baina ez dakit inoiz galdetu 
zaion Mari Domingiri gustura dagoen edo... Oraintxe egingo 
dizkigu bi hitz Mari Domingik.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Azken arnasa eman nahi nuke.

Orain artean Olentzero zen
gure artean bakarra
baina ez zuten inoiz eman nahi
holako irudi txarra
eta norbaitek ikusi zuen
andrazko baten beharra.
Bere alboan joaten naiz orain
aurpegian irrifarra
beste bateri jarriozue
holako senar baldarra!

Aldatu nahi zen irudiz eta
aldatu nahi zuten garaiz
baina agian hau bihurtu da
Mari Domingirentzat gaitz
nola denborak aldatzen diren
ta aldatzen dugun mintzagaiz
emakumeen izenean on
egin beharra daukat maiz
baina halere bere ondoan
“pegote” bat sentitzen naiz.
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Mari Domingik zer egiten du?
Ba inork ez daki jakin
ze ume denak Olentzerogaz 
daude ekin eta ekin.
Ta dagoeneko ni aspertu naiz
gure paripe honekin
hurrengoan utzi niri ateratzen
nire kabalgatarekin
edo bestela utzi liatzen
Anbotoko Marirekin.
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Antzokian
Amurrio 2015-01-03
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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ZEANURI (2015-01-18)

Bertsolariak: S. Colina, A. Egaña, I. Elortza, On. Enbeita, 
U. Iturriaga eta E. Lekue.

Gai-emailea: Eñaut Intxaurraga.

Hamaikagarren aldia da jaialdia antolatzen dutela Zeanurin. 
Aurten, igande arratsaldeko seietan izan zen, pilotalekuan. 
Urtero errepikatuz ohitura bihurtzen ari zaizkien ariketak ere 
egin zituzten aurtengoan: bertako berben esanahia asmatzea, 
segidilla egitea...

Korrika Kulturala
Donostia 2015-01-08
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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U. Iturriaga – I. Elortza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13v414

Gaia: Zuek bi guraso zarete. Gaur ere bueltatxoa egin duzue bakoitza 
bere umetxoarekin, eta kafea hartzerakoan hausnartzen egon 
zarete. Ze Euskal Herritara, nora ekarri ditugu gure haurtxoak?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zeru altuan zegoen Jaunak
U. Iturriaga
Inoiz pentsau dot izango diren
etorkizun baten jabe
ze lan, ze herri eta ze mundu
euko daben parez pare
positibotik pentsetan hasi
beharra deukot halanbe
guk hankaz gora jarri doguna
eurek konponduko dabe.

I. Elortza
Euskal Herria dagoen lez da
mundua dana izanik
gure umeak ez dira haziko
gero be problema barik
baina laguna, ume ginela
ezagutu nebana nik...
Zu positibo baldin bazagoz
nik ez daukat zalantzarik.

U. Iturriaga
Positiboez jakin badakit 
ein beharko dabela lana
ta ezin dira begiak itxi
eta ahaztu iragana
baina halanbe iruditzen jat
aukera kontua dana
ia izaten dan belaunaldi bat
kartzelara joango ez dana.

I. Elortza
Bat nagusitzen danean Unai
bada hainbat kontu bitxi
zeuk esan legez izan daitela
neuk be bardintsu iritzi
baina badago beste kontu bat
ez deustana ardura gutxi:
umeri ze mundu itxi baino
munduai ze ume itxi.

U. Iturriaga
Geuk gura arren umeak ezin
dira fabrikau neurrira
geu be zer garen nundik gatozen
Igor oraintxe begira
ta gurea be konpondu baietz
hainbesterako ez da tira!
Putakumeak lehen baegozan
ta gero be egongo dira.

I. Elortza
Gatxa dogu bai lehen, orain, gero
moldatzea gizartean
nahiko gatxa da norberarekin
be egotea bakean 
hezi daiguzan bizi daitezan
euren ametsak betean
kartzela barik ta moldatzeko
lez putakume artean. 



- 84 - - 85 -

Bapatean 2015

TOLOSA (2015-01-24)

Bertsolariak: M. Amuriza, A. Arzallus, S. Lizaso, 
M. Lujanbio, J. Maia eta A.M. Peñagarikano.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

Leidor antzokia erabat beteta beste urte batez (850 lagun). 
Atariak (Tolosaldeko komunikazio taldeak) antolatutako 
jaialdia arrakastatsua izan zen. Bizia eta atsegina.  Andoni 
Egaña zegoen iragarrita, baina ez zuen joaterik izan, eta haren 
ordez Jon Maia aritu zen kantuan. Gai batzuk osatze aldera 
pantailan irudiak baliatu zituzten eta bertsoaldi bat Tomas 
Lizardi gitarra-joleak lagunduta egin zuten.

M. Amuriza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13v53g

Gaia: Bertso Egun batean, Maddalen Arzallus lagun zenuela, amari 
bertso hunkigarri batzuk eskaini zenizkion, eta Pirritx eta 
Porrotxen kantu baten letra zurea da, ume txiki batek amari 
eskaintzen diona. Galdera da ea gaiak kezkatzen zaituen, 
amatasunak alegia.

Neurria: Hamaseiko berdina, 8 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Baserrian jaio nintzan /Habanera

Musikaria: Tomas Lizardi
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Maddalen ta nik pentsatu
gendun mahai bueltan batute
“Gure amentzat zeozer
egin beharko genuke”.
Naturalki atera zen
ez gatz eta ez azukre
ta “Asko maite zaitut ama”
kantatu genuen geuk be.
Harrezkero pasa dira 
gaurdaino ia bost urte
eta oraindik kalean 
gogorarazten digute.
Hiru hitz dira oparitu
daitezkeenak musu truke
baina benetan esanda
balio handia dute.

Nire buru ameslari
ta nire nerabezaro
esaten nuen “Ni ama
gazte izateko prest nago”
baina urteak uste baino
lehenago dira igaro
eta orain sentitzen naiz
hori esaten arraro.
Inguruan entzuten dut
jada hamaika berbaro
bikotea dut neuk baino
urte mordo bat zaharrago
gurasoek ere haur bat
baino beste zer nahiago
euren unea heldu da
baina nirea urrun dago.
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Emakume berdin ama
askorentzat erregela
den arren badakit hori
berrinterpreta daikela
eta badakit neu ere
ama izan naitekeela
alaba izan nezake
igual Bizkaiko txapela
edo zergatik ez igual
buruan dudan nobela?
Emakumeeri nola
betetzen zaien sabela
nik burua bete nahi dut
momentuz behintzat horrela
ta astebururo sentitu
erditzear nagoela.

A. M. Peñagarikano
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13v65s

Gaia: Sei argazkitan programan atera zen Peña. Eta hara hemen beste 
argazki batzuk.

Pantailan Peñagarikanoren argazki hauek azaltzen dira:
Jaunartze egunekoa
Ehiztari moduan, uso batzuekin
Perretxiku biltzaile, onddo handiekin
Athleticzale bufanda batekin
Galdera ikur bat

(Jaunartzean)
Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek
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Lehenengoa da komuniokoa
horrek badu bere xarma.
Apaiz gogorra genun herrian
gogorra Don Jesus jauna
Jaunartze Eguna da nik gogo handiz    
nik gogoan daukadana
ordun hartu nun lehenengo ostia
minik eman ez zidana. (bis)

(Ehiztari moduan, uso batzuekin)
Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

Edertasuna usoak
badaukate koilarean
bakar batzuk jausten dira
Etxalarreko sarean
ta ni berriz ibiltzen naiz
beti Hernio aldean
bakar batzuk botatze’itut
hego-haize epelean.
Adarra jotzen didate
oso modu dotorean:
nik ez nukeela joko   
San Inazio aldarean
hori esaten duena      
ez bedi jarri parean. (bis)
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(Perretxiku biltzaile, onddo handiekin)
Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

Perretxikutan ibiltzen naiz ta
ez dauzkat kamara hutsak
maiatza aldean bilatzen ditut
xixa txuri edo susak
udazkenean Sebastianen
antza duten Boletusak
edo Mirenen tankera duten
Lactarius Deliciusak. (bis)

(Athleticzale, bufanda batekin)
Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

Athleticzalea naizela
aitortuko det hementxe 
nahiz ta entzun “San Mames da
holakoen zoroetxe”.
Aspaldian ekipoak
ez du irabazten aise
beti galdu edo enpate
ni aspertu naiz oraintxe
beheko muturrean gaude
hola gaude ai la letxe!
Zertako dira Iturraspe
Moran, Rico ta Aketxe?
Hobeak baldin badira 
Depor, Cordoba ta Eltxe. (bis)
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(Galdera ikur bat)
Neurria: Zortziko handia
Doinua: Adixkidia Andoaindikan

Oraindik ere plaza batzuek
egiten ditut urtean
eta ikur bat jarria dago
horko argazkien tartean
zahartuta nago ta ez naiz beti
ni sentitzen aldartean.
Zer egingo det? Kantatzen segi
deitzen duten bitartean.

S. Lizaso - A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13v788

Elkarri puntuak jartzen

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Maritxu nora zoaz I

S. Lizaso
Amets futbolzalea
al zera oraindik?
A. Arzallus
Zer erantzun espero
dezu neregandik?
Aurtengo urtea horren
bitxia izanik
pixka bat urrutiratu
naiz Realangandik.

S. Lizaso
Gero Anoetara
joango al zera?
A. Arzallus
Gonbidatu nahi zaitut
agenda hartzera
gero kantura noa
ni Iparraldera
Anoetan baino hobeto
ibiliko gera.
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S. Lizaso
Illarra zer baratzatan
erneko ote da?
A. Arzallus
Mutrikuko lurretan
omen zan atera.
Ordiziko preziorik
nik ez dakit zera!
Baina Madrilen egin
du garestitzera.

S. Lizaso
Neguan oso larri
dabil txindurria?
A. Arzallus
Jarri didazu nahiko
bide bihurria
animali kontutan
galtzen det neurria
beste nunbait zabaldu 
zazu iturria.

S. Lizaso
Euriak ez du bustitzen
Eibarko polbora
A. Arzallus
nahiz primeran ez daraman
hainbeste denbora
azken hilabetetan
egin du mejora
ta ekainera arte ere
joan liteke gora.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

A. Arzallus
Zu futbolean ibiltzen
al zinan umetan?
S. Lizaso
Ez begira egoten nin- 
tzan ni gehienetan 
ta inoiz baloirikan
bazegoen bertan
kolpez botatzen nuen
paretaren bueltan.

A. Arzallus
Pelotari al zinen 
azaldu eskua?
S. Lizaso
Neurria ikusi ta
badu arriskua
hartan ere postura
ez nuen preskua
kale egiten nuen
nik itxurazkua.
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Bertso-jaialdia
Tolosa, 2015-01-24
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)

A. Arzallus
Atzapar galantak ta 
haragia fina.
S. Lizaso
Ni naiz pertsona eskuak
zaintzen`e dakina
horrek emate al dizu
Amets zuri mina?
Etzazu esan naizenik
lan gutxi egina.

A. Arzallus
Destinatuta zeunden
Arantzazurako.
S. Lizaso
Bai hala esan zuten
jaio ordurako
ez nintzaden joan ta
azaldu beharko:
izango zan konbentu
denan kalterako.

A. Arzallus
Hobeto dauzkazu bai
patrikan sartuta! (*)
S. Lizaso
Kanpoan izatea
ez nago behartuta
kanpoko hotzarekin
baikaude ohituta
hola mantentzen ditut
beti berotuta.

(*) Eskuak patriketan ditu Lizasok
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J. Maia – A. M. Peñagarikano
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13v8ak

Gaia: (Aurrez jendeari eskatutako gaietan irabazlea eta beraz 
hautatua, Haritz Mujika asteasuarrak proposatu eta Twitter 
bidez emandakoa). Zu, Anjel Mari, saioa ikustera etorri zara. 
Hasieratik Jon, zure ondokoa, koadernoa hartu, eta jakintsu 
plantak egiten ari da. Bertsotako oin guztiak bertsolariek 
kantatu aurretik apuntatzen ditu, baina oraindik ez du bakarra 
ere asmatu.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

A.M. Peñagarikano 
Kuadernorekin etorri da ta
hemen idazten jo ta su
pentsatzen nuen zu zeu zinela 
maisu edota jakintsu
pentsamentua hala nuen nik
ta harritu egin nauzu
barkatu baina azkar usteko
tonto galanta zera zu. (bis)

J. Maia 
Tonto galanta esan didazu
ze-nolako hitz trebeak!
Hara hitz egin du Leidorreko
bertsoaren erregeak.
Hemen Peña da hausten dituna
bertso guztien legeak.
Nik bere oinak asmatzen ditut
baina berak ez nereak.(bis)

A. M. Peñagarikano 
Eta gainera oaindik jakintsu
jasan behar hainbat zigor
zuk okertuta zaudela hemen
esan behar det derrigor.
Kuadernotxoan zuk apuntatu
“Leidor, Igor, idor, motor”
ta bitartean errimak ziran
“koxkor, motor, jator, sator”. (bis)

J. Maia
Zu mozkortuta etorri zera
edo pixka bat makarra
“desio dudan bakarra” ez da
bate bukaera txarra.
Entzun dezagun orain Jon Maian
azken puntuko marmarra.
Begira nola esaten duen
“Desio dudan bakarra”. (bis)
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A.M. Peñagarikano 
Demostrazio ematea zan
honek zuen interesa
lehen ere esan det zu nola zeran
baldarra eta traketsa.
Jakintsu ustetan etorri arren
bertsozale aldrebesa
errimak nola izango dira
Jon Maia eta Juan Mesa? (bis)

J. Maia 
Maialen nahiko lasai hasi da
Ametsek tonu xumea
ta Sebastian... bueno bastante
Miren oraindik umea.
Nahiz zu Jon Maian kontra aritu
dela txarra, dela mehea
oraindik ez da bate igerri
Egañaren hutsunea. (bis)

A. M. Peñagarikano 
Honek nahi zuen jakinduria
gaur hemen konprobatzea
besteak baino gehiago dala
guztiei demostratzea.
Bi errima ere diferenteak
“jertsea” eta “etxea”
gaurko hizkuntzan deitzen diogu
auzo lotsa sentitzea. (bis)

J. Maia 
Hemen zu zera tipo gorena
guztiz jakintsua edo
hemen zu zera bertsozalea
eta euskaltzale bero
hemen zu zera izar haundina
beste denak datoz gero
ba irteeran bota kutxara
hirurogeita hamar euro. (bis)

A. M. Peñagarikano 
Ridikuloa zuk erakutsi
gaur hurbildu geran danoi
inolaz ere ez det izan nahi
nik holako baten morroi
hiru errima ikusi dizkat
“sasoi”,”armazoi” ta “doi-doi”
eta beste honek zer jarriko ta
“meloi”, “kabroi” eta “Rajoi”. (bis)

J. Maia
Ez dakit heldu zezenai edo
ondotikan egin paso
ez dakit dena bertan apuntau
edo eta ez eraso.
Azken apunte bat ere egin det
benetan da grazioso
ipini baitet hor “Anoeta”
eta “Tolosako auzo”. (bis)
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DONOSTIA (2015-01-31)

Bertsolariak: U.  Iturriaga, U. Agirre, N. Ibarzabal, 
A. Martin, M.  Lujanbio, a. Mendiluze, N. Elustondo, 

E. Lazkoz, O. Enbeita, S. Colina, A. Egaña eta A. Arzallus.

Gai-emaileak:  Eñaut Agirre, Ainhoa Aranburu eta Josu 
Goikoetxea. 

 “Jolastu nahi?” izenburupean antolatu zuen Bertsozale 
Elkarteak 2015eko Bertso Eguna. Berrogeita seigarrena. 
Bertsolariei jolaserako proposamenak eginez burutu zen egun 
osoko egitaraua. 
Goizean, Donostiako kaleetan ibili ziren bertsolariak: Amaia 
Agirre, Iñaki Zelaia, Eneko Fernandez, Arrate Illaro, Xabi 
Igoa, Nahikari Gabilondo, Ander Elortegi, Unai Gaztelumendi 
eta Maddalen Arzallus. Bretxako merkatuaren kanpoaldean, 
Konstituzio plazan eta Ikatz kalean kantatu zuten.
Arratsaldeko jaialdian, berriz, Kursaaleko Areto Nagusian 
hamabi bertsolarik kantatu zuten, eta afalondoan —Manteo 
kiroldegian izan zen afaria—bat-bateko saioa egin zuten Jone 
Uriak, Beñat Gaztelumendik, Sebastian Lizasok, Irati Andak 
eta Fredi Paiak. Ondoren, Oskar Estangaren eskutik jarraitu 
zuen festak.
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M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13v9d0

Gaia: Jolastu liteke? Ez!
Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

Ikastolako jolastokiak
behar gintun aberastu
baina askotan justizitik ta
legetik horrek eskas du.
Baldin bazera neskato edo 
dohai fisikoz eskastu
herren bazabiltz edo ez bazera
lider txikiekin nahastu
baloi jabeak maite ez duna 
ezin liteke jolastu.

Beraz jabea bakarra da ta
berak nahi duen bezela
antolatzen da jolastokia
ta antolatzen da gela.
Besteak dira bere meneko
ta bera da erregela.
Gizarte hontan gertatzen zaigu
jolastokian bezela:
zeinek esan zun umek helduak 
imitatzen dituztela?

Espazioa eta jokoa
nahi degu geureganatu
ta beste gisaz eta justiziz
gure erara banatu.
Baloi jabe den agintariak
ez gaitzala gu manatu
baloia ostu beharko zaio
eta besteontzat hartu
edo bestela baloirik gabe
beste joku bat asmatu.
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IRUN (2015-02-05)

Bertsolariak: O. Barroso, B. Gaztelumendi, K. Aizpurua 
eta I. Zelaia.

Gai-emailea: Aitor Errazkin.

Kabigorri ostatuan hilero egiten dute bertso-saioa, Irunabarrek 
(Irungo Bertsoaren Bilgunea) antolatuta. Saioaren aurretik, 
Irungo txikien bertso-eskolakoek koplak kantatu zituzten. 

B. Gaztelumendi – O. Barroso
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vafc

Gaia: Ohean zaudete biak. Ez dakizue nola esango diozuen...

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Hamalau heriotzena I

B. Gaztelumendi
Biok degu azala 
izerditan garden
nola gaur gau osoa
gerra bat izan den
biok elkarren kontra
hainbeste hasperen
zeinen gertu ta zeinen
hurbil gauden hemen
ta nola esango dizut
ze urruti zauden?

O. Barroso
Begira denbora bat
pasa da jadanik
denboran aldaketa
dexente eginik
ez nun uste holakorik
entzunen nuenik
baina nik erantzuna
zuretzat badakit:
pixka bat urruntzeko
esan nahi nizun nik.
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B. Gaztelumendi
Urrundu behar degu
nere aldetik ongi
nahiz dena den izerdi
tanta gazi, lodi
hau pasa zaio beste
bikote askori
azalaren hizkuntzan
ohi zaigu erori
hitzen bidez esaten
ahaztu zaigun hori.

O. Barroso
Konpondu nahia baina
konpontzea nekez
biharko amesgaiztoak
lehengoak betez.
Diozu ez gara mintzo
hitzaren bitartez
zeren azken aldian
zeurez eta nirez
bakarrik mintzo gira
sexuaren bidez.

B. Gaztelumendi
Gure izarek dute
sexuaren forma
baina gure tartean
ze-nolako horma!
Konpartitu genuen
gure zoriona
amets bat ta etxe bat
dena da biona
ez det ulertzen nola
heldu garen hona.

O. Barroso
Urtetan zehar joan da
muxuen erresta
ez baikira alperrik
bi mutil, ez neska.
Horrez gain izan dugu
jada aski kezka
ta gauzak doazenean
hain oker, trabeska
galderak daude baina
ulertzerik ez da.

B. Gaztelumendi
Nahiz ta elkartu ginen
bion borondatez
sentitzen det lotuta
nagoela katez.
Nahiz erantzun errexik
ez dagon izatez
mahaian eserita
kafe bero batez
hitz egingo al degu
aspaldiko partez?

O. Barroso
Bai hitz eginen dugu
ados egiazki
ta edan ditzakegu
guk kafeak zazpi.
Badaukagu etxea
ta hori`re gaizki
badaukagu kotxea
guztia zehazki
dena dugu soberan
ta inoiz ez aski.
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LEZO (2015-02-07)

Bertsolariak: B. Gaztelumendi, On. Enbeita, J. Maia eta 
A. Egaña.

Gai-emaileak: Amaia Resende eta Julen Mogollon.

Lezoko Mañontzi Bertso Eskolak eta Lezoko Gazte 
Asanbladak Udalaren laguntzarekin antolatzen duten saioa da. 
Azken urteotan Gezala aretoan egiten da, eta bertso-giro goxoa 
sortu ohi da, lekua ere halakoxea da eta. 

B. Gaztelumendi – On. Enbeita
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vbho

Gaia: Bikotea zarete. Onintzaren urteak dira gaur eta ahaztu egin zaizu 
Beñat. Azken momentuan 50 xentimoko pultsera erosi diozu.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

B. Gaztelumendi
Goizetik sentitu det
nik kandela hotsa
eta nahiz ta kalean
egiten zun hotza
nere laztana, nere 
bizitza ta poza
tori pultseratxo hau
ta nere bihotza. (bis)

On. Enbeita
Esplikazino hutsez
gaur horrenbeste hitz
hainbeste aitzakian
hain ondo ez gabiltz
pultsera tristetxo bat
kolore gabe hits...
Gaitz erdi gutxienez
tailakoa balitz! (bis)
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B. Gaztelumendi
Beraz haserre xamar
zaude orain klaro!
Nahiz dirutan ez naizen
ibiltzen oparo
nahiz ezustean ohi den
denbora igaro
gelditu egiten da
zurekin banago. (bis)

On. Enbeita
Metafora kutrea
eta ze ustela!
Egunero berdina
zozoa, epela!
Ta azkenean Beñat
urtero bezela
Facebookak esan dizu
nire eguna dela. (bis)

B. Gaztelumendi
Bai, detailea izan da
hortxe agertzea
baina ez det ulertzen
daukazun letxea
zorionez gainezka
daukagu etxea
egunero da gure
urtebetetzea. (bis)

On. Enbeita
Mundua ez da berdina
goizero-goizero
ta nik zerbait nahi nuen
berezia edo
egunero urteak
ze guai ta ze bero!
Mariskoak be aspertu
leike egunero. (bis)

B. Gaztelumendi
Beraz ez nabil ondo
hala jardutean
ikusten nauzu nahiko
itxura kutrean.
Ospatu nahi badezu
marisko trukean
zerbait egingo degu
datorren urtean. (bis)

On. Enbeita
Egongo bazinake
Beñat niri adi
aurkituko zenuke
zeozer opari.
Hala lotara noa
agur egunari 
ta jarri pultsera hau
zure bihotzari. (bis)
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J. Maia - B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vck4

Gaia: Jon, alkatea eta Beñat, alkatearen semea. Gazteek sinadura-
bilketa egin dute lokal eske eta Jon alkatea harrituta dago, bere 
semearen sinadura zerrendan dagoelako.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

J. Maia
Zure izena gutun horretan
ikusita alafede!
Susto galanta eman didazu
ta ez dit egin mesede.
Kriston lokala nahi omen dezu
ia kasinoen pare
ta bitartean zure logela
oherikan egin gabe. (bis)  

B. Gaztelumendi
Nik uste nuen bentaja zela
aita izatea alkate
baina tamalez ikusten ditut
mesede adina kalte.
Zuk gaztetxe bat juxtu guretzat
Lezon jarri zenezake
zuri mesede egitearren
bertan biziko nintzake. (bis)

J. Maia
Nere semea itxura baten
jaio zena kriston bala
beti kalean, beti protestan
gazte on bat, naturala.
Ta gaztetxe bat subertsiboa
eta ez artifiziala
baina astero eskatzen dezu
subentzio pertsonala. (bis) 

B. Gaztelumendi
Ai nere aita hemen gezurrak
azkar hasten da esaten
ikasten eta lanikan gabe
zer egin ote nezakeen?
Zure soldata nere patrikan
zati bat det eramaten
udaletxetik ez didazu ta 
apurrik ere ematen. (bis)

J. Maia
Nere apurra ematen dizut
gure etxean jatean
baina hala’re beti kolpeka
udaletxeko atean.
Beñat bizitzan dena ez dator
zerutik ta bat-batean
zure txokoa izango dezu
pentsionista izatean. (bis)

B. Gaztelumendi
Ta ikusita krisiak hartu
dituen bide ilunak
gazteak izan ote gaitezke
sekula pentsiodunak?
Nahiz ta zu mindu nik emandako 
firma baten oihartzunak
okerragoak izango dira
zuk firmatzen dituzunak. (bis)
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J. Maia
Ausartu nintzan eskatu eta
zerrenda batean sartzen
ordutik nago alkate gisa
herri xahar hau sukaldatzen.
Hor onak gera, ta asko gera
oztopotatik pasatzen
ta bitartean nere etxian
minorian gobernatzen. (bis)

B. Gaztelumendi
Ate horretan bukatzen baita
alkate jaunaren nota
zuk badakizu soilik dauzkazu
hemen bi aukera mota:
guri gaztetxe bat ematea
onartuz gure erronka
edo eliza okupatzea
aspaldi hutsik dago ta! (bis)

Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa
Orio, 2015-06-27
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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ANDOAIN (2015-02-22)

Bertsolariak: A. Mendiluze, A. Martin, B. Gaztelumendi, 
A. Agirre, J. M. Irazu eta U. Muñoa.

Gai-emailea: Ion Beloki.

Sahararen aldeko saioa egiten dute urtero, igande eguerdiz, 
Bastero Kulturgunean. Aretoa bete egiten da, eta giro ona 
sortzen da Hurria Sahara taldeak antolatutako jaialdian.

J. M. Irazu – A. Mendiluze
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vdmg

Gaia: Duela gutxi omenaldia egin diote Mendiluzeri Andoainen, eta 
Irazu inbidiatan dagoenez, Larraulen ez baitiote horrelakorik 
egin, zein pausu eman behar diren galdezka hasi zaio.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

J.M. Irazu
Omenaldi bat egin zizuten
detaile finez betea
hementxe bertan jende pila bat
hemen bertan alkatea
bertso eskolako umeak eta
entzule bero, tentea.
Lehendabiziko baldintza al da
norbere herritik joatea? (bis)

A.Mendiluze 
Bai, ez ziguten egingo noski
bertan geratu bagina
baina joan eta handik gutxira
nolako maitasun fina!
Dagoen hura ez baita maite
falta den hura adina
etxean hala gertatzen zaigu
eta herrian berdina. (bis)
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J.M. Irazu
Baina ez dago hoi konpontzerik
zertako hasi ezbaian?
Ta nunbaitetik hasiko ziran
omenaldian usaian.
Hoita hemezortzi urte bakarrik
eta omenduen gaian
eskultura bat eingo dizute
zahartzen zeran garaian. (bis)

A.Mendiluze 
Ez dakit ba nik esan dezuna
pentsa ezazu hobeto
hoita hemezortzi urtez omendu
egindakoak tarteko
agian horrek esan nahiko du
bide berean joateko
edo nahikoa egin dedala
ta lata ez emateko. (bis)

J.M. Irazu
Disimulatzen ez zaitez hasi
ez zizun sortu izua
omenaldia merezi zendun
nunbait bertsotan maisua.
Larraulen ere andoaindarrek
haundia dute pisua.
Ai Mendiluze zeharka-zeharka
pasaiezu abixua. (bis)

A.Mendiluze 
Andoaindarrek egin ninduten
omenaldi horren parte
Irurakoak beste hainbeste
egindakoak bitarte  
ta larrauldarrei abisatzeko
ez ote da zeure kalte?
Abixua nik pasa ezkero
neri egingo didate. (bis)

J.M. Irazu
Aitor hori`re ez nuke ba nahi
nahikoa dezu ta bale!
Alde batera zertan ibili
omenaldien eskale?
Zeure herrian lehenbiziko ta
ondoren Iruran dale!
Ez da ba izango koipe gehiegi
ematen dezun seinale? (bis)

A.Mendiluze 
Inbidia orain agertu zaizu
ai Jexux Mari maitea!
Zerbaitegatik egingo zuten 
zer nahi dezu esatea?
Baina zuk segi zoazen gisan
mantendu borondatea
askoz hobe da nahiz ta ez omendu
merezia izatea. (bis)
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A. Martin – B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13veos

Gaia: Saharari laguntzeko janari-karabanak antolatzen aritu zarete 
biok. Bukatu duzue, bidali dituzue, eta Alaia oso gustura 
dago. Beñatek, ordea, ez du oso argi hori ote den elkartasuna 
adierazteko biderik egokiena.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Beti penetan beti penetan

A. Martin
Jaiotzerako ipintzen zaie
batzuei bizi-kondena
ipintzen zaie hurrenkerarik
hautatu gabe ordena.
Esaten duzu ez litekeela
hola konpondu problema.
Bide bakarra dagoenean
bide hori da onena.

B. Gaztelumendi
Bide horretan elikagaiek
berez badute kabida
baina Maroko bortizkeria
areagotzen ari da.
Kamioietan sartu ditugun
elikagaien distira
zabaltzen doan zauri batentzat
partxeak baino ez dira.

A. Martin
Helburua da jendarteari
min hori erakustea
isolatzeko estrategia
desmontatuz zapuztea.
Nik onartzen dut partxe bezela
igual Beñat ikustea
baina ez dugu bide hobea
bidean odolustea.

B. Gaztelumendi
Eta Marokok ondo zehaztu 
ditu hortarako mugak
beraientzako dira hareak
Espainarentzako urak.
Elikagaiak bidali arren
nik badauzkat nere dudak:
elkartasuna maiz ez ote den
menderakuntza modu bat.

A. Martin
Menderakuntza era bat bada
baina bidean biltzeko
balioko du Maroko behingoz
aritu arte hitzeko.
Nahiz karabanan lekurik ez den
gero oso bat kabitzeko
behintzat balio izan litzake
bakarrik ez sentitzeko.

B. Gaztelumendi
Isolatzetik ateratzen da
karabanekin kolpera
baina han ezer ez dute eta
gu hemen gaude topera.
Benetan ez da ta konponduko
Sahararen egoera
aileagatzen ez geran artean
parez pare egotera.
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GASTEIZ (2015-02-26)

Bertsolariak: M. Agirre, M. Amuriza, I. Anda, 
A. Arzallus, J. Maia eta J. Uria.

Gai-emailea: Josu Goikoetxea.

“Gora Gasteiz” herri ekimenak antolatu zuen jaialdia Jesus 
Ibañez antzokian. Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaz eta 
etorkinez egindako adierazpen polemikoen ostean sortu zen 
“Gora Gasteiz”  iniziatiba. Eskubide eta aukera berdintasuna 
aldarrikatzeko asmoz egin zuten bertso saioa ere. Horren 
inguruko bertsoaldi dexente ageri ziren Josu Goikoetxeak 
jarritako gaietan eta bertsolarien jardunean.

M. Agirre - M. Amuriza - I. Anda - A. Arzallus 
J. Maia - J. Uria

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vfr8

Gaia: Gasteizen bezala, “Ayudas más justas” elkarteak beste hainbat 
tokitara ere hedatu dira, eta bistan da beste eskakizun batzuk 
ere badituztela. Zuen ustez zer da laguntza bidezkoago bat?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haize hegoak hurbiltzen ditu
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A. Arzallus
Delikatuak diren gaietaz
ari beharra kantari
bertsolari bat maiz izaten da
reflexioen atari.
Adibide bat jarriko dut nik
eman horri edo hari
bidezkoena beti egin zait
gutxiena daukanari.

J. Maia
Koloreetan bereizten dute
garia eta lastoa
abizenekin bereizten dute
zintzoa eta gaiztoa
batzuk haseran dena baietza
besteeri ezezkoa
denen aukera berdintasuna
horixe da bidezkoa.

J. Uria
Laguntza batek ezin du islatu
pertsona baten justoa
bide hortatik segi ezkero
kontua ondo ez doa.
Nire erantzuna sinplea dugu
ia-ia berezkoa:
laguntzak beti ez ote luke
izan behar bidezkoa?

M. Amuriza
Publiko dena bihurtzen bada
pribatuaren jabego
desorekatuz doa balantza
egunero-egunero.
Behar gorrian bada norbait ta
laguntza badu espero
bidezkoa da ez ukatzea
eman ahal izan ezkero.

I. Anda
Beharrak dira haundiak eta
desoreka da eroa
ziurgabea ezin da izan
pertsona baten geroa.
Gose denean janaria ta
hotza denean beroa
laguntza baino ez al da hobe
bizitza bat bidezkoa?

M. Agirre
Errepikatzen ez naiz hasiko
ez da egokia, ona.
Gehituko nuke helburu izan
behar lukeela pertsona
laguntza juxtuago bat zer den
nire azalpena hona:
ba juxtu-juxtu dabilenari
arnasa ematen diona.
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A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vgtk

Gaia: Ahmed Baraudi izeneko etorkin marokoarrak idatzi du gutun 
bat prentsan aste honetan. Xenofobiaz kexu da. Oinarrian dio 
hezkuntza dela guzti honetatik aterako gaituena. Esaera arabiar 
batekin amaitzen du gutuna: “Ez hitz egin gaizki iluntasunaz, 
piztu ezazu argi bat”.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

Azal ilunak gara gehienak
agian ilunegiak
argizarizko zuritasun bat
badu zure aurpegiak.
Nahiz ta zu zaren hemen nagusi
zu ta lagun beste biak
nola ezagutu ahal dituzu
iluntasunen egiak?
Gauez iluna jeisten denean
ixten dituzu begiak.

Gerra garaian itxaropen bat
piztu liteke luzaro
ezintasunak irudimena
besteek baino lehenago
goseak zenbat ideia bitxi
ni neu sinistuta nago.
Poeta bati aditu nion
ta ahaztuz gero akabo:
ilunak beti argitu izan du
argiak baino gehiago.
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Beraz etzazu ezagutzeke
aipatu gure bizitza
ignorantziak duen hitz hori
hain da triste ta murritza..
Zatoz gugana azken finean
biak ondoan gabiltza
ta ba al dakizu guk nola piztu
genezakeen argi printza?
Sarri aski da begirada bat
ta are gehiago hitza.

A. Arzallus - J. Maia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vi

Gaia: Bi lagun zarete. Gasteizko kaleetan paseoan zoazte. Begiak 
berehala joan zaizkizue erakusleiho baten erdi-erdian dagoen 
pegatina batera. Esbastika bat duen pegatina koloretsua dago 
bertan: “No falta trabajo, sobran inmigrantes” jartzen du.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Hamalau heriotzena I

A. Arzallus
Ikur horrek aurrea
kristalak atzea
lehenik larritasuna
gero balantzea.
Nola nahi duzu horri 
nik esplikatzea?
Zeren ta nahi duenak 
hau predikatzea
hain errez da mundua 
sinplifikatzea!

J. Maia
Ta esbastika horrek
harritu egin gaitu
gure kontzientziak
al ziren lasaitu?
Franco ta frankismoak
nola ez jarraitu?
Ta nazismoak ere
horrenbeste aipu
lehenago ez bagendun
guzti hau epaitu.
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A. Arzallus
Alemanian sortua
ikurren testua
eta handik honaino
luzatuz jestua
nahiz norbaitentzat zail den
ezin sinestua
BMW ta Volkswagen
orain errextua
garai batean nor zen 
hoien lan eskua?

J. Maia
Ta horra “mister M”
gure alkatea
burnizko bola eta
beisbolen batea
honek ia egiten 
du errematea
nola ez dute joko ba
naziek kolpea?
Babesleku badute
inpunitatea.
 

A. Arzallus
Nagusi askok nahi du
debalde demanda
berdin zaie atzetik
kolpea emanda.
Gu ere ibili ginen
Uruguaira joanda.
Egiten duenak gaur
nazi propaganda
jakin beza etorkin
edonor izan da.

J. Maia 
Baina etorkinenak 
ez dira problemak
traizioneroak dira
pertsonaren senak
ta tranpa egiten du
gure abizenak
aberats ginenean
jatorrak zirenak
orain xenofoboak
dira ia denak.

ALEGIA (2015-03-08)

Bertsolariak: U. Alberdi, M. Amuriza, Ane Labaka eta 
Jone Uria.

Gai-emailea: Iker Iriarte.
Musikariak: Igor Arruabarrena eta Garikoitz Otamendi.

“Ez da kasualitatea” bertso-saio musikatua egin zen Elizpe 
zineman, Alegiako Kultur Batzordeak antolatuta.  
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U. Alberdi - M. Amuriza - Ane Labaka - Jone Uria
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vj2c

Gaia: Alegian beti izan gara jokozaleak, kartazaleak, eta jokoan hasi 
behar dugu. Lau bateko ageri dira pantaila horretan. Zuek 
izango zarete karta horietako bat. Zuek aukeratu (Pantailan lau 
karta. Lau batekoak).

Ezpata: Zorrotza da, fina, gauza guztiei punta ateratzailea (U. Alberdik 
aukeratzen du).

Bastoa: Egoskorra, burugogorra, tematia da (J. Uriak aukeratzen du).
Urrea: Goxoa, fina, beroa, maitekorra... (M. Amurizak aukeratzen du).
Kopa: Kuadrillako pailazoa, ganberroa, moxkortxioa, kuadrillan 

umorea jartzen duena (A. Labakak aukeratzen du).
 Zuek lauok duela hamar urte unibertsitatean ikasten ari zinetela 

elkarrekin bizi izan zineten pisu berean. Hamar urte pasatuta, 
gaur elkartu zarete afaltzeko.

Neurria: Lauko berdina
Doinua: BADUN BADERO

U. Alberdi
Hamarkada aipatu da
baina esan dugu gaizki
hamar urte ta lau egun
pasatu dira zehazki.

J. Uria
Eta egia da orain
igual berak arrazoia du
nik hamar urtetan ez dut
inoiz arrazoia galdu.

M. Amuriza
Haserretu beharrean
orain behar dugu goza
zuek ikustea izan da 
nire urte osoko poza.

A. Labaka
Eta nik orain gaur zer jan
ezin aukeratu ti-ta
Mirenen goxotasunak
bihurtu nau diabetika.

U. Alberdi
Zuekin ez da erraza
pazientzian mantenua
solasean jarraitu ordez
hauta dezagun menua.

J. Uria
Menua nik esango dut
beti hala da ta basta!
Beti nire gustokoa
izan da ta beraz, pasta.
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M. Amuriza
Gaurko taberna hau hartu
dezazuen ba etxetzat
tulipana bana ekarri 
dizuet orain zuentzat.

A. Labaka
Mirenen goxotasuna 
berriz ere degu marka
tulipanak utz  itzazu 
plastikozkoak dira ta.

U. Alberdi
Beti hain gai friboloak
ez al da kontu bitxia?
Eta pake prozesuaz
zein da zuen iritzia?

J. Uria
Ni  gaurko Aneren jarrerak
nau bastantean kezkatu
Oraindik ardo botila
nola ez duzu eskatu?

M. Amuriza
Uxuek atera ditu
gai oso interesgarriak
udaberriak ekarri
ohi ditu garai berriak.

A. Labaka
Ardo botila eskatuz
nahastu hemengo ta hango
ni hemen nagon artean
ez da pakerik izango.

U. Alberdi
Mirenek optimismotik
ikusten dula herria
zuretzat ze egunetan
hasten da udaberria?

J. Uria
Nahiz gaur ez dugun eduki
hain eguraldi tristea
ze bake prozesuz zabiltz
gurea ala bestea?

M. Amuriza
Utzi bake prozesua 
beste egun baterako
bertso sorta bat prestatu
baitut afalosterako.

A. Labaka
Hau bertso sorta hartuta
dago okupatu samarrik
berriro egin beharko det
parranda bakar-bakarrik.
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U. Alberdi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vk4o

Gaia: Uxue, lagun batek pasarte hau irakurri dit zure liburutik. 
(Eserlekuetatik testua irakurtzen dute).”Sasoi hartarako ez 
zegoen Donostiara eta Parisera neskame joateko ohiturarik. 
Herriko neska asko paper fabrikan enplegatu ziren gutun-azalak 
egiten. Zenbaitek negozio txikiak ireki zituzten erdialdeko 
kaleetan. Eta gutxi batzuk unibertsitatera joaten ziren letretako 
ikasketak egitera.

 Ni salbuespena izan nintzen. Hirian bizi zen amaren aldeko 
izeba bat etorri zitzaigun etxera. Emakume dotorea zen. 
Balentziagarena omen zen mostaza koloreko berokia erantzi 
zuena sukaldera sartu orduko. Ama urduri nabaritu nuen 
janzki hura sarrerako esekitokian zintzilikatzean, bere esku 
maiztuekin hondatuko zuen beldur balitz bezala. Plastikozko 
zamauari begiratu azkarra egin zion izebak.

 “Klara anderea hilzorian dago” esan zion amari; “Konfiantzazko 
norbait behar dugu hura zaintzeko”.  

 
Neurria: Hamabiko handia / Hamaseiko handia 
Doinua: Haizea dator ifarraldetik

Hor zaintza lanak aipatzen dira
andre baten beharretik
historiako lanik zaharrena
izan liteke horratik.
Lan horrek badu esker onetik
baina badu zigorretik
sarri askotan hutsaren truke
egin da modu txarretik.
Protagonista Donostiara
doa bidetxiorretik
lehen Tolosatik etortzen ziren
ta orain Ekuadorretik. 



- 113 -

Bapatean 2015

Zaintza beharra dugu guztiok
ta hau diotsut benetan
ta bereziki zahartzaroan
eta lehenago umetan.
Ta zaintzarako abildadea
andra eta gizonetan
berdin liteke baina ez dugu
gure kontraesanetan
ze normalean emakumea
dabil holako lanetan
komun beltzetan, atze garbitzen
edo zaharren ohetan
edo pureak, fideo zopak 
sartuz haien ahoetan…
Zaintza gogoa eta dohaia
ez dator kromosometan.

Ta aldatzeko gaitasunduna
denez giza aberea
alda daitezke tradizioak
alda daiteke legea
gure ustetan horixe baita
feminismoan xedea
andre ta gizon bi aldeetan
sor lezake mesedea
askatasuna eta ardurak
hartu norberak berea
berriz banatu behar ditugu
zaintza eta boterea.
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GASTEIZ (2015-03-21)

Bertsolariak: M. Agirre, Z. Enbeita, X. Igoa, O. Perea, 
R. Sanchez eta I. Viñaspre.

Gai-emaileak: Aintzane Irazusta eta Marta Ugarte.

M. Agirre
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vl74

Arabako Bertsolari Txapelketako txapeldunaren bukaerako 
agurra. 

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

Familiarentzat dira
besarkadarik minenak
gaizki nagoen unetan
goraino naramatenak.
Baina beste bat buruan
hala agintzen du senak
bide inexkrutableak
direnez adinarenak 
gogoan ditut gazteak
bertso-eskoletan daudenak
bertso-ekosistemako
mini bertso-ekosistemak
herri hau euskaran bidez
herri egiten dutenak.
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BERGARA (2015-03-27)

Bertsolariak: U. Alberdi, O. Bartra, A. Egaña, 
U. Iturriaga eta I. Zubeldia.

Gai-emailea: Iker Iriarte.

Erramu zapatu bezperako bertso-jaialdia, udal pilotalekuan.

U. Alberdi – I. Zubeldia 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vm9g

Gaia: Zuek elkarrekin egindako hitz bakarrak eguraldiaz egiten 
dituzue. Igogailuan bakarrik egiten duzue topo, eta konbertsazio 
motz horietan horretaz aritzen zarete beti. Iker, konturatu zara 
edozein eguraldi egiten duela ere Uxue beti gustura dagoela. 
Euria, elurra, hotza, beroa… beti bilatzen dio bere alde ona eta 
beti hitz egiten du pozik eguraldiaz. Nazkatuta zaude eta zerbait 
esatekotan zara. Oraintxe sartu da Uxue igogailuan.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

I. Zubeldia 
“Aupa ze muz zabiltza?
Ze giro sakona!”
Busti-busti eginda
dirudi fregona
irrist eginda eroi da 
auzoko amona
baina hala’re dago 
eguraldi ona. (bis)

U. Alberdi 
Ikerren aurpegian
a ze angustia!
Neri igual zait lehor
edota bustia
kazkabarra, elurra
berdin zait guztia
Iker zu zarelako
nire eguzkia. (bis)
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I. Zubeldia 
Konbertsazioa da
erabat luzea
zerura beidatuta
ze giro klasea?
“Ni nauzu eguzkia”
beida ze posea!
Ba Uxue zu zera
nire eklipsea. (bis)

U. Alberdi 
Beraz elkartu gera
hemen astro batzuk
nere argiarekin
eklipsatzen zaitut
ba nahi baduzu zure
musutxo baten truk
zuri antizikloi bat
marraztuko dizut. (bis)

I. Zubeldia 
Ez da horren plan txarra 
hala ikusita
psikiatrari egin
zaiozu bixita.
Beti dau giro ona
alderdi guzita
piszina`re joaten da
katiuskak jantzita. (bis) (*)

U. Alberdi 
Han badagoelako 
hainbat euri mota
baina estutu dezagun
gure arteko soka
berdin zait katiuska
edo eta bota
zure etxean eranzteko
dispuesto nago ta. (bis)

I. Zubeldia 
Ondotik botatzeko
a ze arrazoia!
Eguraldi ederra
da antizikloia
erantzita joaten
baldin bada ohia
laste izango det nik
etxean trumoia. (bis)

U. Alberdi 
Uste nuen nintzela
gutxinez epela
baina aspertu zaitut
etorri ta bela
ba zuk jakin ezazu
euria bezela
ni hona geratzeko
etorri naizela. (bis)

(*) Bota luzeak jantzita dago Uxue.
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O. Bartra
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vnbs

Gaia: Korrikako azken metroetan zoaz Bilbora iristen, jendearen artean 
korrika. Hortxe daukazu hiria zure aurrean eta zu korrika.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke

Batzuk korrika arineketan
zaharragoak tatarrez
hainbeste jente euskeran alde
batera ez da egon aurrez.
Nahiz eta Bilbo nahiko erdalduna 
dugun gaur egun tamalez
gaur zenbat pausu, zenbat pertsona,
zenbat berba, zenbat babes...
Nire hiria ez dira soilik
Guggenheim eta San Mames. (bis)

Guztiak “Ika-ika Korrika”
esanez ai zenbat giro!
Lekukoa be eskuz aldatuz
emekiro-emekiro.
Euskalduntzea hurian doa
aurrera baina astiro
eta gaurkoa konturatzeak
eman deust nahiko bertigo
berez ze urrun eta ze gertu
dauzen Urepel ta Bilbo. (bis)

Berez gaurkoan lortu doguna
dogu benetan itzela
Kilometroak eta Korrika
gorantza doa nibela.
Gatx dago baina konturatu naz
helmugara goazela
lekuko txiki bat badaukagu
transmititzeko horrela
ta badakigu oin boterea
gure esku dagoela. (bis)
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ELIZONDO (2015-03-28)

Bertsolariak: O. Estanga, E. Fernandez, A. Fuentes 
“Itturri”, A. Karrika, E. Lazkoz, J. Soto, X. Terreros 

“Terre” eta J. Zelaieta.

Gai-emaileak: Alaitz Rekondo eta Fernando Anbustegi.

J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13voe8

Nafarroako Bertsolari Txapelketako txapeldunaren bukaerako 
agurra. 

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

Aitak zuri hitz egiten
pasatzen ditu egunak
egunero pizten dizu
kandela ama kuttunak
Itsaso zurekin dago
dauden bezela lagunak
Irurre eta Gorriti 
eta oilagorren lumak
guztiok elkartzen gaitu
zuganako maitasunak
Alberto hartu itzazu
besarkada bihotzdunak
gutxi barru aurrez aurre
emango dizkizugunak. (bis)
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ZUMAIA (2015-04-10)

Bertsolariak: M. Arzallus, A. Egaña, U. Iturriaga, 
S. Lizaso, J. Maia eta F. Paia.

Gai-emailea: Unai Manterola.

San Telmo jaietako saioa, Aita Mari zinema beterik zela.

S. Lizaso – F. Paia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vpgk

Gaia: Hauteskundeak gertu dira, eta kanpainetan denetik ikusi dugu: 
zabor edukiontziaren barruan dantzan, rapa egiten bideo 
batean, denona den ikur bat erabiltzen… Zuek bi hautagai 
zarete. Fredik astero megaproiektuak eta megaobrak aurkezten 
ditu. Sebastianek herria konpondu, soldatak ordaindu... apalago 
ibiltzen da.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nere gogoa hegan dijoa

F. Paia
Politikaren bide zoroak
eraikuntzetan dihardu
nire ideia izan zen Guggenheim
eta hartu zazu kargu
eta Kursaalan bide beretik
gauza haundi asko dakargu
politikako ez du balio
itzal haundirik ez badu.

S. Lizaso
Barkatu baina itzal eiteko
mundura ez zinen jaio
eta besteren itzal goxoan
etzanda egotea nahio.
Proiektu haundiak aurkezten ditu
ta txitxi baino lasaio
ahoa zabaltzen dun orduko
gezurra irteten zaio.
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F. Paia
Baina euskalduna holakoa da
hori da gure problema
beti maite du haunditasuna
grua eder baten kemena
eta Sebastian Lizaso ekarri
behar dut mitinez hurrena
tamainuz eta ahots indarrez
bertsolari haundiena. 

S. Lizaso
Kostako zaizu hura ekartzen
formalagoa izaki
obra haundiak egite hori
noiztik dezu erabaki?
Kursaal, Guggenheim, holako gauzak
nun-nahi nahi ditu eraiki
eta herrian zer arazo den
arrastorikan ez daki.

F. Paia
Arazo asko da Euskal Herrian
hankaz gora da mundua
langabezia edo krisia
zein kale giro segurua
obra haunditan ibili nahi dut
itxaropen aidurua
obra haundiak diru haundia
hori da nere helburua.

S. Lizaso
Obra txikiak ta pixkanaka
egin nahi borondatean
gauza txikiak sarri eginez
ezta herrian kaltean.
Nik lan horretan segitu nahi det
datozen hor lau urtean
ez zuk bezela hiru etzanda
dena azken hilabetean.

F. Paia
Etzanda ondo pentsatzen dut nik
ez al da hori egia?
Eta jendeak nigandik nahi du
buruko estrategia
egonkortzea ekonomia
ta zabaltzea begia
lau urte inoiz ez, hogeita hamabost 
legislatura handia.

S. Lizaso
Hemen bakoitzak agertu degu
geure zenbait intentzio
hau gezurretan alai jardun da
ni apal eta serio.
Erabakia zuen esku da
hori ez da misterio
eta honi botoa emandakoak
berak antzemango dio.
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BAIONA (2015-04-18)

Bertsolariak: M. Lujanbio, A. Mendiluze, A. Sarriegi, 
A. Arzallus, S. Colina, I. Elortza, B. Gaztelumendi eta 

U. Iturriaga.

Gai-emailea: Joana Itzaina.

“BECtso saioa” izenarekin bataiatu zuten Baionako antzokian 
Txapelketa Nagusiko finalistekin egindako jaialdia. Herri 
Urrats kanpainaren karietara antolatu zuen Seaskak, Ziburuko 
ikastolaren alde. 400 lagun elkartu ziren.

A. Sarriegi – I. Elortza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vqj0

Gaia: Egun hauetan Baigorrin topaketa dute bertso-eskoletako 
bertsolari gazteek. Igor, haurrekin tarte bat izateko gonbidatu 
duten bertsolari famatua zara. Aitor, berriz, bertso-eskoletan 
ibiltzen den haurra. Afalondoan, Aitor hurbildu zaizu, Igor, 
kontseilu eske.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena

A. Sarriegi
Gustoko fintasuna
eta umorea
zugana hurbiltzeko
hartu adorea
ta egin behar dizut
galdera gordea:
nola izan naiteke
zu baino hobea? (bis)

I. Elortza
Hasteko ostikada
ez dira bi musu
nola ni baino hobe
izan pausuz pausu
beharbada dohaiak
hautatu zaitu zu
baina egunero lan
egin beharko duzu. (bis)
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A. Sarriegi
Hemen elkartu gara
makina bat kide
eta zure jakintza
egin nahi dut nire
baina zu hirugarren
beti erdibide
Amets eta Maialen
ez al zeuden libre? (bis)

I. Elortza
Beti erdibidean
eta hemen nago
antza Maialenen zain
zaudete luzaro
Amets ere ez zen gaizki
ez da hain arraro
baina badira bertso
eskola gehiago. (bis)

A. Sarriegi
Nola garai batean
fama asko zuten
ta hemen ikusita
gauzak erantzuten
nik meriturik zuri
gaur ezin dizut ken.
Ez dakit bertsolari
izan nahiko nukeen. (bis)

I. Elortza
Dudak omen dauzkazu
kantuz ibiltzeko
baina hitzezko zatoz
ta zara hitzeko
beldurrik ez zirika
inori aritzeko
hori da lehen baldintza
plazan luzitzeko. (bis)

A. Sarriegi
Hemen bazkari, afari
han zingi ta zanga
sarri ibiltzen zarete
denari emanda
baina bertsolaritzan
egia esanda
errugbian adina
irabazten al da? (bis)

I. Elortza
Jan ta edanarena
bota du serio
baina nire itxura
ikusita dio
asko irabazten dela
rugbia medio
noski gorputz honekin
ez nuen balio. (bis)
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ABADIÑO (2015-04-30)

Bertsolariak: S. Colina, B. Ugartetxea, J. Soto eta 
M. Lujanbio.

Gai-emailea: Maite Berriozabal.

Traña-Matiena auzoko Errota kultur etxean egindako jaialdia.

S. Colina  - B. Ugartetxea 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vrlc

Gaia: Elkarrekin oso maiteminduta zaudete. Erabaki duzue zuena 
izango den zerbait egitea. Tatuaje bana. Bi aukera dituzue: bi 
tatuaje egin, edo bakoitzak zati bat, biok elkartuta bat egingo 
dena.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

B. Ugartetxea 
Proposamen bat dakart
orain zuzenean
onartu eta jarri 
daigun indarrean:
nik Sustrai jarriko dut
nire zuzterrean
ta zuk Beñat ipini
baina barrenean. (bis)

S. Colina
Nahiz eta asmo txarra
ez den iruditzen
flipatu bat zinela
jabetua nintzen.
Zuztarrean idatzi
nahi du Sustrai izen
zurean zazpi letra
ez dira kabitzen. (bis)
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B. Ugartetxea 
Behingoz kendu ezazu
begitako benda
ta lekua egin dadin
zirri egin benga!
Baina detailetxo hau
nahi dizut gomenda:
txinoz bi letra dira
eta kabitzen da. (bis)

S. Colina
Beraz txinoz jarrita
kabitzen da dana
tatuaje egileai
erreztuaz lana
baina duda haundi bat
sortu zait laztana:
Made in China ote den 
gure harremana. (bis)

B. Ugartetxea 
Ez, ez euskalduna da
ta oso naturala
nik ikusten baitzaitut
ederra, argala
denetarik daukazu
ez zara makala
hazi eta txikitu
zuztarra bezala. (bis)

S. Colina
Pentsatzen hasi eta
joan gara Txinara
ideia zoro horiek
Beñat hobe laga
eta zerbait biona
eitekotan hara!
Ume bat egitea
errezagoa da. (bis)

B. Ugartetxea 
Ume bat esan duzu
ta sortu zait kezka
zu mutila, ni berdin
ta non dago neska?
Adoptatu geneike
ospatzeko festa
baina tatuatzeko
artistarik ez da. (bis)

S. Colina
Egia da garela
bi mutil sensible
neskarik ez eduki ta
biak ohekide
guraso izango gara
bai, ahal da hori`re
zuk ez ahaztu Txinan
dena da posible. (bis)

B. Ugartetxea 
Hobe da ez probatu
inoren larrean
eta hau bukatzeko
modu edarrean
gure itxura dute
sinistu parrean
palillo bat tatuatu
daigun bizkarrean. (bis)

S. Colina
Begira nola nagon
begiratu neri
hemen bi palillotxo
ta hemen beste bi
bizkarrean bat gehio 
zuk erantsiz segi
gorputz bakarrerako
palillo gehiegi. (bis)
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B. Ugartetxea 
Ez, ez, ondo pentsatu
ezazu mutila
hiru palillorekin
egin leike silla
ta tatuatzailea
badugu abila
zuri zapal bat eta
nitzat biribila. (bis)

S. Colina
Esan dizut txorradak
albora uzteko
ta zuk bla, bla, bla, bla,bla,
grazioso uzteko.
Goazen bada dendara
erotuta seko
esango diot zuri
ezpainak josteko. (bis)

Bertso Eskolen Eguna
Agurain, 2015-11-14
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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GASTEIZ (2015-04-30)

Bertsolariak: I. Anda, J. Uria, U. Alberdi, M. Amuriza, 
M. Sarasua eta O. Perea.

Gai-emailea: Maialen Kortabarria.

Gasteizko gaztetxean 27. urteurrena ospatzen zuten, eta 
bertsoak urtero izan ohi du lekua urteurren egitarauan. 

M. Amuriza – O. Perea
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vsno

Gaia: Bikotea zarete eta lanetik irten ondoren, Miren lagunekin 
trago batzuk hartzera joan da. Oihana, berriz, etxera joan da 
garbigailua jarri eta afaria prestatzera. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nafarroako mendi gainetan

O. Perea
Guapa ipini zara gaurkoan
hori onartu beharko
nire Mirenek ezpainak gorri
ditu beti festarako
ta labadora bikote legez
dudala hemen nago bapo
pijama garbi euki dezazun
berriz zatozenarako. (bis)

M. Amuriza
Ezpainak pintau eta airosa
joan naiz Oihane kalera
negu osoa pasatu baitut
izara zaharren antzera
umedadean usaina kendu
ezinik erdi artega
ta izarak legez neu be irten naiz
apurtxo bat haizatzera. (bis)
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O. Perea
Egia da bai haizatu gabe
daukagu gure izara
ta nik kalean ez dut egin nahi
gaurkoan barre ta algara
sofan etzanda porru bat erre
ta nere onena atara
batzu-batzutan bakardadea
gauza zoragarria da. (bis)

M. Amuriza
Gonbidapena egina dizut
ta zuk berehala uko
sofan etzanda egon nahi duzu
eguna gautu orduko.
Zatoz kalera ta hartu haizea
ez baitzaizu damutuko
ze lanpararen argiarekin
ez zara morenatuko. (bis)

O. Perea
Lasai itzali egin behar dut
gure gelako argia
bakardadea plazer txiki bat
dela dugu nabaria.
Joan behar naiz goxo lotara
ta egin behar dut orgia
sofan mantita utziko dizut
zure kontu gosaria. (bis)

M. Amuriza
Telefonotik hamar minutuz
ika-mikan dihardugu
ta hala ere adostasunik
ez datorkigu seguru.
Ados, joan zaitez ohera eta
noanean buruz buru
zer deritzozu izarak legez
elkar astintzen badugu? (bis)
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GASTEIZ (2015-05-08)

Bertsolariak: M. Agirre, A. Solozabal eta I. Mendiguren.

Gai-emailea: Marta Ugarte.

Oihaneder Euskararen Etxean izan zen hiru arabarren saioa, 
arratsaldeko zazpietan. 

M. Agirre - A. Solozabal - I. Mendiguren
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vtq4

Gaia: Gosaltzen ari zaretela irakurri duzue egunkarian, Durangon 
Eñaut Aiartzaguena Bravo komikilariari argazkia bidali eta 
komiki baten protagonista bihurtzen zaituela. Hori egitea 
bururatu zaizue.

Neurria: Lauko handia
Doinua: Kontu barri bat suzedidu da II

I. Mendiguren
Ander zuk ze argazki bidali
ez zaitez hainbeste kezka
zure aurpegia ikusita
barre egingo dute eta.

A. Solozabal
Baina koloreztatu ezkero
papereko erdi ta ertzak
protagonista ederrak gara
zonbi komiki batentzat.

M. Agirre 
Aiarzaguenak erronka ederra
jaso behar du kolpetik:
karikaturaik ezin da egin
karikatura batetik.

I. Mendiguren
Ni beti koloretekin nago
eta hori ez da broma
usteko dute naizela Heidi
ta Manex nire aitona.

A. Solozabal
Eta zenbat barre, zenbat dantza
fandango ta txiribuelta
zenbat barre egingo dugun leitzen
oraingo elkarrizketa!

M. Agirre 
Izar da neska bat iluntasunik
inoiz batere gabea
ia nola transmititzen duen
zure felizidadea.
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I. Mendiguren
Komiki tiran hasi ezkero
poeta bat maitemintzen
Eñaut Aiarzaguena ez dakit
baina ni aspertuko nintzen.

A. Solozabal
Guk Manex duguna da sudurra
edo bestela aldaba
eta hobeto aldetik baino
frentez agertzen bagara.

M. Agirre 
Bai onartzen dut egia da hori
ta diot aurpegi alaiz
tira osoa beteko baitut
perfilez agertzen banaiz.

I. Mendiguren
A ze parea! Betaurrekoekin
geldirik ezin dira egon
jendeak ez du jakingo nor den
Mortadelo ta Filemon.

A. Solozabal
Ba beitu beste izen bat badaukat
gure modu martxosoan
komikia deitu dezakegu
“Biziosoak bizi osoan”.

M. Agirre 
Solozabal bizioso bat dugu
hori da bere kaltea
baina ez duzu usteko horrek
zure bizi osoa irautea.

I. Mendiguren
Bizioso ta modelo bezala 
ez badaukazu patxada
agian hobe marrazkilari
gisa agertzen bazara.

A. Solozabal
Eta burua nola daukagun
eragin ta eragiten
behin hasita zergatik ez dugu
pelikula bat egiten?

M. Agirre 
Benga utzi itzazu pelikulak
hartu dezagun banketa
karikaturak eiteko ere
ez dugu balio eta.
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VILLABONA (2015-05-09)

Bertsolariak: A. Egaña, A. Arzallus, I.Elortza, 
M. Lujanbio, A. Mendiluze, A. Sarriegi eta A. Labaka.

Gai-emaileak: Naroa Sasieta, Onintza Garcia, Urko Casado, 
Battit Janko eta Aintzane Irazusta.

Urritik maiatzera bitartean iraun zuen Bertsozale Elkarteak 
antolatutako “Gai-jartzaile Eskolak”. Gai-jartzaile lana 
eta ofizioa prestigiatzea, gai-jartzaileak trebatzea eta gaien 
inguruko gogoeta bideratzea ziren helburu nagusiak. Teoria 
eta praktika saioak tartekatzen joan ziren, eta saio praktiko 
moduan, jaialdi bat antolatu zen Villabonako Gurea antzokian. 
Bertsolariekin batera gai-jartzaileak aritu ziren lanean.

A. Egaña
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vusg

Gaia: Haurtzaroan ametsak sortu, helduaroan burutu edo behintzat 
saiatu, eta zahartzaroan, zer?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Azken arnasa eman nahi nuke

Ume nintzela ai zenbat amets
amets finak alafede!
Garai haietan ilargiraino
iristea nuen xede.
Pentsatzen nuen “Hirugarrengo
mailako neska hau nere”
neure burua ikusten nuen
ia Atotxan errege.
Hamaika amets egin nituen
ta ez da bete batere.
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Gazte garaian plazarik plaza
hasi nintzela kantuan
amets handiak eiten nituen
izarapean, altuan.
Gero txapelak iritsi ziren
bertso eman ta hartuan.
Ez dakit onik egin zidaten
eduki hori kontuan
ametsa hustu egiten baita
betetzen den momentuan.

Ume garaian ilusioa
izaten da irakiten
helduaroan jarduten dezu
zeure lanei eragiten
ta zahartzaroan ilusioen 
mundutik zergatik irten?
Ez naiz halako gizon etsia
ez horren pertsona kirten
zahartuta ere segi nahi nuke
amets berriak egiten.
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MUSKIZ (2015-06-20)

Bertsolariak: N. Cortada, A. Estiballes, F. Paia eta 
J.  Uria.

Gai-emailea: Ion Barrocal   

Muskizko Udalaren babesean antolatutako saio hau San Juan 
zelaian izan zen. 

A. Estiballes – F. Paia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13vvus

Gaia: Uda sasoian irakasleek eta ikasleek opor luzeak izaten dituzte. 
Arkaitz, zu, irakaslea zara eta pentsatu duzu surf ikastaro bat 
egitea. Eman duzu izena Arkaitz, eta Sopelara joan zara. Lehen 
eguna da eta Fredi zure lagun handia topatu duzu, irakasle 
moduan.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ari naizela ari naizela I

A. Estiballes
Kursillotxo bat egin nahi nuen
hori zen neure sostengu
eta begira ze irakasle
jarri didaten eredu!
Lehenengo gauza eskuetatik
dit kalimotxoa kendu
taula gainean jarri da eta
oreka ezin mantendu.

F. Paia
Baina maisua nauzu ni Arkaitz
ta ikaslea zu zara
uda partean surflari eskola
ai lan ebentuala da.
Surf egiteko jantzi zara ta
ze itxura ze pasada!
Neoprenoagaz joan zaite
hurrengo txapelketara.
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A. Estiballes
Surfa egiteko neukan gogoa
desioa, pasioa
aprobetxatu nahi nun hortako
oporren okasioa
baina Bizkaian benetan txarto
dago Diputazioa
horrelakoei eman badie
aurten titulazioa.

F. Paia
Tituloa falsifikatu nun
ta meritorik ez kendu
irudimena  izaten baita
nire langoen ukendu. 
Ia bi metrotako mastila
uretan nola mantendu?
Surf taula gainean jarri da ta
belauntzi bat ematen du.

A. Estiballes
Jornada erdian surf irakasle
jornada erdiz sokorrista
egia esan ikusten zaitut
Fredi bastante polita
Sopelako hau iruditu zait
merezi duen bisita
bakar-bakarrik zeu ikustearren
tanga gorria jantzita.

F. Paia
Nere amak diseinatzen ditu
eta Arkaitz merkeak dira
irakasle naiz ta sokorrista
zuk esan duzun neurrira
zu salbatzera ez naiz joango
itsaso horren erdira
azken arnasa emango duzu
itsasoari begira.

A. Estiballes
Arduradun zeinek jarri ote du
holako potrozorria?
Berdin da egon itsasoa bare
marejada, hazkurria
turista gutxi izango da aurten
Sopelan ongi etorria
 uda osoan jarriko dute
aurten bandera gorria.

F. Paia
Gure hondartza komunista da
gauza jakina hainbaten
igitaia ta mailua ere
gehitu dizkiogu aurten.
Surferako ez duzu balio
ez naiz nekatuko esaten
hobe zenuke apuntatzea
patera kurtsilo baten.
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A. Estiballes – N. Cortada
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140118

Gaia: Arkaitz eta Nuria gurasoak zarete. Bi seme-alaba dituzue eta ekainean 
biekin zer egin erabaki behar duzue.

Neurria: Seiko txikia
Doinua: Bertsuak jarri dizkat
A. Estiballes 
Urtero ekainean
gabiltza gu berdin
surf ikastaroa ere
kendu dute enfin
utzi beharko ditugu
zure amarekin. (bis)

N. Cortada
Nire amak ez ditu 
umek hoiek gura
ta agurentzat hain ona
dugunez ai uda!
Bi hilabetez joango
dira udalekura. (bis)

A. Estiballes 
Edo beste plantxo bat
badaukat laztana
zazpigarren C-koa
ze maja den Ana!
Eraman ahal ditugu
auzokoarengana. (bis)

N. Cortada
Hain harro esaten duzu
“Nik daukat alaba”
ta gero ahaztuta zabiltz
hemendik, ta hara!
Eraman zuk zurekin
bertso saiotara. (bis)

A. Estiballes 
Kalean ere utzi 
daitezke bestela
ta beraien bizitza
bila dezatela
ni prest nago esateko
gureak ez direla (bis)

N. Cortada
Altxatzen jakin behar da
naiz eta erori
ikaskuntza gogorra
bota duzu, tori!
Hezkuntza alternatibo
berria al da hori? (bis)

A. Estiballes 
Ez pentsa nabilenik
ni oso aldrebes
bat morenito irten zen
bestea erdi beltz
zureak izango dira
baina nereak ez. (bis)

N. Cortada
Aspaldidanik hori
zenekien aizu!
Baina eske aurpegia 
handia daukazu
eta komeni denean
erabiltzen duzu. (bis)
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ANDOAIN (2015-06-24)

Bertsolariak: A. Egaña, M. Lujanbio, S. Colina, 
A. Laburu, A. Martin eta A. Mendiluze

Gai-emailea: Ion Beloki

San Juan jaiak direla eta, bertsolari-jaialdia Goiko plazan.

A. Egaña – A. Martin
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/14023k

Gaia: Elkarrekin bizitzera joan zareten bikotea zarete Alaia eta Andoni. 
Bazkaltzeko garaia iritsi da, eta lentejak jartzeko asmoa duzue. 
Andoni lenteja zorroa eskuetan eta Alaia patata eskuetan elkarri 
begira geratu zarete.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Antton eta Maria I

A. Martin
Lehen otordua ta
gu gaude trantzean
hau ez gendun pentsatu
etxez aldatzean
Oestean bezela 
parean batzean
ez horrela beiratu
ergelen antzean
sartu itzazu lentejak 
mikroondasean. (bis)

A. Egaña
Une hontan badaukat
mila duda mota
zuk aholku ematea
ez zait ez inporta
pakete bakarrean
ze lenteja sorta!
Baina apetitua 
goi-goian dago-ta
ez ote degu hobe
baezpa´re bi bota? (bis)
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A. Martin
Lagundu beharrean
sarri enbarazu
egin ta haserrea
sortu ohi didazu
nik gehiago dakit ta
egidazu kasu
bi pakete gutxi da
nora zoaz aizu!
Patata zaku dena 
zuritu ezazu. (bis)

A. Egaña
Ba hortaz nik badakit
gainera nabarmen
behin David de Jorge hori
ikusi bainuen
patata mordoxka bat
eskuetan, hemen
ta modernotasunak
horrenbeste kemen
bate zuritu gabe
egosten zituen. (bis)

A. Martin
Harrituta esan duzu
baina ez da hain grabe
telebista ikusiz
zenbat nobedade!
Bi aukera badaude
zu alperraren alde
zuritu gabe utzi
ta hobe da halare
propiedade guztiak
azalean daude. (bis)

A. Egaña
Ta urdaiazpiko pixka´t
ta hainbat genero
eta hezur bat sartu
dagonean bero
baina hezurrik ez degu
ta ez nun espero
hau konpondu beharko
degu honuzkero
ondo ukalondoa
hor sartu ezkero. (bis)

A. Martin
Ergela ote dugun
nahiz sinpatikoa
duda haundi bat daukat
duda kritikoa.
Ukondoa al duzu
horren neurrikoa?
Ba ez izterra da hori
juxtu azpikoa
txerrien besoa ez da
urdaiazpikoa. (bis)

A. Egaña
Txerri deitu didazu
nik egin hasperen
eta ideiatxo bat
etorri ondoren:
nola elkarbizitzan
lehen eguna den
txerri honek badauka
hainbat nahi ta kemen
siesta egin dezagun  
bazkaldu baino lehen. (bis)
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GETXO (2015-07-08)

Bertsolariak: A. Egaña, M. Lujanbio, J. Maia, A. Martin, 
A. Mendiluze, F. Paia, X. Paya eta J. Uria.

Gai-emaileak: Aitzol De Castro,  Pello Unzurrunzaga.

“Bertso-jaialdi mundiala” egin zuten Algortako Bihotz Alai 
plazan. Saio berezia, esperimentala, izaten da, eta oraingoan 
bereziagoa beharbada. Algortako Bertsolari Eskolak 35 urte 
betetzen zituela eta, hori baliatu zuten Jaialdi Mundialari 
gorputza emateko. Aurreko jaialdien errepasoa eginez, 
urteotako mugarriak gogoratuz, jarri zituzten gaiak. Zortziehun 
bertsozale inguru bildu ziren.

A. Martin  – J. Uria
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140360

Gaia: 2013an ipuinak moldatzen ibili ginen. Besteak beste Edurne 
Zurirena. Edurne Zuriren amaordeak bazuen ispilu bat, eta ispilu 
bizidunari galderak egiten zizkion eta hark egia erantzuten zuen 
beti. Egia gordina bazen ere.

 Jarri markoaren atzean, eta zu hasi galdezka, Jone. (Alaiak 
marko baten atzean jartzen du bere burua)

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainia behera
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J. Uria
Autoestima ez daukat
munduko txarrena
baina zalantzaren bat
sortu zait aurrena
ta zuri galdetzea 
pentsatu hurrena
zalantza bat baitaukat
kezka nabarmena:
ni al naiz bertso munduko
neska ederrena? (bis)

A. Martin
Segun nor jartzen zaizun
Jone parez pare
Maialenek badauka
nahiko abildade
Alaia ikusita 
ipintzen naiz grabe.
Hain itsusia ere 
ez zara hala´re
zikin nagoenean
oso guapa zaude. (bis)

J. Uria
Bueno bai Maialenek
onak ditu hitzak
baina guaparen hori
ez dut hartu aintzat
horrela erakutsi
baitzidan bizitzak.
Bale Alaia guapa da
hartzen dut egitzat
baina alaiena ni
izango naiz behintzat. (bis)

A. Martin
Barkatu ez naiz hasiko
gogor atakean
Maialenekin zaude
hortan enpatean
eta gainontzekoak 
ba juxtu tartean
baina bertsoz kantatzen
eskaparatean
ematen du zaudela
funeral batean (bis)

J. Uria
Beraz itxuran badut
nahikoa miseri
baina erantzun horrekin
ezin naiz eseri
botarazi behar dizute
nahikoa izerdi
nire herriaz galdezka
nahiko nuke segi.
Nor maite dute gehien
ni, Xabi edo Fredi? (bis)

A. Martin
Berez ustez banuen
aski abildade
baina galdera latza 
egin duzu galde
Fredik ozen kantatzen
du eta debalde
Xabi ta Jone berriz
zarete bi alde
ez zaituzte maitatzen
baina harro daude. (bis)
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J. Uria
Herria beraz Fredik
jartzen du gainezka.
Alaia da guapena
zer-nolako festa!
Tristea omen naizela
ondoren protesta.
Badaukat esperantza
hara azken kezka.
Nire aitak eta amak
maite naute ezta? (bis)

A. Martin
Ispiluan aurrean
ez zaude hain alai
autoestima pixka´t
jeitsi dizut ta guai!
Ta orain omen zaude
kontsolamendu zai
bai baina ez nintzake
egongo hain lasai
maite zaituzte baina
Imanol ere bai. (bis)

Bertso Eguna, gaua. Donostia, 2015-01-31
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ) 
Argazkilaria: Alberto Elosegi
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X. Paya – A. Mendiluze
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/14048c

Gaia: 2007an, munduan zehar bidaiak egin genituen. Baina bidaiak 
egiteko era desberdinak daude. Zuk, Xabi, pilulak hartu dituzu 
eta zure bidaiaren amaierara iritsi zara. Zuk, Aitor, berriz, orain 
hasiko duzu bidaia. Tori pilulak (eskura ematen  dizkio).

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ludi bizia abesti gozoz 

X. Paya
Ikusi dut Maialen ziklista
ta Tourreko paisajea
Jone ispilu bati kantari
bionbo bat eta kea. (*)
Ongi pentsatu pasa nahi duzun 
pilularen peajea
hasieran da bidaia baina
azkenean biajea.

A. Mendiluze
Beraz txanponak bi alde ditu
bi partea ditu jokoak
errexena da lehenengoa hartu
eta gero gerokoak
baina askotan traizio bat
egin ahal digu gogoak
ta bildurtzen nau neure barrutik
irten liteken munstroak.

X. Paya
Lehenago ere entzun izan dut
zure iritzi pobrea
“Pilula batek egingo al nau
naizena baino hobea?” (*)
Ligatzen behintzat izango ahal duzu
zu izan gabe ordea
exijentzia erdia eta
satisfazio doblea!

A. Mendiluze
Satisfazio horrek zerga bat
lotuta dakar harian
ni probatzeko desioekin
hasi nintzen aspaldian.
Zeu ere asmo berdinarekin
lehen aldiko abian
baina zergatik hartu zenuen
zure bigarren aldian?
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X. Paya
Esango dizut nola izan zen
han zegoen triste Xabi
ta halako baten hartu zituen
ahotik hor pilula bi
prospektuak dio galderak bota
beti botikariari.
Zoaz ta esan hantxe daukazu
podiumean dantzari.

A. Mendilzue
Podiumean dantzan dabil ta
egin daiteke bi zati
mugimenduak hain biziak
ta biolentoak izaki
Badaezpada´re ez galdetzea
kasi hobe erabaki
ez prospekto ta ez errezeta
zer saldu didan ez daki.

X. Paya
Estasiakin ikus liteke
kolpe baten Himalaia
Viagrarekin jo dezakezu 
Philadelphiako kanpaia
Dulcolax hori ez, hori ez hartu
hori ez, Aitor benga ja!
Horrekin soilik izango duzu
komunerako bidaia.

(*) Saio horretako aurreko 
bertsoaldiei erreferentzia.

(*) Aitorrek lehen kantatutako 
bertso baten aipamena 
(Elgoibar, 1997-09-26)
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A. Laburu
Ejem! Ez dakit nola
esan elegante.
J. Soto
Ez dakit nola esan
zaudela sobrante.

M. Lujanbio
Kaixo mutil ze moduz?
Hemengoa ez zera
J. Soto
Ez Nafarroatik nator
beste askon antzera.

A. Laburu
Konbinatzen al dute
kuadruak ta raiak? (*)
J. Soto
Konbinatzen zail dira
zu ta nere nahiak.

M. Lujanbio
Ze konbinatu ari 
zera zu edaten?
J. Soto
Kubata ron atera
dit halako baten.

VILLABONA (2015-07-25)

Bertsolariak: A. Egaña, J. Soto, M. Lujanbio, O. Iguaran, 
A. Laburu eta A. Arzallus.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

Oinkari dantza taldeak antolatuta, festetako urteroko jaialdia. 
Santio jaiak ospatuz, Errebote plazan 600 lagun inguru 
bertsoak jarraitzen.

A. Laburu – J. Soto – M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1405ao

Gaia: Galde-erantzunak egingo ditugu, eta Julio izango da aldiro 
erantzungo duena. Txosnan zaude Julio, zerbeza bat edaten, 
bakarrik. Maialen eta Agin bakoitza alde banatik etorri zaizkizu. 
Nonbait zu bakarrik ikusi, eta morboa piztu zaie.

Neurria: Lauko txikia
Doinua: Ikusi nuanean I



- 143 -

Bapatean 2015

A. Laburu
Kubata horren gelak
urtzen ari dira.
J. Soto
Bai ipintzen bazara
hain gertu begira.

M. Lujanbio
Emozionatzen nau
nafar azentuak.
J. Soto
Ez nau emozionatzen
gaurko momentuak.

A. Laburu
Txosnetako kubatek
jela noiztik dute?
J. Soto
Zuk bezelaxe nik e
argitu nahi nuke.

M. Lujanbio
Zuk beti al dauzkazu
eskuak patrikan?
J. Soto
Dantza egiteko dauzkat
kanpoan sarritan.

A. Laburu
Gaur barrakoa baino
zu nungua zera?
J. Soto
Erantzun behar al dizut
bestean antzera?

M. Lujanbio
Ixiltzeko esaiozu
hango tipo horri.
J. Soto
Keba ez da enteratzen
dago gorri-gorri.

A. Laburu
Nik ixiltzen badakit
baino gaur ez det nahi.
J. Soto
Hik pakea eman zak
hemendikan jun hai.

M. Lujanbio
Eta zu ez zera ba
izango sekreta?
J. Soto
Ez, baino barruz nago 
sekretuz beteta.

A. Laburu
Argituko bazenu
zure sekretua.
J. Soto
Agian zeneukake
ezin ulertua.

M. Lujanbio
Martxa handirik behintzat 
ez dezu ageri.
J. Soto
Martxa gehio nahi bada
segi idazu neri.
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A. Laburu
Zu al zera lehenengo 
nafarra sosoa?
J. Soto
Ez, ez, sosoa baita
Naparro osoa.

M. Lujanbio
Biak ere ez zaudete
oso animatuta.
J. Soto
Animatuko zara 
zu arrimatuta.

A. Laburu
Barra honi helduta
hau da euskal dantza
J. Soto
ta aldatuko dela
al duzu esperantza?

M. Lujanbio
Utziozu horri ta 
zatoz neregana.
J. Soto
Horixe egin nahi nuen
pixkana-pixkana.

A. Laburu
Pikatzen hasia naiz
zertara zatoz zu ?
J. Soto
Hurbiltzeko aukera
bikaina daukazu.
 

M. Lujanbio
Hori beti izan da
herri hontako pelma.
J. Soto
Gehiago gustatzen zait
zure diadema.

A. Laburu
Ni beti izandu naiz
kate motxekua.
J. Soto
Ez zaite apuratu
nere antzekua.

M. Lujanbio
Hurbildu zera baino
tragua pagatu.
J. Soto
Baino gero nerekin
behar dezu dantzatu.

A. Laburu
Julio hemen dezu
tragua debalde.
J. Soto
Zure tragotik edan?
Alde, alde, alde.

M. Lujanbio
Dantzatu nahi badezu
esan Oihanari.
J. Soto
Dantza eskatzen diot
etortzen danari.
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A. Laburu
Debalde esan nahi nun
balde batekua.
J. Soto
Zu zara mutil listo
erabatekua.

M. Lujanbio
Ni aspertzen ari naiz
hemen eze ez dago.
J. Soto
Zuri muxu emateko
irrikitan nago.

A. Laburu
Bale ni hemen nago
zer gertatuko zai.
J. Soto
Lehen ere esan diat
ondora etorri hai. 

M. Lujanbio
Voyeur horri esaiozu
ez begiratzeko.
J. Soto
Gogoa sartzen ari zait
trioa egiteko.

(*) Horrela jantzita daude, Agin laukidun alkandorarekin eta Julio niki 
marradunarekin.

Bertso Eguna, arratsaldea. Donostia, 2015-01-31
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ) 
Argazkilaria: Alberto Elosegi
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ALTZO (2015-08-02)

Bertsolariak: M. Lujanbio, M. Artola, S. Colina, 
U. Iturriaga, A. M. Peñagarikano eta S. Lizaso.

Gai-emailea: Manu Olano.

Ohiko plaza da San Inaziotan Altzoko frontoia. 500 bertsozale bildu 
ziren bertan gau giro ederrean. 

M. Artola - S. Colina - S. Lizaso
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1406d4

Gaia: Sebastian aitona urteetan aurrera doa eta orain arte makulu bat 
behar izan du oinez ibili ahal izateko (Sustrai Colina) Hori 
nahikoa ez eta bigarren makulua ere ekarri du (Mikel Artola).

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

S. Lizaso
Aitona larri nabil
ni neure zaharrean
ai banengo lehenago
nuen indarrean!
Lehen makulu bat aski
biren beharrean,
mesedez bitatik bat
jarri ezkerrean (*)
biak alperrik ditut
esku bakarrean. (bis)

S. Colina 
Attona indartsua
dugu eta klaro!
Ni makulu fina naiz
geroz ta finago
bigarren bat behar gendun
bestela akabo!
“Ezkerrean jar zaitez
zu makulu”.  Bravo!
Ni karga ezin jasanda
okertuta nago. (bis)
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M. Artola
Hankak joanagatik
aspaldi gainbehera
burua bizkorra du
gainera sobera
bateko eskubira
gero ezkerrera
honek segunda nahi du
ahaztuta primera. 
Eztena behar dezu
zorrotza gainera. (bis)

S. Lizaso
Eztenduta ere ez naiz
ni bizkortzeko gai
horregatik bigarren
makulua nun nahi
lehen neukanakin nola
ez nengoen lasai
begira eskubiko
makulu iharrai.
Hau lurrean sartzen da
eskuan ere bai. (bis)

S. Colina 
Naizenari ezpalak
kendu dizkiozu
ta nik aguantatzeko
ai zenbat esfortzu!
Lehen makulu batekin
dena estropozu
eta orain birekin
hasteko gogotsu.
Orain puruai nola
helduko diozu? (bis)

M. Artola
Lasai purua dauka
honek bere alde
nonbaitetikan lortu
ohi dunez debalde.
Berak dio dagola
hanketatik grabe
nikiari beidatu 
diot hala ere. (*)
Mendi hoik igotzeko
idean al zaude? (bis)

S. Lizaso
Amonak eman dit ta
jantzi behar zeoze
buruan ez dadukat
horrenbeste haize.
Bigarren makilakin
ibili nahi aixe
eta erreko ditut
hainbat puru klase
hortzarekin helduta
leheno bezalaxe. (bis)

S. Colina 
Baduzu nahiko adin
ta nahiko edade
egin makulu ta hortz
postizoen jabe
hobe duzu ibili
makulurik gabe
purua lasai errez
ta edanez JB
honezkero ondona
eserita zaude. (bis)
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M. Artola
Oraindik ere ibiltzen
da hau bere kaxa
nahiz ta eskaileretan
berotu arnasa
ta ez baldin bazera
hortako kapaza
zu gainean jarrita
ez nago hain lasa
ekarriko dizute
silladeruedasa. (bis)

S. Lizaso
Ez dudanik buruan 
ez zazula uste
aulkian ez nintzake
orain bezain aske
eta zuek e hemen
arrosko zatozte
eserita hobeto 
nengokenan eske
etzaten naizenean
sutara zoazte. (bis)

S. Colina
Alperrikan galtzea 
patua horixe da
noiznahi hurbiltzen baita
taberna ertzera
herrian dena egosi
ohi duten eltzera
batzutan zurrutera
bestetan musera
ta makuluk ahaztua
joaten da etxera. (bis)

M. Artola
Taberna joan eta
pattarrakin bero
musean jokatzen du
lagunekin gero
bertan aspertzerikan
etzagun espero
bentaja bat badauka
ta horretan bego.
Ez da bela altxatzen
behin esei ezkero. (bis)

(*) Beste bi bertsolariak bere 
eskuinean daude.
(*)  Mendi baten marrazkia duen 
nikia darama.
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M. Lujanbio - U. Iturriaga - A. M. Peñagarikano
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1407fg

Gaia: Aurrez beste bertsolari askok egin duten moduan, Peñagarikano 
bere memoriak idatzi nahi ditu. Buru-belarri horretan dabil.  
Baina ez da erreza, aldamenetik kendu ezinik dabilelako lotsa, 
Maialen, eta ausardia, Iturriaga.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

A. M. Peñagarikano
Noski bada sormena 
nere iturrian
gauzak esan behar dira
bai baina neurrian.
Nola idatziko dut
nere memorian?
Zenbat andragai neuzkan
Altzoko herrian. (bis)

M. Lujanbio
Nahiz eta bat edo bi
etorri ondora
ezin exajeratu
nere metafora.
Hitzekin ere kontuz 
egin behar da proba
iturria jarrita
zer ulertuko da? (bis)

U. Iturriaga
Iturriak burura
faloa ekarri
halaxe egituratzen
da burua sarri
jendea beti dago
detaile egarri
ez jarri soilik zenbat
nortzuk ziren jarri. (bis)

A. M. Peñagarikano
Txapelketetan jendez
ugaritan beti
behin baten egin nion
ihes edo ta-ti.
Nola idatziko dut
hain zaila izaki
ultzera izan zela
gezur ta aitzaki? (bis)
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M. Lujanbio
Bertso munduan bada
horrenbeste pike
horko promesa eterno
ta horko elite
ultzera aitzeki zala
banekien nik`e
idatzi beharrik ez da
danek badakite. (bis)

U. Iturriaga
Horri buelta nola eman
nik Peña badakit
ultzera gezurra zan
hala´re hagaitik
idatzi ez zinela
joan horregatik. 
Besteak parregarri
ez uzteagatik. (bis)

A. M. Peñagarikano
Altzon saioa urtero
saioa itzela
nik maite ditut xoxak
gehiago papela.
Nola idatziko det
behar den bezela
bestek baino gehiago
kobratzen nuela? (bis)

M. Lujanbio
Zuk beti izan dezu
patrika betea
berdin txekea edo
berdin billetea
diferenteak dira
ai Peña maitea!
Lotsa eukitzea ta
lotsa ematea. (bis)

U. Iturriaga
Eta zer zuk gehiago
bazendun kobratzen?
Zure dezibeliotan
nork du ba kantatzen?
Igual dio milioia
ere bada sartzen
Cristiano Ronaldo ez da 
horretaz lotsatzen. (bis)

A. M. Peñagarikano
Karreteran kontrolak
ertzainek txapela
globoa puztu behar 
egoera ergela
ta nik nola idatzi
gertatu bezela
ertzainen sarjentoa
laguna nuela? (bis)

M. Lujanbio
Hori xuabe-xuabe
idatz leike hala
putz eginda nibela
eman zenuala.
Baina ez zazu kontatu
Peña berehala
ertzainak autografoan
bila zebiltzala. (bis)

U. Iturriaga
Zu ezin kabituaz 
bide zabalean
bat koma hiru eman 
eginahalean.
Idatzi behar duzuna
azken atalean
etxera joan zinela
kotxe ofizialean. (bis)



- 151 -

Bapatean 2015

ETXARRI-ARANATZ (2015-08-03)

Bertsolariak: U. Alberdi, E. Lazkoz, M. Lujanbio 
eta F. Paia.

Gai-emailea: Maider Ansa

Herriko plazan, jaietako bertso-saioa.

U. Alberdi – E. Lazkoz
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1408hs

Gaia: Azken hogeita hamar urte hauetan igerilekuetako txiringitoaren 
jabetza eduki duzu, Uxue. Azken urteotako eguraldi kaxkarraz 
nazkatuta Enekori, “Boli”ri, saldu zenion negozioa. Orain 
txiringitoan barra ertzean zaude, hamabost minutuz kaña bat 
eskatu ezinda.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena 

U. Alberdi
Hogeita hamar urtean
hona pausuz pausu
etorri ta euria 
izaten zen usu
zuretzat egualdia
“Boli” a ze luxu!
Txiringitoaz batera
erosi al duzu? (bis)

E. Lazkoz
Ba ez, baina uda hau
dijoa itzela
beteta bi patrikak
beteta sabela
trukoa da onean 
txarrean bezela
aurpegi ona jartzen 
jakin behar dela. (bis)
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U. Alberdi
Jendez inguratuta
ni ez nintzen ibiltzen
eta uda honetan
egarriak hiltzen
ni lehen bakar-bakarrik
aspertu ohi nintzen.
Oain barran, ez piszinan
ez gera kabitzen. (bis)

E. Lazkoz
Kriston jendetza dago
piszina erdian
ta barra ere ezin
egon agerian
ta zu ikusten zaitut
nere inbidian
zeozer gaizki egin
zenuen agian. (bis)

U. Alberdi
Ni marketin aldetik
hain nintzen plakoa!
Zure estrategiak
a ze espoantoa!
Eguraldia duzu
Andaluzikoa
ta kañan prezioa
Finlandiakoa. (bis)

E. Lazkoz
Hori pentsatu behar 
zenuen lehenago
urte pila alperrik 
baituzu igaro
dirua irabazi 
ta irabazi nago
zuk hogeita hamar urtez
baino askoz gehiago. (bis)

U. Alberdi
Alperrikan eztenka
gabiltza elkarri
desesperauta nago
eta oso larri
piszina salto eingo det
jarri arte gorri.
Ez dakit igerian 
baina ez etorri. (bis)

E. Lazkoz
Ez joan piszinara 
ez zaitez erotu
geratu zaitez hemen
hola ez berotu
nahiz ta nik irabazi
ta hemen harrotu.
Edan ezazu kaña bat
etxearen kontu. (bis)
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LEITZA (2015-08-13)

Bertsolariak: I. Zubeldia, M. Lujanbio, S. Colina
eta J. Soto.

Gai-emailea: Ander Fuentes “Iturri”.

Herriko festetako jaialdia. Plazan egitekoa zen, baina eguraldi 
txarragatik zine-aretoan egin da. Zine-aretoa bete-bete eginda.

I. Zubeldia - M. Lujanbio - S. Colina - J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1409k8

Gaia: Diana jotzen duen musikari bat zara, Iker. Goizeko zortzietan 
diana jotzera atera eta beste hirurak oraindik erretiratu gabe 
ikusi dituzu.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta
I. Zubeldia
Diana gendun zortzi t`erditan
lehenbiziko abixua
plaza aldera lasai nijoan
bertan eman det pausua
Julio zaharra han ikusi det
zelebrea da kasua
erraldoiari esaten zion
“Eman zaidazu musua” (bis)

J. Soto
Azkenaldian mutilzahar nabil
ta ez nago bate trankil
beti pentsatzen dut Cupidoren 
gezia dudala hurbil
musu bat eskatu eta eman 
dizkit bi musu borobil
ni zu bezela festa guztitan
diana jo nahiean nabil. (bis)

I. Zubeldia
Gaur Maialenek berriz utzi nau
ni harriduraz josita
lau egunetan kilo bat gehio
badaukala ikusita
arnas-estuka indartsu zijon
korrika edo jauzika
footing eitera abiatu da
maila arrosak jantzita. (bis)

M. Lujanbio
Gantza pixka bat badet barruan
likido asko aukeran
atera bainaiz biharamunez
abiatua bezperan
txarangan salto ta footing egin
topera zoroen eran
behin batek esan zidan atze hau
ia ba berdintzen dedan. (bis)
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I. Zubeldia
Iparraldeko mutiko honek
a ze-nolako eskola!
Antzematen da toreatzea
pixka´t gustatzen zaiola
ordu erdian ta zezen-plazan
ematen zuen farola
bakilla ere ez da akordau
plazan erdian zegola. (bis)
 

S. Colina
Hiru toreo egin dizkiot
bakilla ñimiño honi
diana jotzaile honek ordea
dena ziri ta ironi
biak batera egingo dugu
behar aina zeremoni
zuk segi zazu txistua jotzen
harpa jotzeko nago ni. (bis)

Kabigorriko bertso gauak
Irun, 2015-02-05
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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DONOSTIA (2015-09-05)

Bertsolariak: U. Alberdi, M. Amuriza, A. Arzallus, A. 
Egaña, B. Gaztelumendi eta J. Maia.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

Donostiako Euskararen Udal Patronatuak antolatuta,  
Konstituzio plazan, Euskal Jaien bueltan egiten den jaialdia. 
Goizean, Sagardo Eguna eta ondoren txistularien emanaldia. 
Jaialdia gaueko hamar  eta erdietan hasi zen; 300 lagun plazan 
jarritako aulkietan eserita eta jende mordoxka joan etorrian.

M. Amuriza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140amk

Gaia: Mirenek Mozambiken pasa ditu bost aste, eta etorri berria da. 
Bost aste Mundukide  Fundazioaren proiektu batean parte 
hartzen. Zer da han topatu duzuna? Eta, zer moduz etorri zara? 

Neurria: Hamaikakoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Arratsaldeon ta aupa zuek

Hiru bertsotan esplikatzea
ez da hain erreza zeren
sentimenduek ez dute hartu
gorputzak aina atseden. (bis)
Iparraldean nola gu oso
diferente bizi garen
eta eskolan guri irakatsi
bola urdin hartan nabarmen
nahiz orduan egin amen
orain ez daukat batere argi
mundua borobila den. (bis) 
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Etxetik irten ta hartu ditut
makina bat desengaino
baina ez dago zertan eduki
irudimena hain laino. (bis)
Ehundaka esku ikusi ditut
handi, txiki ta nimiño
ta bakar bat be zabal-zabalik
eskatzera heltzeraino
ez dut oroitzen gaurdaino
eguneroko jana lortzeko
lurrez zikinduta baino. (bis)

Bost asteotan zabaldu dute
niretzat euren atea
ta tokatzen zait nagon lekutik
azken agurra ematea. (bis)
Autokritikarako nahi nuke
momentuz hartu tartea
ze erraza da gure lekutik
hitz handiak esatea
baina han kalitatea
justizia da behar dutena
eta ez karitatea. (bis)
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EIBAR (2015-09-07)

Bertsolariak: S. Lizaso, U. Agirre, A. Egaña eta J. Maia.

Gai-emailea: Jon Mikel Mujika.

Arrate auzoko Kantabria jatetxean, jaietako afaria Eta Kitto 
Euskara Elkarteak antolatuta. Afaria bera 32 €. Beste urteetan 
baino jende gutxiago, baina hala ere jende asko. Jangela beteta, 
giro bikaina.

S. Lizaso - U. Agirre - A. Egaña - J. Maia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140bp0

Gaia: Oihaneko lau animalia izango zarete. Eta jakin nahi dugu nor 
den oihaneko erregea: Sebastian elefantea da, Unai lehoia, 
Andoni errinozeroa eta Jon gepardoa.

Neurria: Lauko handia
Doinua: Kontu barri bat suzedidu da II

S. Lizaso
Kasualitatez erreparatu
bildu geran laukoteai
lauretatikan astunena naiz 
ta haundiena ere bai.

U. Agirre
Erregea ni izan naiz beti
nago haserre ta grabe
oihan honetan zer pasa da ba
lehoia ohartu gabe?

A. Egaña
Gehien bainatzen naizena naiz ni
ez dago esan beharrik
elefantea dutxatu eiten da 
baina tarteka bakarrik.

J. Maia
Elefantea ez da kontrario
ez dugu zertan harritu
elefantea ez da errege
erregeak hiltzen ditu.

S. Lizaso
Lehoia eta gepardoa ere
jarri ohi ditu kolkoan
elefanteak haserretzean
tronpa dantzatutakoan.

U. Agirre
Rinozeronte ta elefantia 
ere ez hasi ezbaian
bildur pixka bat ematen zuten
gaztiak ziran garaian.
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A. Egaña
Ai gepardoa horren listoa
ta hain haundia bazina
gepardoa da leopardoaren
Amañako lehengusina.

J. Maia
Ni Amañako lehengusina naiz
zer esan dezu zuk tira!
Sabana dena menperatzen det
Arratetikan begira.

S. Lizaso
Elefanteak ibiltzen gera
inoiz taxian antzera
gure gainean joaten dira
lehoiak ehizatzera.

U. Agirre
Nahiz gepardoak Arratetikan
orroa egiten digun guri
bere ondora gerturatu ta
katakumia dirudi.

A. Egaña
Ez det esango elefanteak 
falta duenik odolik
baina tronpakin ez du pasatzen
alkoholemia kontrolik.

J. Maia
Bere bizitza sagastietan
pasatzen du lehoi zaharrak
nere ustetan nahasten ditu
lehoiak ta bilbotarrak.

S. Lizaso
Lehoiarekin gertatu dana
neuk ere ezin dut ulertu
hau oihaneko piztia zen ta
San Mameskoa bihurtu.

U. Agirre
Elefanteaz ere ni nago
harritu samar jarrita
lehen tronpa bat ibili ohi zun
Kubatikan ekarrita.

A. Egaña
Euskara batua heldu arte
lehoia gendun errege 
ta gizajoak ez daki orain 
“hatxea” nun daukan ere.

J. Maia
Rinozeronte hau berriz degu
oso edukatu antzeko
zebren pasoan geratzen baita
peatoiak pasatzeko.

S. Lizaso
Oso ezberdinak baitirade
gu lau piztion kemenak
elefanteak izaten gara
azkena hiltzen garenak.

U. Agirre
Errinozero honek adarrak
ere jada ez ditu bate
afrodisiako omen dira ta
kendu egin dizkiote.

A. Egaña
Kendu ez neronek jan nuen behin
ta orain daukat sasoia
espezierikan ez det bereizten
etorri zaite lehoia.

J. Maia
Rinozeronte hau ez dugu ba
hain pizti romantikoa
hemen lunarrak nik dauzkat baina
bera da lunatikoa.
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BERMEO (2015-09-10)

Bertsolariak: U. Alberdi, A. Arzallus, 
F. Paia eta A. Egaña.

Gai-emailea: Bernardo Mandaluniz.

Udaleko Jai Batzordeak antolatzen du urtero jaialdia, Artza 
pilotalekuan.

U. Alberdi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140crc

Gaia: Berba bat jarriko dizut gai modura, izen bat: Aylan, hondartzan 
hilik aurkitu duten haur errefuxiatua.

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

Ume hil baten gorpua
dago gure begietan
ta hunkitu egin gaitu
hori uste dut benetan.
Inguruan sumatu dut
jende ugari penetan
neuk ere gazia neukan
sarri begi azpietan.
Baina mundua zabala
da bere kontrasteetan
batzuek itotzen dira
kamioietan, pateretan
besteok itotzen gara
geure kontraesanetan. (bis)
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Niki gorri praka urdin
gorpu txiki irudi zen.
Hori serioa denik
baina ez zait iruditzen
nahiz eta denok gaituen 
zainetaraino hunkitzen
hala ere inor ez da
bere sofatik mugitzen.
Europa emakume bat da
besaulki batean biltzen
negar malkoak xukatzen
eta mukiak garbitzen
baina errukiak ez du
sufrimendurik gelditzen. (bis)

Eta araua da arau
ta boterea botere
exodoak telebistan
inguruan mila lege
komunikabide asko
eta gu haien titere
bitartean ibiliaz 
tokiz toki hainbat jende.
Historia errepikatu
egiten da mendez mende
eta historia horri
begiratuz gero xehe
ez dauka ez hanka ez buru 
ta ezta bihotzik ere. (bis)
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U. Alberdi-A. Arzallus-F. Paia-A. Egaña
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140crc

Gaia:  Demagun bertsolaritza krisi sakon batean sartu dela eta  plazak 
hustu direla bertso eta bertsozalez. Zuk atzekoen gaitasunak 
ezagutzen dituzu. Eta zein da emango zeniokeen aholkua, 
gaitasun horren arabera, bizimodua ateratzen jarraitzeko?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

A. Egaña
Bertso saiorik ez baldin bada
Uxue zu egon lasai
lehenago ere azaldu duzu
zerala hortarako gai.
Literatura idazten hasi
buru eta belarri ai!
Zeu aberastu ez zera egingo 
baina irakurleak bai. (bis)

U. Alberdi
Saldu oso ondo saldu duzu bai
baina ez zaigu komeni
ume bat daukat eta igual laister
izango ditut bi nini.
Literaturak ez du ematen 
eta horretan nago ni.
Ni idaztetik baino errezago
marketinetik Andoni. (bis)

A. Egaña
Baldin ta Fredi bertso plazarik
ez balitz edo akabo
zu mariñua izan zintezke
ta itsasoak igaro
gorro horrekin itsas gizonen
planta daukazu zeharo.
Hala ere kontuz itsas portutan
peligro haundia dago. (bis)

F. Paia
Gure aita mariñua izen zan
berrogeita hamar urtetan
amak prohibidu egin deuskun baina
barriro hasi naiz ketan. 
Ba bai Andoni ni joango naiz
Somaliara atunetan
Albakorako barkuten baino
igual piraten lantxetan. (bis)
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A. Egaña
Ta Amets zuk ondo ein zenezake
hitz, berba ta gainontzeko
entzun dudanez artea duzu
baloia zuzen jotzeko
bizimodua lor zenezake
futbolarien antzeko
Athleticek be badu premia 
etxekoak fitxatzeko. (bis)

 A. Arzallus
Hogeita bost bat urte damazkit
zelaian ari ta ari
astean lau aldiz entrenatu
ta ez naiz irten futbolari.
Beraz ni horrera iristea
litzatekeenez mirari
ni San Mamesen baino errexago
Urdaibaien arraunlari. (bis)

Gaia: Eta zu ezagutzen zara Andoni. Eta zu zer?

A. Egaña
“Ni bertsolari ez baldin banintz”
pentsatu izandu det maiz
oraindik ere proba egiteko
topatu ninteke garaiz
ez futbolari ta ez mariñu
ez idazle ta ez apaiz
zu ikusita ez da hain zaila ta
medikua izango naiz. (bis)

Gai-jartzaile eskola
Gasteiz, 2015-02-14
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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ALKIZA (2015-09-11)

Bertsolariak: A. Egaña, S. Lizaso, A.M. Peñagarikano, M. 
Lujanbio eta A. Arzallus eta A. Agirre.

Gai-emailea: Haritz Mujika.

Urteroko jaialdia herriko jaietan. Laurehun entzule eta giro 
ederra. Akustika txarrak baldintzatu zuen zertxobait saioa. 
Azken urteotan Amaia Agirrek jarri izan zituen gaiak, 
eta oraingoan bera kantuan eta Haritz Mujika (bertsolari 
asteasuarra eta Amaiaren ikaslea izana) aritu zen gaiak 
proposatzen.

M. Lujanbio – A. Agirre
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140f04

Gaia: Ertzainak zarete. Patruila lanean zabiltzatela, genero indarkeriako 
deia jaso duzue irratitik. Lekura iritsi eta konturatu zarete 
lehengo astean ere leku beretik jaso zenutela salaketa.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Beste bateko inularretan

M. Lujanbio
Jendea ez dabil legetik kanpo
baizik ta senetik kanpo.
Hara genero biolentziak
zenbat traba zenbat gako!
Lehenago egin gendun txangoa
gertatu zena doako
ta igual berandu izango degu
hurrena etortzerako. (bis)

A. Agirre
Segundu batez irauli leike
asteburuko eskema
berriro ere dei itsusi bat
berriz lehengoko problema
gizonezkoa seguru dala
horrek sutzen dit barrena
hiltzeraino jotzeko gai bada
gehien maitatzen duena. (bis)
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M. Lujanbio
Hori maitasun gaizki ulertua
dezu nere arabera
gu katuaren ta xaguaren
jokuan parte gainera.
Erro-errotik heltzen ez bada
bortizkeria jarrera
odolusten den gizarte bati
bendak jartzen ari gera. (bis)

A. Agirre
Borobila ez den harreman baten
nunahi sortzen dira ertzak
bi emakume gera gu baina
prest dauzkagu porra beltzak.
Parejen esku sarri zapuzten
dira andreen ametsak
“Ez” esatea ofentsiba bat
baita gizon askorentzat. (bis)

M. Lujanbio
Protokoloa kunplitzen degu
gure lana hau da baina
hemen kontuak atzekoz aurre
ez al daude alajaina?
Gero urruntze agindua da
gizon horrentzat ordaina
eta orduan emazteari
jartzen zaio bizkartzaina. (bis)

A. Agirre
Bizkartzain lana dagokigu gaur
gerokoak gerorako
emakume naiz baina gizonai
baietz ozen esan “Alto!”.
Gure bizkar ta duintasuna
zaintzen jarraitu beharko
ar askok mingain eta eskuak
zaintzen ez dituztelako. (bis)

M. Lujanbio
Nola liteke batak besteai
bizitza bat lapurtzea?
Nik aitortzen det desio izan det
horko zenbait egurtzea
baina nola den dagokiguna
guri legea gurtzea
nik espero det asterokoa
ohitura ez bihurtzea. (bis)

A. Agirre
Nik ere ez det nahi hau izatea
asteburuko disputa
hara Maialen ezinegona
det-eta barne burruka
legea bere eskutik hartuz
gizonak arrazoi dauka
baina andreak ere hobe du
bere neurriak hartuta. (bis)
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A. Agirre
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140g2g

Gaia: Zuek bostok jarri bina puntu Amaiari.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Maritxu nora zoaz I
S. Lizaso
Lana egin ta eragin
ez da gauz berdina
A. Agirre
baina egin nahi nuke 
nire ahalegina
hau fondo kontua da
hau ez da sprina
ai ze ondo zu bezain
bikainak bagina!

M. Lujanbio
Bertsolai gazte danak
zure esku daude.
A. Agirre
Hori Haritz Mujikai
egiozu galde
lehenguan zan Lizardin
txapelaren jabe
baina txapel azpian
jende asko gaude.

A. Arzallus
Eguzkiak gorritu
al dizu kopeta?
A. Agirre
A ze ironikoa
honen berriketa!
Kopeta gaina daukat 
nik ilez beteta
zuk gorritzen nahiko lan
ez daukazu eta.

A. M. Peñagarikano
Orrazkera horrekin
oso guapa zaude
A. Agirre
Peñak maiz piropoak
dakarzki debalde
baina kendu paretik
alde! alde! alde!
Gaur`e joango zera
zu ligatu gabe.

A. Egaña
Peñak utzi al zaitu
emozionatuta?
A. Agirre
Begietan malkoa
ezin det ezkuta
hitz denak dauzka honek
maiz kalkulatuta
baina behar dan orduan
indarrak galduta.
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

S. Lizaso
Mikroari begira
haserre antzean
A. Agirre
ta zu puntua jarriz
parrezka atzean
nik ez baitet luzitzen
zerorren klasean
baina buila egingo det
nik aurrerantzean.

M. Lujanbio
Pertsona Villabonan
nola bizi leike?
A. Agirre
Han jaio nintzan eta
geroztik ze neke!
Baina Hernani ez det
hala’re aparte
pisu bat jarri ezkero
joango nintzake.

A. Arzallus
Villabonatik hona
iyo leike oinez
A. Agirre
bai baina etorri naiz
Lujanbiokin kotxez
gero saio ostean
hau liatzen danez
gauez etorri eta
etxeratu goizez.

A.M. Peñagarikano
Bene benetan zaude
erakargarria.
A. Agirre
Berriz ere lorea
ikaragarria!
Ta honi egin diot
ongi etorria
baina Peña zain zazu
daukazun harria.

A. Egaña
Hamar puntu erantzun 
zer-nolako lana!
A. Agirre
Ez al zait antzematen
bizkar gainen zama?
Baina Haritzen kontuk
hortara narama.
Ojala egin bagendu
biok erdi bana!
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ALEGIA (2015-09-12)

Bertsolariak:  M. Artola, I. Gorostarzu, O. Iguaran, I. 
Irazustabarrena, U. Mendizabal eta H. Mujika.

Gai-emailea: Felix Irazustabarrena.

Kalebehera auzoko jaietan urtero egiten da bertso-saioa, 
bertsolari gazteekin gehienetan. Kalean, txosna ondoan, giro 
bero eta gertukoan, eskualdeko bertsolarien txanda izan zen.

U. Mendizabal - H. Mujika
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140kc0

Gaia: Zuek beti pentsatu izan duzue arrisku-kirol horietakoren bat 
egitea, baina horretan geratu izan da beti. Orain, ordea, “Mendi” 
ausartu da eta zubi batetik behera paraxuta txiki batekin botatzea 
pentsatu du. Haritzek, ordea, ezezkoa esan dio, bera ez doala.

 Ailegatu da, bada, Unai zubi gainera. Baina, behera begiratu 
duenean, zalantzak sortu zaizkio. Ez daki zer egin, eta Haritzi 
telefonoz deitzea bururatu zaio. Lasai, komunean eserita 
dagoela, hartu du Haritzek telefonoa.

Neurria: Zortziko handia
Doinua:  Manuel Narruk atzo esan dit C

U. Mendizabal
Zu horren lasai zaude ni hemen
nagola eta jakinda
tapa altxatu ta galtzak jetxi
ipinia dezu ginda.
Ni hemen nago zubi ertzean
beherantza salta ezin da
zerorri zaude komonian ta
ni nago kaka eginda.

H. Mujika
Hortik salto egin ta izan nahi zendun
mundu osoko alkate
ta orain bildurrez zubi punta hortan
ez lasaitasun, ez pake.
Nik zulo hontan pasatzen ditut
bai asti eta bai aste
ta egia esan une hontan zu`re
hobeto egongo zinake.
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U. Mendizabal
Arnesetikan behera zarrazta
eta papelik ez daukat
nahiz ta ausardiz pozikan salto
egingo nukeen zirt-zart
nola adixkide parea behar
konfiantzazko dan neretzat
galtzak io ta etorri zaitez
bultza egiteko behintzat.

H. Mujika
Dirudienez barrua dezu 
Unai nerbioz betea
hemendik altxa ta horra joateko
nik zer-nolako nekea!
Zubian goian omen zaude ta
prest dezu parapentea
nola demontre bildurtu zera
kuadrillako balientea?

U. Mendizabal
Nere buruak gaurko honetan
ere hasi nau harritzen 
saltatutzeko adorerikan
nahiz ta ez zaidan gelditzen
goma lotu det ta goitik behera
oraintxe noa abitzen
kezkatu zaitez minutu baten
ez badizut berriz deitzen.

H. Mujika
Harro-harro inda io zera ta
orain zenbat konpromezu!
Lehen baliente zinela baino
ataka estuan zaude zu.
Horrenbeste dei hainbeste watsapp
ta gero hainbeste mezu...
Igual lasaio geldituko naiz
deitzen ez baldin badezu.
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ELORRIO (2015-09-13)

Bertsolariak: U. Iturriaga, E. Lekue, M. Amuriza 
eta I. Ibarra.

Gai-emailea: Maite Berriozabal.

Amabirjinaren jaietako jaialdia. Kanpoan egiteko asmoa zen, 
baina euria medio, Arriola antzokian egin zuten saioa.

U. Iturriaga – M. Amuriza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140h4s

Gaia:  Miren, bada denbora bat zuen herriko egoera, Siriako egoera, 
gero eta jasangaitzagoa dela. Hartu duzu Europa iparralderanzko 
bidea. Zu, Unai, Euskal Herrian bizi den jubilatu bat zara. 
Egoera ikusita zure etxea eskaini duzu errefuxiatuei harrera 
egiteko. Ailegatu da gaur, Miren, erakutsi diozu etxea eta jarri 
zarete elkarrekin afaltzen.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

U. Iturriaga
Dana deukozu gure badozu
eskatu, eskatu ahal dena
errepetidu eingo naz igual
ez dot izan gure pelma.
Itzuliko deutsut esaldi bat
kuadro horretan dagoena:
bere etxera etorri dala
gure etxera datorrena.

M. Amuriza
Etxera sartu ohe bat emon
goraino bete platera
ta ondo etorria egin deustazu
dozun horren arabera.
Nahiz ta lehenengo gau hontan emon
hor bitzitzeko aukera
zer eingo dozu hemen banago
hemendik hilabetera?
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U. Iturriaga
Normalean motxera izaten da
esker onan begirada
aspertu edo nazkatu eingo naz
zure kezka hori al da ba?
Noz arte? Auskalo! Hilabetera
edo igual urtietara
nik arazorik ez dot ikusten
ondo konpontzen bagara.

M. Amuriza
Abiapuntu ezin hobea
izan dogu guk gizona
baina arazoa honen aldean
niretzako da sakona.
Nahiz ta neu hemen ederto egon
nahiz eta babesa soma
ama, gizona eta bi ume
ekarri al neikez hona?

U. Iturriaga
Denborak eingo dau bere lana
dana ekarten neurrira
normala zure kezka joatea
etxera ta familira.
Datorrena etorriko da ta
oin zoaz lotara tira!
Zure logelak leiho bat deuko
ekialdera begira.

M. Amuriza
Leihoak eta ateak han be
guk zabalik laga doguz
nozonoz bueltan joateko asmoz
eroanda edo geure kabuz.
Esan deustie jendearekin
hemen ibilteko kontuz.
Zure familiak zer uste dau
nire etorrerari buruz?

U. Iturriaga
Ez egixu kezka hori euki
ai lagun barri maitea!
Gure amari suertatu jakon
umea zala joatea
Inglaterran egon zan bi urtez
gero suertez etortea.
Gure etxean legea dogu
esker oneko izatea.

M. Amuriza
Bidean pasau doguz galduta
dozenaka egun ta gau
ta hara nora ailegau nazen
etxea neuretzako dau.
Jaungoikoagan sinisteari
dagoneko utzita nau
baina egunen baten bizitzak
ordainduko ahal deutsu hau!
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U. Iturriaga – E. Lekue
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140i78

Gaia:  Unai, lau urte dauzkazu. Iaz hiru urteko gelan “jefea” zinen. 
Aurten hasi da ikasturte berria. Heldu da klaseko lehen eguna, 
eta atea zabaldu eta mutiko berria topatu duzu. Etxahun da 
gelako mutil berria eta berarengana joan zara.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

U. Iturriaga
Zelan barriak bere
harrera behar dauen
galoietan neu naz ta
klase hontan gailen
esango’tzut mundu hau 
Etxahun zelakoa den:
pertxeroak hor dagoz
ta jefea hemen. (bis)

E. Lekue
Jertsea ondino ez dakit
nik neuk non ipini
ta zer esango dotset
tipo harro honi
ba apur bat apaltzea
jatzula komeni
Bilboko Errekalde
auzotik nator ni. (bis)

U. Iturriaga
Errekaldetik dator
orduan pobrie
bistan dago ez dala
oso dotorie.
Bi gauza etzaizuz ahaztu:
nire begiradie
eta nire aittetxon
exkabadorie. (bis)

E. Lekue
Gu biongandik aparte
negar ta mimoa
harrera egin dostezu
nahikoa irmoa.
Antzekoak garela
dot sentsazinoa
hemen ze gogorra dan
adaptazinoa. (bis)

U. Iturriaga
Ez da gero erreza
hona etortea
niregatik negarrez
hor dabil jentea
bi aukera dekozuz
bilbotar maitea:
edo esklabo edo
lugartenientea. (bis)

E. Lekue
Nor dator geuregana
andereño, maisu?
Seguruenik neuri
egingo deust kasu.
Bigarren planorantza
pasako zara aizu!
Belkrodun zapatilak 
lotzen be eztakizu. (bis)
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U. Iturriaga
Mutiko ez zara jeuzi 
ointxe momentuen
egotie gustatu
behar jatzun lekuen.
Niri hori esaterik
bizitza santuen!
Belkrue ipinikotzut
atzeko tutuen. (bis)

E. Lekue
Orain arte konpondu
gara hain itsusi
baina berbatan soilik
ezin gara hasi.
Errekreoan burruka
ein behar dugu kasi
ta irabazten dauana 
bera da nagusi. (bis)

U. Iturriaga – I. Ibarra
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140j9k

Gaia:  Gaur amaitu dira jaiak, baina gaur gauean ere parranda egon 
da Elorrion. Unai, gauero atera zara parrandara.  Goizean, 
etxera bueltatzerakoan, andre bera atera zaizu leihora, Iratxe, 
buruarekin keinua eginez, “Desde luego!”. Gaur ere hortxe 
duzu zuri begira eta zerbait esatea pentsatu duzu.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat / Orain hasi bihagu (* )
 
U. Iturriaga
Ni etxerantza bueltan
ze gogo ta ze poz
eta zu hor leihoan
ai nire zain zagoz
beti keinu horrekin
baina mekauen sos
pertsianiek burue
moztuko’tzu nonoz! (bis)

I. Ibarra
Ez zaitez haserretu
akabo, akabo!
Ikusten zaitut nire
begien esklabo.
Ni goizero-goizero
hor begira nago
ta bakoitzean zatoz
gero ta okerrago.
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U. Iturriaga
Mozkorrik harrapau dot
noski nik jaiotan
daneriko edariak
eukinda ahotan.
Zu ostera beti zagoz
bentanatxu hortan
ez dozu asko gastauko
kalefazinotan.

I. Ibarra
Egoera ez dogu
guk berez gordina
alegrantzian zabiltz
baina ze zikina!
Mantxa kalimotxoaz
hor goian egina
ta arropa zuriagaz
joango bazina!

U. Iturriaga
Jaietan normalena
hoixe baina, keba!
Ez naiz mozkor bakarra
begitu atzera
badator bat hor joka
ointxe bazterrera!
Begiratuixu, hori
zure semie da.

I. Ibarra
Horri ez deutsat botako
bentanatik bronka
nahiago dot nik zuri
suerte ona opa.
Semea egongo da
goraino igota.
Gainera bihar ere
ikusiko dot ta.

U. Iturriaga
Jaiak amaitzen dira
behintzat gaurkoakin
ni igual egongo naz
bai bixamonakin
zuri be fakturie
kobraukotzu jakin
aste bat pasakotzu
ziatikarekin. 

I. Ibarra
Ondino gazte nago
itxaron, itxaron!
Zuretzat zeuk jai eta
besteak hor konpon!
Nahiz eta balkoi bako
etxe baten dagon
zure ama Josefinai
goraintziak emon. 

(* ) Lehen bertsoa doinu batean 
kantatu zuen Unaik; Iratxek, ordea, 
doinua aldatu eta bigarren doinu 
horretan jarraitu zuten. 
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OÑATI (2015-10-02)

Bertsolariak: A. Goitia, M. Lujanbio,  A. Arzallus, A. 
Laburu, A. Mendiluze eta M. Arregi.

Gai-emailea:  Egoitz Atxaga.

Sanmigel jaiak Oñatin, eta urteroko bertso jaialdia Zubikoa 
pilotalekuan. Laurehun entzule inguru.

A. Laburu, M. Arregi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140lec

Gaia: Kuadrillakoak zarete. Agin beti narras jantzita ibili izan da. 
Baina gaur dotore etorri da, galtza eleganteak eta polo arrosa 
jantzita.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

M. Arregi
Beti narrats zabiltza
eta gaur desberdin
baina horrelakorik
ez zaidazu egin.
Agin ligatzeari
nahi diozu ekin
nerekin nahi`zu edo
beste norbaitekin?

A. Laburu
Elkarrizketa hasi 
behar al da txistez?
Ni ez naiz etorri gaur 
hain aurpegi tristez.
Berdintasun kontuak
guztiontzat bitez
zuk ondo daukazu ta
nik ba zergatik ez?
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M. Arregi
Zer zabiltza kontuak
hain serio hartzen?
Nahiz ta ez dudan hasi nahi
ni zurekin sartzen
arrosa koloreko 
alkondara jartzen
azal tonuarekin
ez dizu pegatzen. 

A. Laburu
Ispilura joan behar 
ote det segidan?
Eredu onegirik 
ez baitaukat jiran.
Konfidantza handirik
ez dedanez nigan
esaidazu orduan
zerk pegatzen didan?

M. Arregi
Zure galdera hori
ez nuen espero
baina erantzungo dizut
bapatean bero:
ondo zeundeke Agin
zuk jantzi ezkero
dortoka Ninjak ditun
kamiseta edo. (*)

A. Laburu
Nere Ninja dordokek
nolako irrika!
Zurea ere atsegin 
det izugarri ta
neria botako det
akaso harrika
sukaldeko trapuak
buruan jarrita.

M. Arregi
Nahiz ta bistarentzat den
hau nahikoa kolpe
ligatzen badaukazu
zuk nahikoa zorte
pitillo alkandora
ta zure bibote
baserritar iraultza
deituko diote.

A. Laburu
Baserritar iraultza
aipatzen da prentsan
ezjakinok ere hau
ulertu genezan
baina begira orain
Aginen sorpresan
gorria ta naranja
ta ez dit ezer esan.
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M. Arregi
Kamisetan baditu
hamaika marrazki
lau dordokatxo edo
hor dauzka zehazki.
Sartu naiz jada Agin
ni zurekin aski.
Ez dizut esan baina
ez zaude hain gaizki.

A. Laburu
Ene Aginek orain
zenbait estuasun
ez zulako espero
hainbeste maitasun.
Nudista sartuko naiz
Maider eta entzun
ea orduan kritikan
zer ipintzen dezun.

(*) Hala daude jantzita. Agin, Dortoka Ninjako marrazkidun niki 
batekin eta Maider buruan painuelo bat duela.

Bertsolaritzaren sekretuak
Hernani, 2015-02-22
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A. Goitia-A. Mendiluze
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140mgo

Gaia: Txikitatik lagunak zarete. Andoni zortzi urteko mutikoa, eta Aitor 
zure lagun imajinarioa. Gaur, esan dizu Andonik dagoeneko ez 
daukala zure beharrik.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Erreguetan ari nintzela

A. Goitia
Zu nonbaitera joan ezkero
segitzen nizun ilaran
ta ni urduri jarri ezkero
jartzen ninduzun patxadan.
Oroitzapenak erortzen zaizkit
oroitzerako samaldan
behar zaitudan edo ez utzi
nik erabaki dezadan.

A. Mendiluze
Haurra zinela begiak itxi
eta negarrari ekin
sortu ninduzun ta kontsolatu
izan zera zu nerekin
baina noiz utzi behar zintudan
nahiz eta aurretik ez jakin
bada garaia ausart zaitezen
hezur haragizkoekin.

A. Goitia
Haiekin beldur naiz ta zurekin
beti modu seguruan  
zu baino lagun hoberik ez dut
inoiz aurkitu munduan.
Tatuajedun jende pila bat
ikusten dut inguruan
batzuk soinean marrazten dute
eta nik berriz buruan.

A. Mendiluze
Banengoen ba konbentzitzea
lan zaila izango zela
ingurukoei begiratzean
beti ikara itzela.
Zeure beldurrei buruz Andoni
behingoz ohar zaitezela
zeure beldurra zeuk sortzen dezu
neu sortu nauzun bezela.

A. Goitia
Batzuk beldurti deitzen didate
ta ni sentitu zentzudun
lehen esan dizut lagun hoberik
ez baitut aurkitu egun
eta zertako hezur mamizko
lagun berri bila jardun
zuri eskerrak egin banintzen
nire buruaren lagun.

A. Mendiluze
Baina mundua urrun daukazu
eta ez zaizu inporta
kanpoko aukerak galtzen dituzu
zeure barrurantza jota
zeure burua lagun dezula
ez dezu ba orain bota!
Ez ote zera agian ari
zeure buruaren kontra?
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A. Goitia
Ni behintzat ez naiz Aitor sentitzen
paretan kontra kolpeka
azken urteetan jarri bainauzu
zoriontasunez beteta.
Erabakia nire buruak
hartzen du penak gordeta
mugak ipini ezin zaizkion
toki bakarra da eta.

A. Mendiluze
Baina bizitza osoa ezin da
zeure buruan kabitu
zabal itzazu behingoz begiak
zeure ilunak argitu
zoaz kanpora, zoaz mundura
ta leku bila aritu
ta ez badezu ezer topatzen
badakizu non aurkitu.

A. Goitia
Aitor oraindik esaten dizut 
zein izango den segida
berriro ere egin behar dut
azkar zuregana jira.
Umetxoa naiz baina ez daukat
hain estua ikusmira
nahi baduzu ez etorri bihar
kuadrillako bazkarira.

UREPEL (2015-10-11)

Bertsolariak: J. J. Eizmendi “Loidisaletxe II”,  J. L. 
Gorrotxategi,  S. Lizaso eta A. Arzallus. 

Gai-emailea: Joxe Mari Iriondo.

Xalbador Eguna ospatu zuten Urepelen beste urte batez. 
Bezperatik hitzaldiak eta kontzertuak izan ziren eta bazkal 
ondoren bertso-saioa. Berrehun eta berrogeita hamar lagun 
ziren bazkaltzen eta beste berrogeita hamar edo inguratuko 
ziren bertsolarien entzuterat. Saioaren aurretik “Zubikoa” eta 
“Errezil” bertsolariak omendu zituzten, eta  Emile Larre ere 
gogoan izan zuten. Saioan zehar Johnny Kurutxet diasporako 
bertsolaria oholtzara atera zen.
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A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140olg

Gaia:  Sortaldetik ihesi datorren hainbat errefuxiatu dela eta, asko hitz 
egin, baina inork ez du soluzio garbirik ematen.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

Siriatik ta Afrika aldetik
ihesi dira etortzen
eta bidean beren malko ta
izerdi tantak idortzen.
Ez da errexa bertso batean 
soluzio on bat lortzen
baina Europa orain ari da
harresi gehiago sortzen.
Lehenik galdetu behar genuke
zergaitik ote datozen?

Agintarien diskurtsoetan
ez bainaiz sobera fio
haien bizitza hain merke eta
hemengoak hain kario
eta gainera erraiten dute
ari direla serio
beren europar goi instantzitan
bilkura ta soluzio
gure mugetan ez dut sinisten
ta hangoetan gutxio.

Mendebaldeak jabetu nahi du
gasaz ta petrolioaz
ez da kezkatzen hango pertsonen
bizitzaren balioaz
ta gerretatik ihesi datoz
maiz guri atea joaz
mugen gainetik salto egin ta
igaroaz-igaroaz
bertze mundu bat aldarrikatuz
haizea bezala doaz.
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DURANGO (2015-10-16)

Bertsolariak: U. Iturriaga, S. Colina, U. Agirre, A. Agirre, 
O. Bartra  eta J. Maia.

Gai-emailea: I. Elortza.

San Fausto jaietan ohikoa den jaialdia. San Agustin aretoa 
beteta.

O. Bartra – A. Agirre
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140pns

Gaia: Hiru urtetik hona Oihanak beti behar izan du norbait gauez etxera 
laguntzeko. Gaur ere, Amaia, zu prest agertu zara laguntzeko. 
Baina Oihanak ezetz esan dizu, bakarrik joango dela.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Beste bateko inularretan

A. Agirre
Nik beti gertu neukan gogoa
ta urrun eragozpena
baina gaur esan dezu “Bakarrik
joatea det onena”.
Arrazoi dezu behin altxatzeko
iritsi dela orena
zure buruai ipinitako
hiru urteko kondena. (bis)

O. Bartra
Urduri jartzen naz gaba honetan
hau pentsatu bezain laister
kuadrilla beti laguntzeko prest
horregaitik mila esker.
Nahiz ta ondino ilun ikusi
bidetako hainbat bazter
neuk konprobatu beharra daukat
ez dala pasetan ezer. (bis)
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A. Agirre
Behin eraso bat jasan zenuen
ilunpetan, ta argi da
irudimenak beti eraman
zaitzakela urrutira
baina aukera zurea bada
eman pausoei segida
aurrera egin ezazu nahiz ta
joan atzera begira. (bis)

O. Bartra
Ondino ere buruz ez nago
hortan neure onenean
nahiz ta apurka hau gainditzeko
egon itxaropenean
ta badaezbada zuk mugikorra
eduki aldamenean
ta abixatu egingo zaitut
etxera heltzen nazenean. (bis)

A. Agirre
Zazpirehun metro izangatik
bidean ez danez giro
hartu mobila aldean baina
uxatu min ta bertigo
ahaztu lehengoa nahiz ta zaila den
ez da pasako berriro
ta nahiz ta ez pasa hor egongo naiz
zuk behar nauzun aldiro. (bis)

O. Bartra
Zure alboan hiru urtetan
sarri egin dot negarrik
eta euki dot autodefentsa
tailer horien beharrik.
Nahiz ta batzutan bildurra eduki
edo ez izan indarrik 
oin gitxienez ederto dakit
ez nagoela bakarrik. (bis)

Ez da kasualitatea
Alegia, 2015-03-08
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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IRUÑEA (2015-10-29)

Bertsolariak: M. Lujanbio, S. Colina, U. Iturriaga, 
J. Zelaieta, E. Fernandez eta J. Soto.

Gai-emailea: Fernando Anbustegi.

Nafarroako Bertsozale Elkarteak Udalarekin elkarlanean 
antolatuta, urriaren 22tik azaroaren 12ra arte izan zen 
Bertsoaroa 2015. Zazpi emanaldi izan ziren Iruñean: Jose 
Mari Esparzaren “Jota heretikoak: Nafarroa hegoaldeko 
bertsolaritza” hitzaldia, “Hor konpon Marianton” haurrentzako 
emanaldia “Bertsolaritzaren Sekretuak” emanaldi berezia, nafar 
bertsolari gazteen bertso-saioa, 2ZIO taldearen rap kontzertua 
eta bi bertso-jaialdi. Horietako lehena Gurutze plazako 
institutuan egin zen, ohi bezala ostegun ilunabarrean. 

U. Iturriaga - E. Fernandez
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140qq8

Gaia: Bikotea zarete. Baserritarrak. Bizi guztia baserrian eman duzue 
lan eta lan. Zuen seme-alabentzako bizitza hobea lortzea aldera, 
hauek ikastea nahi zenuten. Eta ikasi dute, eta lanpostua lortu 
ere bai. Bata Txinan bizi da orain, eta bestea Estatu Batuetan. 
Zuek baserrian jarraitzen duzue.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I
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U. Iturriaga
Gurasoak beti egiten du
bere seme-alaben alde
hainbesteraino ze ondorioz
egin digutela alde.
Bata punta batean bestea
beste punta baten daude
ondoan izango genituzke
Iruñera joan gabe.

E. Fernandez
Nahiz ta seme-alabak bisitan
etorriko diren aurki
nola ez biok gure ondoan
nahi genituzke eduki.
Genuen dena eman genien
nahiz ta bagenuen gutti
arrakastatik gertu agian
baina gugandik urruti.

U. Iturriaga
Bata Estatu Batuetara
bestea Txinako puntara
mapamundian erdi aldean
geu soilik geratu gara.
Famili honen ordutegia
paradoja ez al da ba?:
bata esnatzen ari denean
doa bestea lotara.

E. Fernandez
Arrazoi duzu gure famili
honek ez dunez etekin
ikasketekin eduki zuten
Unai hainbertze zeregin.
Baina gaur guztiz ados naukazu
zure paradoxarekin
eurek ernatu triste iten dira
ta nik ezin dut lo egin.

U. Iturriaga
Bada alferrik zabiltz buruai
bueltak ta bueltak ematen
begira zazu Txinan zein USAn
ze etorkizun daukaten.
Segitzen badu gure familiak
karrera hau eramaten
egin kontu gure ilobak jaio
daitezkeela igual Marten.

E. Fernandez
Marten kontuak gizarte honen
tranpa uzten du agerian
sarri egon naiz eurek noiz heldu
esperoan atarian.
Urteak pasaz egoera hau
aldatuko da agian
zuk eutsi zazu bilduko gara
Gabon Zaharreko afarian.



- 184 - - 185 -

Bapatean 2015

U. Iturriaga-J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140rsk

Gaia: Bar-kos eta Bar-cina zarete zuek. Uxue eta Yolanda (Unai eta 
Julio) eta noski “bar” batean egin duzue topo. Azken hilabete 
hauetan, aunitz aldatu da zuen bizitza.

Neurria: Lauko handia
Doinua: Kontu barri bat suzedidu da II

 U. Iturriaga
Barregarria konparatzea
gure bizitzen bidea
biori ere aldatu zaigu
eta barbaridadea.

J. Soto
Gu bar batean elkartu gara
nik dut telefono estra
zuk semaforoa anbar duzu
eta ni beti barrezka.

U. Iturriaga
Nonbait somatzen hasita zaude
zu Madrileko izpiak
baina Iruñean zuri barrezka
dabiltz bertako guztiak.

J. Soto
Barre egitea ez zait ba inporta
nik segitzen dut Satanas
Madrilen lagun pila bat ein dut
intimoena Barcenas.

U. Iturriaga
Bart afaldu egin zendun beraz
ez det ulertu barkatu!
Aldendu zinen  hemendik  eta
zu Madrilen enbarkatu.

J. Soto
Nik afaltzen dut Moet Chandonakin
astelehen ta asteartetan
zu joan zaitez Hernanira ta
mozkortu barrikotetan.

U. Iturriaga
Pronuntziaziogatik igual
ez dut hartu Moet Chandona
ez naiz joaten ni Hernanira
Urkullu etortzen da hona.

J. Soto
Zerbezatxo bat eskatu zazu
segi kontu eta abar.
Glutenak kalte egiten dizu
ta eskatu ezazu Ambar.

U. Iturriaga
Koinak gehiegi ez ote dabil
zerbeza kontutan hemen?
Zuri ur pixka’t eskauko dizut
ia txispatu behar zaren.

J. Soto
Uxue ez zara asko aldatu
nahiz isilxego lehen baten.
Kargua burura igo zaizu
ta orain tabarra ematen.
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U. Iturriaga
Bada begira gu hemen gaude
jada zu ahazteko gogoz.
Beraz bueltatu zu Bargosera 
Barkatu ez, ai! zan Burgos.

J. Soto
Telefonoa jotzen hasi zait
eta dut joan beharra.
Zuk segi Naparroa altxatzen
nik altxako dut Navarra.

S. Colina – E. Fernandez – J. Zelaieta
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141nqc

Gaia: Sustrai, Osasunako futbol jokalaria zara eta zuek, Julen eta 
Eneko, bere gurasoak. Osasunazale borrokatuak. Athletic-era 
joateko eskaintza jaso duzu. Hortxe dituzu ezker-eskuin: Julen 
“ bai onartu” eta beste aldean Eneko “ez, Osasunan gelditu”.

Neurria: zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

J. Zelaieta 
Lehen ere izan dira
hor eskeintza asko
txuri-gorriz jauntzita
zeundeke galako
Europan jokatzeko
txanpions ta halako
hemen Espainiatik 
ez zara aterako. (bis )

E. Fernandez
Gauzak ezin dituzu 
egin  edonola:
kontrato aberats bat
ez zaizu axola!
Ikusi adibideak
hor da Kike Sola
ez dakit noiz sartu zun
azkeneko gola. (bis )
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S. Colina 
Beraz Sola berri bat
izan beharko nuke
printzipioak aldatzen
dira diru truke
baina fitxatu aurretik
jakin behar genuke:
Bilbon partidak nola
erosten dituzte? (bis )

J. Zelaieta 
Nola erosten dituzten
lasai, Sustrai, ahaztu!
Zuretzako zeozer 
delako geratu
zu segi Athletic-era 
ez baita pekatu
ta hori bai kobratzean
gutaz gogoratu. (bis )

E. Fernandez
Etxean dietaren bat
nola ez den kalte
Sustrai gurasoak gara
zurearen parte
baina Osasuna ez zazu
utzi gaur aparte
Iruñean heroi bat
izango zinake. (bis)

S. Colina 
Heroia izan edo 
kuenta korrientea
zergaitik dut barrena
zalantzaz betea?
Badut pase, regate
eta rematea
baina ez naiz Muniain bezain
inteligentea. (bis)

J. Zelaieta 
Muniain modaz laster
pasako da jada
behar dena da orain 
joatea bertara
lehen ere nola pila 
joanak diren hara
San Mames berri hori
Sadar txiki bat da. (bis)
 
E. Fernandez
Holako erabakiak
ez zeuden gaurdaino
burua erabiliaz 
helduak honaino
Bilbon guztia euri
Bilbon dena laino
hobe sagu-burua
lehoi-isats baino (bis)

S. Colina
Ahaztuz naturistaren
esplikazioa
fitxatu egingo dut:
sosa da zioa.
Berdin da baldin banaiz
Solan sozioa
bankilloan daukate
kalefakzioa. (bis)
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ERMUA (2015-10-30)

Bertsolariak: F. Zelaieta, B. Gaztelumendi, J. Maia, 
O. Bartra,  U. Alberdi eta A. Martin.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

San Martin azokaren bueltan, San Martin Kulturala antolatzen 
dute. Eta horren barnean,  Euskal Birusa Euskara Elkarteak, 
Udalaren laguntzaz, bertso-jaialdia, Ermuko antzokian. Areto 
dotore eta handia da, baina bertaratutako laurehun lagun 
inguruk dotore berotu zuten saioa.

B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140u1c

Gaia: (Soka bat ematen dio) Duela hogei urte zuretzat esanahi bat 
zuen soka horrek; duela hamar urte beste zentzu bat hartzen 
joan zen. Eta gaur egun? 

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak
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Gogoratzen naiz ikastolako
rekreotako festatan
neska guztiak soka saltoan
mutilak ordea bakan
erdi galduta sentitzen ginen
baloi haundi baten faltan
ta zenbat aldiz galdetzen nuen
haurtzaroko garai hartan
zergatik jarri ohi ginen beti
sokaren alde banatan.

Hemezortzi urte nituenean
nerbioak irakiten
parrandak eta lagun kuadrillak
nola zuten eragiten.
Ostegun gauez ostiral gauez
zein larunbat gauez irten
maitemintzea nahiz zer den ez den
sarri erraza jakiten
azkar ikasi nahi izan nuen
korapiloak egiten.

Gaur hogeita hamar urte gertuan
sokarik ez det paisaian
tamalez ez naiz beti ibiltzen
horren itxura lasaian
ez nuelako ikasi nunbait
ikasi behar zen garaian.
Begiratzen det soka gertutik
eta hasten naiz jarraian
lehen egindako korapiloak
askatzen ikasi nahian.
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AURITZ (2015-10-31)

Bertsolariak: A. Arzallus, S. Colina, M. Lujanbio 
eta J. Soto.

Gai-emailea: Aimar Karrika.

Garaitzeko Asi Kultur Elkarteak antolatu zuen bertso-jaialdia. 
Kultur etxeko aretoa bete zuten 250 entzuleek saio bikaina 
entzuteko aukera izan zuten.

S. Colina - M. Lujanbio - J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140u1c

Gaia: Sei puntu baino gehiago dituen bertso bana egin beharko 
duzue. Julioren bertsoa deskriptiboa izango da. Sustrairena 
aldarrikapen bat, eta Maialen, zurea gogoeta bat. 

 Jende uholdea Europa zeharkatzen ari da.

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

J. Soto
Bide ertzean ikusten dut
kristoren jende tropela
lehendabiziko andreak 
gorri kolorez mantela
eskutik ume ttiki bat
buruan duna txapela
atzerago amona bat
bi begiak mela-mela
euren motxila barrutan
goian daukana kordela
zer dagon ez dut ikusten
nahiko nukeen bezela
imajinatu dezaket
iragana daukatela. (bis)
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S. Colina
Guk bidali genizkien
helikoptero, tanketa
bertan misilak jaurtikiz
eta hustuz metraileta.
Handik ihes egin dute
euren zaku ta maleta
bai, bai, uholdean datoz
ez lehen bezala aleka
euren paren sabelean 
hortxe dijoaz zer gerta
begi-zuloak pasadan 
urraturik kamiseta
Europaren sabelean
bihotzik ez dauka eta. (bis)

M. Lujanbio
Historiaren baitan gerrak
badira parentesiak
ez daude mapan eremu
jakin batean hertsiak.
Behin batean euskaldunak
ere jo zitun etsiak
eta hango ihesak ta
herio ta karraxiak.
Nahiz ta asaldatzen gaitun
siriarren ihesiak
ni gehiago kezkatzen nau
justiziaren gabeziak:
bonbak erein zizkienak
jartzen dizkie hesiak. (bis)
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A. Arzallus - M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/140v3o

Gaia: Biei txiki-txikitatik etiketa desberdinak jarri dizkizuete, etxean, 
auzoan, eskolan... Zuri, Maialen, beti erran dizute “Zu bai 
inteligentea, nahi duzuna egingo duzu bizitza honetan”; zuri, 
berriz, Amets, “Hau bai tontoa, ba ote dago tontoagorik?”. 
Bientzako zaila izan da karga horrekin bizitzea.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Hamalau heriotzena I

A. Arzallus
Nunbait ez nuen inoiz
ongi erantzuten
ta halakotan inork
ez zidan entzuten.
Tontoa nintzen iaz
tontoago aurten
dena karrera zail bat
ze bizi iraupen.
Eskerrak kontra itera
motibatzen nauten!

M. Lujanbio
Nik kontra egiteko
ez aski adore
ta honek mikazten dizkit 
barru ta umore.
Beti jantzi behar dut
txukun ta dotore
gauzak perfekto egin
ta ahal bada hobe
eskubiderik ez dut
hanka sartzeko`re.

A. Arzallus
Eta ni betikoa,
ergela mutila
gainera ez bat ta ez bi
ari zazikit mila.
Beharbada jendea
arrazoiz dabila
neuk espero det behintzat 
hala izan dedila
ez badute arrazoi
a ze tonto pila!

M. Lujanbio
Nik dena ikasi det
letra ta zientzia
liburuen artean
ze pazientzia!
Doktorego bat eta 
hiru lizentzia
lagunak galdu ditut
hor nago etsia.
Pentsa zertarako den
inteligentzia.
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A. Arzallus
Ta hola heldu gara
biak orain arte.
Hala ere zuk baduzu 
suerte baten parte
zeren nik nahiz jarri
mila borondate
ez dut lortzen nahiz eta
saiatu jo ta ke
zuk behintzat tontoana
egin zenezake.

M. Lujanbio
Orain nahi ote nauzu
engaina arazi?
Zuk zure rol horretan
ondo dezu ikasi
nahiz ta baldar itxuran
jendea nahasi
nik nahiko nuke zure
papera lehenbizi
tonto plantak egin bai
eta bapo bizi.

A. Arzallus
Ni pertsonaia bat naiz
horien abenturan
inozoen bidean
hor neure menturan.
Ni zer naizen sekula
ez daudenez dudan
ez dira enteratuko
ez negu, ez udan
neure barruan zenbat
parre egin dudan.

M. Lujanbio
Ba nik nire barruan
etsia ta pena
ez dudala gozatu
goza nezakeena.
Hau da bere tontoan
asko dakiena
ze, zalantza baitago
hemen gu biena
zein den tuntunena ta
zein den argiena.
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S. Colina
Sei t`erditan esnatu
ta hala beharrean
mendira joango naiz
Land Rover zaharrean
ta puestotik tiratu
neure baldarrean
dozena erdi bat uso
tiro bakarrean. (bis)
 
M. Lujanbio
Gaur gertatu zaidana
ez da berriketa:
Land Roverra utzi ta
posturaino buelta
suerte txarren bat dago
neretzat gordeta
abioiari ere
ez diot jo eta! (bis)

S. Colina
Pin, pan, pun joko dut ta
usoen tropela
beherantza jausiko da
bailitzan orbela
ta txakurra eurekin
bueltan datorrela
goxo-goxo esango dit
onena naizela. (bis)

M. Lujanbio
Azkenik iluntzean 
suertean bi “klik”
uso galdu-galdu bat
han zegon oraindik
ta nik bota nuela
zin egiten det nik
ondokoan txakurrak
eramanak dizkit. (bis)

S. Colina - M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141064

Gaia: Pertsona bera zarete zuek biok: ehiztari amorratu bat. Zuk, 
Sustrai, biharko eguna nola imajinatzen duzun kontatuko 
diguzu; eta, zuk, Maialen, eguna pasa eta egiazki nola joan den 
egun hori.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat
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S. Colina
Nire azainak a ze
oihartzun ta bonbo!
Herrira ni heltzeko 
ez dute itxarongo
ehun uso bota ta 
trebe bezain ondo
bueltan bilduko ditut
hogei kilo onddo. (bis)

M. Lujanbio
Ehizak ez zidan eman
nahi adina lustre
baina markaren batzuk
hautsi nahi nituzke.
Hala’re ontoik bazenik
etzazute uste
gipuzkuano zerriek
eraman dituzte. (bis)

S. Colina
Onddo ta uso etxera
nora ba bestela?
Andreak prest eukiko 
du bertan pastela
“zera” egingo dugu
inoiz ez bezela
ziur nago bixkiak 
sortuko direla. (bis)

M. Lujanbio
Ez  ehiza ta ez onto
ibili naiz bajo
baina etxea goxo det
pentsatu ze lujo!
Ta ohe kontu hortan
moldatzen naiz majo
baina hor ere pasa zait
tira eta ez jo. (bis)

IRUÑEA (2015-11-12)

Bertsolariak: U. Alberdi, A. Arzallus, A. Fuentes “Itturri”, 
A. Karrika, E. Lazkoz eta J. Maia.

Gai-emailea: Alaitz Rekondo.

Nafarroako Bertsozale Elkarteak Udalarekin elkarlanean 
antolatuta, urriaren 22tik azaroaren 12ra bitarte izan zen 
Bertsoaroa 2015. Zazpi emanaldi izan ziren Iruñean: Jose 
Mari Esparzaren “Jota heretikoak: Nafarroa hegoaldeko 
bertsolaritza” hitzaldia, “Hor konpon Marianton” haurrentzako 
emanaldia, “Bertsolaritzaren Sekretuak” emanaldi berezia, 
nafar bertsolari gazteen bertso-saioa, 2ZIO taldearen rap 
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kontzertua eta bi bertso-jaialdi. Bertsoaroaren amaierako 
jaialdia ere Gurutze plazako institutuan izan zen, eta laurehun 
lagun hurbildu ziren entzutera.

A. Arzallus - A. Karrika
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/14118g

Gaia: Badakigu, zu, Aimar, Auritzekoa zarela, eta, zu, Amets, 
Hendaiakoa. Auritz eta Orbaitzeta muga herriak dira eta 
Hendaian itsasoratzen da  Bidasoa. 

 1985ean Orbaitzetakoa zen Mikel Zabaltza Bidasoako uretan 
agertu zen hilik. Jakin duzue dokumental bat egin nahi dela, 
egia bilatzen duen dokumental bat.

Neurria:  Zortziko handia
Doinua: Goizian goizik jaiki ninduzun I

A. Arzallus
Ene egia denboran zehar
hain gordea, hain torpea!
Oraindik ere erdi agintzen
dago orduko kortea.
Nik uste beste probintzi baten
galdu zuen konortea
ta egiaren erreka horrek
ze-nolako idortea!

A. Karrika
Gure harizti hoietan ez da
zauria horren arina
oraindik ere sentitzen dugu
guk lehenago adina
Bidasoako uretan zehar
hondoratuz gure mina
eta oraindik ikusi behar
erreka guztiz zikina!

A. Arzallus
Errekak nunbait oraindik ere
zikinetik dakar ura
zoritxarrean gorpu hilotz bat
sartu zen kaja barrura
ta kaja bete horren ondoan
ze gogorra ze tristura
ziega hutsetan kunplitzen dela
egindako krimen hura!

A. Karrika
Ta Orbaizetan azken urtetan
min luze honen bitarte
urtero-urtero elkartu gara
hau salatzeko jo ta ke.
Aurten lehenengoz lehendakaria
izango da horren parte
baina ez dezagun guk hortan etsi
egi dena jakin arte.
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A. Arzallus
Intxaurrondoko artxiboetan
lizundutako orriak
Goardia Zibilen histori latzak
praktikak ta teoriak.
Gaur egun lasai biziko dira
isilduaz historiak
baina hil arte segiko die
herriaren memoriak.

A. Karrika
Gure herria josia dago
joandako hoien minez
ta gure pena baretu nahian
omenaldiak eginez.
Egia jakin nahi ote dugun
eskatuko nuke zinez
ezer ez baita lortzen ahalko
hiru hitzen ahaleginez.

A. Arzallus
Batzurena hain zabaldua ta
bestena hain zinikoa
neroni ere iraganak maiz
egiten dit zimikoa.
Nahiz guk ere maiz egiten dugun
bide autokritikoa
biktimen mina ezin da izan
kapital politikoa.

A. Karrika
Hemen dena da dolu hitza ta
guztia da xori kanta
hemen gezurrak egi dirudi
egiak gezurran planta.
Bidasoako izan edota
begiko malko xarmanta
gure egia osa dezagun
minetik tantarik tanta.

BBK Sariketa
Zalla, 2015-03-11
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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LEGAZPI (2015-11-20)

Bertsolariak: I. Zubeldia, S. Colina, M. Lujanbio eta N. 
Elustondo.

Gai-emailea: Asier Iriondo.

Bertso Olariak (Legazpiko bertso eskola) izan zen 
antolaketaren arduradun, eta Latxartegi aretoan saio 
polita osatu zuten bertsolariek, Asier Iriondo herritarraren 
gidaritzapean. 

N. Elustondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1412as

Gaia: Ipuin kontalari moduan aritzen da Nerea, eta ipuin klasikoak 
ere kontatzen ditu. Halere, Nerea, saiatzen zara ipuin klasikoak 
oraingo baloreetara moldatzen.  Asko aldatu behar izaten 
dituzu?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Santa Barbara zure bizitza II

Zenbat jakintza, zenbat istori
gordetzen den ipuinetan!
Nahiz eta altxor pila ederra
badagon klasikoetan
emakumeak printzesa edo
neskame dira denetan
mutilak berriz beti ausartak
ta heroiak heroietan
hetero normak markatutako
gure jendarte honetan. (bis) 
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Ta horregatik aldaketa bat
beharrezkoa zeharo
ea guztiak bihur daitezkeen
nahi dutenaren arrago.
Ipuin bat hartu ta aldatzea
berez zaila ez da klaro!
Fantasiazko mundu hortatik 
abiatu ta harago
tamalez gure artean askoz
ere zabor gehio dago. (bis)

Bainan hala’re kontalaritza
ze ofizio polita!
Mundu berri bat sortu daiteke
“bazen behin”etik hasita.
Nik aldatzeko izaten ditut
makina bat inkognita
ta hoien bidez kanbiatzea
izanagatik taktika
zailagoa da kanbiatzea
entzuleriaren txipa. (bis)
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I. Zubeldia – M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1413d8

Gaia: Maialen, zentro komertzialera joan zara erosketak egitera. Bete 
duzu gurdia eta kaxara iritsi zara. Han, Iker kajeroa dago.  
Kobratu ahala erositakoaz komentario eta galderak egiten ari 
zaizu.

 
Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zeru altuan zegoen Jaunak

M. Lujanbio
Barra kodea pasatu ahala
honek ahoa zabaldu
batak gizendu egingo naula  
besteak berriz argaldu
beste hau sarri saltzen duela
hurrena ezin dula saldu... 
Zure lata hau aguantatzeak
deskuentoik egiten al du?

I. Zubeldia
Beti izan det bezerokiko
hoinbesteko interesa
integraletik tire egiten du
a ze  nolako sorpresa!
Pastelak ere hiru dozena
hortan ez dauka pereza.
Zure dieta ulertzen ere
ez dago oso erreza.

 

M. Lujanbio
Nere dieta nere dieta da
uztazu aparkatuta
hasi bazara dena kobratzen
hasi zaite eta buka!
Asper-asper egina hortxe dago
mingaina bizia du ta
testu iruzkinak egiten ditu
ingredienteak letuta.

I. Zubeldia
Pazientzia haundi samarra
behar da bezero honekin
deskuentoak eskatzen ditu
nola ibiltzen dan zeinek jakin
tres por dos eta bere kupoiak
ezin du hortik aldegin
ia amona eginda zaude
hogeita hamar urterekin.
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M. Lujanbio
Amona ez baina nik ere behar det
edateko ta jateko
ta zu danari punta ateratzen
ze poeta bapateko!
Orain nik daukat berrehun euroko
ta besteik ez emateko
ta preparatu horreri ere
izango du esateko.

I. Zubeldia
Berrehun eurora zure faktura
nahikoa azkar da io
kupoiak ere atera ditu
bere poltsa barrutio
kontua ere preparatu det
beraz agur ta adio.
Gazte Txartela gorde ezazu
ia ez dizu balio.

M. Lujanbio
Gazte Txartela alperrik daukat
baina hementxe aukeran
kupoiak eta travela ere
eman dizkizut haseran.
Gabonetako zozketako ere
nola zera sartu dedan
tokatzen bada biajea zutzat
ta ia joaten zeran!

I. Zubeldia
Haserre samar ipini zera
baina posible ote da?
Adiskidetu egin gintezke
badaukagu ta aukera
ta biaje bat tokatu leike
hemen Karibe aldera
bakarrik triste eongo nintzake
batera joango al gera?
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MARKINA-XEMEIN (2015-12-08)

Bertsolariak: A. Egaña, F. Paia, M. Lujanbio, A. Arzallus, 
U. Alberdi eta J. Soto.

Gai-emailea: Xabi Paya.

Amaiur Elkarteak antolatzen du urtero, abenduaren 8an,  
Kontzesioko bertso jaialdia. Markinako pilotalekua jendez 
beteta, aurtengoan Xabi Payak jarri zituen gaiak. Bi ordutik 
gorako saioa izan zen; oso betea, ona eta beroa. 

A. Egaña - U. Alberdi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1414fk

Gaia:  Autobus batean egin duzue topo.Uxue haurdun, zazpi hilabete 
eta erdikoa, oro min eta goragale. Andoni, laurogei urteko 
agurea, oro min eta oro marmar. Autobusean eserleku bakarra 
geratzen da libre.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

A. Egaña
Biok hemen gabiltza
aulki baten jiran
zuk zazpi hilabete 
haurrakin segiran
ta zuk zeuk eseri nahi
kontuak zer diran...
Lehengo neska gazteak
fuerteaguak ziran. (bis)

U. Alberdi
Ta lehengo agureek
zenbat behar konta
autobus baten gaude
biok ere jota
aulki bakarran jiran
hasi da borroka.
Barkatu baina gara
bi bakarran kontra. (bis)
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A. Egaña
Holakoak entzunak
ditut nik aspaldi
neri toki uzteko
zabiltza hain nagi.
Bi, bat, matematikan
ibil zaitez argi!:
zuk lau belaun dituzu
nik sei belaunaldi. (bis)

U. Alberdi
Sei belaunaldi dauzka
ta badauka minik
hor dago ia zutik
mantendu ezinik.
Orain lasaituago
naiz hori jakinik
zortzi bazeneuzkala
pentsatzen nuan nik. (bis)

A. Egaña
Gaurko gazte jendeak
legeak gordeta
ezin ni erreskata
ezin errespeta.
Aitonantzat tokia
uztazu puñeta!
Igual azken bidaia 
izango da eta! (bis)

U. Alberdi
Berrogei urte arte
hona eta hara
gurasoen etxean
hala bizi gara
jubilatzen gera ta
hartzen da patxada
hirurogei urtekin
gaztetxo bat zara. (bis)

A. Egaña
Geratu naiz ez arnas
ez berba ez irri
bihotzekoak eman
nago larri-larri
funerarian bila
egin zazu korri.
Agur ta umeari
Pankraxio jarri. (bis)

U. Alberdi
Bihotzeko faltsuaz
ze okasioa!
Patxadan esertzea
bere desioa.
Gauza relatiboa
da edukazioa.
Itxaron iritsi zait
lehen kontrakzioa. (bis)
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F. Paia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1415i0

Gaia:  Markinan egon zen fabrika handi bat Esperanza y Compañia 
izenekoa. Armak eta leherkariak egiten zituen eta ehunka 
familiak hortik lortzen zuten bizimodua.

 1994an gaude eta zu Esperanza y Compañiako burua zara. 
Hainbat jende kontra duzu, entzun duelako fabrika ixtera 
zoazela.

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Oso polita zara izatez

Arma fabrika ez ete dogu
horren ogibide latza?
Zuriak egin gero alkar hil
musulmana edo baltza.
Alde batean dirua dago
beste aldean triskantza
ez da erreza orekatzea
balantze horren balantza
almohadarekin kontsultatu ta
ere urtenbide gatxa
konpainia itxi behar baldin badot
piztu daiten esperantza. (bis)

Mila mesede egin deutsoguz
Markinako herriari
soldata eta kontratu ona
Markinako semeari.
Baina munduan zabaldu dogu
arma lazgarri ugari
diktadore ta bihotzik bako
agintarien opari
ta hirugarren mundua urrun
dago ez al da nabari?
Ta bost axola langabezian
behar barik dauenari. (bis)
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Beraz hautatu beharra dekot
bihotza ala sakela
gure herrian langabezia
asko haunditu leikela
baina Afrikan errubakoak
hil eingo dira bestela.
Fakturazino oparo honek
hain deko usain ustela
ta jakin bedi gaur kontzientziak
gerra irabazi dauela
ta ahal baldin bada gaurtik aurrera
horrela izan daitela. (bis)

Bertsoa unibertsitatean (EHU – Mintzola)
Donostia, 2015-07-09
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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M. Lujanbio - U. Alberdi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1416kc

Gaia:  Maialen, zu, herriko boutique ederrenaren jabea zara. Astero, 
Uxue etortzen da dendara, soineko polit bat erosten du eta 
hurrengo astean bueltatu egiten du. Seigarren aldia da.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena

M. Lujanbio
Berriz hemen al zera?
Ez zabiltz serio
zure arropa nahia
ai ze delirio!
Eramaten dezu ta
bueltatu propio
manikiari ere
gehio irauten dio. (bis)

U. Alberdi
Astero etortzen naiz
ni zure txokora
bat eramaten dut ta
egiten dut froga
aste batean marra
ta bestean lora
oso azkar kadukatzen 
da gaur egun moda. (bis)

M. Lujanbio
Marrak modan jarri ta
zuk marrei mespretxu
pixka bat insegura
ez ote zaude zu?
Beti boutiquera ta
hemen beti kexu
psikologoarengana
joan hobe dezu. (bis)

U. Alberdi
Zuretzat ze ona naizen
ondo bazeneki.
Kalean paseatu
ohi ditut emeki
marketina egiten
dizut nik ederki
hemen erosia dela 
esaten dut beti. (bis)

M. Lujanbio
Hemen erosia ta
ez prezio merkean
estanpatua dago
oain moda betean.
Tori lora haundi hauek
kolore fuertean
ezin dira bueltatu
ximeldu artean. (bis)

U. Alberdi
Beraz hauek maiz xamar
urezta beharko
eramango dut ezin
bueltatu biharko.
Hirurogei euro da
ordu baterako
bueltaidazu dirua
psikologotako. (bis)
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M. Lujanbio
Lehenbizi “XS”kin 
hasi zena bera
gero “S”ra pasa 
ta gero “M”ra
ondore “L” eta
“XL” ote da?
Ta erditzen denean
berriro hastera. (bis)

U. Alberdi
Haurdunaldia daukat
guztiz oparoa
ta tailaz aldatzea
ez da arraroa.
Zu lasai laster baten
erditzera noa
postpartoa izango dut
estableagoa. (bis)

A. Egaña - J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1417mo

Gaia:  Andoni, zuk Juliorengana jo duzu kexaka. Julio zure semearen 
maisua da, eta haurrari jartzen dizkion etxeko lanak zailegiak 
direla eta, kexatu zara.

Neurria: Zortziko txikia 
Doinua: Kantatzera nijoa

A. Egaña
Bateko fisika ta
besteko matea
gero kimikarekin
ze errematea!
Seme dut ze nahi dezu
Julio esatea?
Inork ez deu espero
Einstein izatea. (bis)

J. Soto
Ez hortikan ez zaizu
irtengo Einsteinikan
disoluzio batzuk
ahal dela kimikan.
Aita baldin badago
ulertu ezinikan
horrek ez du esan nahi
zailak direnikan. (bis)

A. Egaña
Baina umearekin 
a ze sesioa!
Den-dena ulertzea
bere desioa.
Whiskiai ura bota
nere bizioa
hori da nik dakidan
disoluzioa. (bis)

J. Soto
Beste formula bat nahi
nion erakutsi
ura da H2O
ta hari igurtzi.
Baina iruditzen zait
ta hobe argi utzi
etxe hortan dagola
oxigeno gutxi. (bis)
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A. Egaña
Ba maisua zu ere
hasia pilatzen
gehiegi ez al zera 
zeu korapilatzen?
Sinplea erakutsi
lehen hala eiten zen.
Zein hasten da urari
“H” ta “O” bilatzen? (bis)

J. Soto
Bilatze ez duenak
gero aurkitu ezin
zutaz aditzera dut
ta ez dena atsegin
erretzen duzu zenbait
puru gizen zein fin
zuk jarraitu karbono
dioxidoakin! (bis)

A. Egaña
Semea etxeko lan
gehiegin jabea
bizitza gozatzeko
denboraik gabea.
“Zu erretzaile zera”
esku bat grabea
zu zer zaitugu maisu 
edo abadea? (bis)

J. Soto
Lehengoan erakutsi 
nahia nion nik Platon
baina bere aitari
hainbeste jaramon
zure ondoan badago
baina lasai egon
igual ikasiko du 
nor zen Tutankamon. (bis)

A. Egaña
Uste al dezu jaio 
naizela ni aurten?
Tutan-Gabon horrekin
ez zaite zu irten.
Saiatua itzala
zer degun esaten
ni ere ez naiz bizi
leizazulo baten. (bis)

J. Soto
Kritikatu dituzu
nire lege, arau
gaurko etxeko lana
bidali dut ri-rau
nahiko errexa dirudi
ta horrek lasaitzen nau.
Baina erne: bi ta bi
beti ez dira lau. (bis)
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DONOSTIA (2015-12-19)

Bertsolariak: U. Agirre, I. Apalategi, B. Gaztelumendi, 
O. Iguaran, A. Laburu, J. Maia, A. Martin 

eta A. Oiartzabal “Xamoa”.

Gai-emaileak: Saroi Jauregi eta Ion Zaldua.

B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1418p4

Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako txapeldunaren bukaerako 
agurra. 

Neurria: Hamaseiko handia
Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian B

Milesker Iker Alustizari
Esoain ta Sukiari
Eizagirretar bixkiei eta
Hernaniko kuadrillari
ume beldurti hau jartzearren
erratz batetik kantari
zuek bezela bertso eskoletan
ari da jende ugari
konpromisoa eta jolasa
hitzak direnez gauza bi
bertso eskolaz bertso eskola
belaunaldiz belaunaldi
hau zuentzat da zeratelako
ahots bat ematen ari
isilik egon behar zuela
esaten ziotenari.
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ORDIZIA (2015-12-26)

Bertsolariak:  A. Martin, J. Maia, I. Apalategi, 
A. Oiartzabal “Xamoa”, O. Iguaran, B. Gaztelumendi, 

A. Laburu eta N. Elustondo.

Gai-emaileak: Inaxio Usarralde eta Saroi Jauregi.

Goierriko Bertso Eskolak, Ordiziako Udalaren laguntzarekin, 
Gipuzkoako txapelketako zortzi finalistekin antolatu nahi 
izan zuen urte askotan garaitsu horretan egiten den jaialdia. 
Unai Agirrek ezin izan zuen gerturatu eta haren ordez Nerea 
Elustondok kantatu zuen. 

N. Elustondo – O. Iguaran – A. Martin 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1419rg

Gaia: Aurtengo Gipuzkoako Txapelketan Inaxi Etxabek jarri zion 
txapela Beñati. Haren gazte garaian, emakumezko bertsolariek 
ez zuten tokirik oholtzan. Gaur lau gaude oholtzan, hiru ari 
zarete kantuan eta bat gai jartzen.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua:  Espainian behera

A. Martin
Ohore bat izan zen
gu guztiontzako
begitatik suizida
iheska bost malko
berak oholtzan ikusiz
han hiru neskato
lehen ez zegoen baina
badago biharko
lehen ere bazegoen
baina oholtzaz kanpo. (bis)

O. Iguaran
Ze momentu aitzean
Inaxin bihotza
kantuz zapaltzen eta
betetzen oholtza.
Neri`re begitatik
jarioan poza
baino oholtzan nahi degu
denak ta bakoitza
ezin degu imitatu
Inaxin ahotsa. (bis)
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N. Elustondo
Guk Inaxik bezela
nahi genuke kanta
bainan garai berritan
sartuak gera ta
bide berria egin
behar harrapaka
lehen ez zirela izan
gezurrak lagata
izan baziren baina
nork entzuna falta. (bis)

A. Martin
Nahiz izan aski gogo
ta aski gaitasun
nahikoa norabide
ta nahiko nortasun
baserriko hormatan
bakarrik oihartzun
sorgin gurpilak zuen
berez nahiko zentzun
emakumek esan ta
emakumek entzun. (bis)

O. Iguaran
Behin Egañak esana
nik gogora alai
lehen gaitzat hartzen ziren
baino baziren gai
nahiz ta isiltzeko esan
hortan hainbat garai
“Plaza artean nahi det”
nago entzuteko zai
ze nik kantatu nahi det
baino entzun ere bai. (bis)

N. Elustondo
“Lehenago gai zirenak
orain beraiek gai”
nahiz ta esaldi hori
geratu oso guai
ez da guztiz egia
ta ez gaude lasai
hemen gizon gehiago
baitaude nolanahi
eta tamalez zuen 
artean ere bai. (bis)

A. Martin
Parekidetasuna
lehenengo helburu
mundua ez da eta
denontzako mundu.
Berdinduz joan dadin
segunduz segundu
orekatuz joan dadin
kopuruz kopuru...
Usarralde oholtzatik
jeitsiko al dugu? (bis)

O. Iguaran
Dena ekarri nahi dugu
pareko neurrira
baino sexua zer da?
Galdera hori da.
Bereizkeria igual
alperrik da tira!
Nik ez det nahi oholtzatik
inoiz erretira
ta behar dudan oro
belarriak dira. (bis)
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N. Elustondo
Nahiz ta hemen ez degun
pintatu itzela
badakigu mundua
kanbiatzen dela
ta aurrerapauso batzuk
ere eman direla
baina apar artean
lokartu ordez bela
ez ahaztu egiteko 
asko dagoela. (bis)

Diasporako eta Euskal Herriko bertsolarien saioa
Villabona, 2015-10-14
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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ARAMAIO (2015-12-26)

Bertsolariak: J. M. Irazu, M. Agirre, I. Viñaspre  
eta A. Egaña.

Gai-emailea: Marta Ugarte.

Gabonetako jaialdia, Aramaixoko Bertso Eskolak antolatuta, 
Aramaio kultur etxean.

J. M. Irazu
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141ats

Gaia: Gaur institutu garaiko ikaskideekin afaria izan duzu. Etxera 
bueltan zoaz, bakarrik eta irrifartsu.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Hil da Canovas fuera Canovas III

Institutoko afaia eta
bildu gera ia denak
Karlos ta Mikel, Maite ta Miren
hoitako batzun izenak.
Batzuek parre eiten zidaten
haiek nigana kemenak!
Orain parre neuk egiten diet
libratu hola barrenak:
ni baino jornal kaxkarragoa
gelako enpolloienak.
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Ta denetikan tokatu omen
ze ofizio andana!
Bata mediku sartu omen zan
denak sendatzeko plana
bestea berriz ETBn dabil
kazetaritzan afana
ta hurrengoa ertzaina sartu
kuadrillan badauka fama.
Aramaiotik etxerakoan
multa ipini zidana.

Hogei bat urte egin ditugu
guztiok ere atzera
mundua asko aldatu da ta
asko aldatu da norbera.
Goizeko seiak jo digute ta
kotxean noa etxera
neure baitako kontu ta marmar
ondorioak atera.
Garai batean gela bat ginen
ta orain mundu bat gera.
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DURANGO (2015-12-30)

Bertsolariak: A. Arzallus, On. Enbeita, B. Gaztelumendi 
eta M. Lujanbio.

Gai-emailea: Unai Iturriaga.

“Urteko azken bertso saioa”. Izen hori hartzen du urtearen 
hondarrean Durangoko Plateruena Kafe Antzokian antolatzen 
den saioak. Berbaro eta Durangoko Bertso Eskola dira 
antolatzaile eta jendetza handia biltzen da.

On. Enbeita - B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141c08

Gaia:  Beñat psikologoa da eta psikologoarengana joan da Onintza. Zer 
duen galdetu dio, eta Onintzak esan dio “Goenkale amaitu da”.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

On. Enbeita
Aspaldian bizitzan
dana daukat krisi
gertatzen dana ezin dot
albo baten itxi.
Goenkale joan da
ta manifa gutxi
ta Onintzak ezin dau
holan ondo bizi. (bis)

B. Gaztelumendi
Nahiz ta ez zen munduko 
programa onena
orain bukatu da ta
ai zenbat problema!
Badakizu ETBk 
egiten duena:
gauero botako du
errepikapena. (bis)
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On. Enbeita
Baina errepikatu
arren atal danak
beste ardura batek
emoten dauz lanak:
nora joango dira
han egon diranak?
Kadukatuko dira
Bogako kruasanak. (bis)

B. Gaztelumendi
Beraz horiek kezkak
sortzen dizkizute
kadukatuko dira
uztearen truke.
Lasaiago aztertu
beharko zenuke
kadukatu zirala 
jada hogei urte. (bis)

On. Enbeita
Barkatu baina holan
ez nauzu laguntzen
ta hasi niretzako
zeozer bilatzen
ja onezkero ez det
nik imajinatzen
Iñaki Perurena
harriak altxatzen. (bis)

B. Gaztelumendi
Harritatik atera
behar du soldata
nahiz Goenkalerako
ipini korbata
Perurenak oraindik
emango du lata
anuntzio danetan
ateratzen da ta! (bis)

On. Enbeita
Baina anuntzioak
kontuak atera
inor ez da joaten
horrek ikustera
ta astelehen gabetik
hurrengo astera
nik zer egin behar dot
hemendik aurrera? (bis)

B. Gaztelumendi
Luzea da dauzkazun
zeregin zerrenda
zu behin Goenkaleko
kaletik irtenda
Gran Hermano ikusten
hasi zaite benga!
hori sekula santan
ez da bukatzen ta. (bis)
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A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141d2k

Gaia:  Bartzelonan izan da joan den astean. Alan zuen izena, hamazazpi 
urte, transexuala zen eta bere buruaz beste egin du.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gogoan daukat ez du aspaldi

Ze inporta du neure gorputzak
ezpainak edo titiak?
Bakoitza gaude sortzetik dugun
patroi bati atxikiak
eta askotan ezin onartuz 
beste baten edukiak
ezin ikusiz gabiltza nahiz ta 
izan begi irikiak
eguneroko bizitzak dauzkan
inkisizio txikiak. (bis)

Nahi gabe edo nahita geuk ere
egin dugu gizartea
ta zenbat bala batek jotzean
ikasgelako atea?
Erdi libre da erdi zeharka
hari zernahi esatea
ta horra gero drama triste bat
mundu hontatik joatea.
Ta harek zuen kulpa bakarra
desberdina izatea. (bis)

Uste gabeko zauri horiek
min latz haundi bat dakarte
ni mutil gisa sortu ta hazi
ta esan liteke ze suerte
ez dut sekula problemik izan
ez naute kolpatu fuerte.
Hala ta guztiz Alanik ez dut
utzi nahi inoiz parte
bestela ere bizi leikela
ulertzen ez dugun arte. (bis)
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A. Arzallus - M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141e50

Gaia:  (Eskura ematen dizkie, Maialeni harri bat eta Ametsi baso bat ur). 
 Gaur egungo gizartea ulertzeko ez omen da nahikoa belaunaldi 

arteko talka. Badirudi XXI. mendean badela bestelako talka 
bat. Badela jende modu solido bat, eta jendarte likido bat. 
Gatazka horretan dagoela. Bata erro, sineste, oinarri finko 
batzuei lotutako mundua, eta aldatzen dabilen eta bere formara 
egokitzen den mundu bat, lotura gabekoa.

 Zuen posizio horietatik nola ikusten duzue gure herria?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

M. Lujanbio
Gure herri harri hau zer dabil
aurrea edo atzea?
Garai batean harri aroan
bazen bortxa ta trantzea.
Harrien garai hura joana
edo behintzat apaltzea.
Halere horrek ez du esan nahi
sendotasuna galtzea.

A. Arzallus
Baina gizarte aldaketa honek
baditu zenbait balio
nahiz euskaldunen likido hori
den erdi ur ta olio
zuk badakizu ura betitik
izan dela H2O
eta herri zahar trinko horreri
arnasa ematen dio.

M. Lujanbio
Egia esan herri hau ez da
inoiz uretik aritu
baina metafora bezela bai
jaso det ta entenditu
hankak lurrean begiak urrun
ai izango bagenitu!
Ametsak, urak eta lurrunak
oinarriak behar ditu.

A. Arzallus
Ura pasa zen lehen Gernikatik
Lizarratik, Garazitik
ta errezeloa heltzen zait neri
zure harrizko begitik
ta baso hau tapatu nahian 
ari zara aspalditik
baina goitikan estaliz gero
alde egiten dut azpitik.
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M. Lujanbio
Egia da bati dohai on batzuk
urak dauzka bere kasa
baina gaur jendearentzat dena
da moda eta erraza
dena likido dena da hartu
kontsumitu eta pasa
ez da gauz bera malgutasuna
ta konsistentzi eskasa.

A. Arzallus
Agian bien juntura bat da    
etorkizunen atari
zu beti zabiltz lehengo histori
ta mito zaharren kantari 
ta garrantzi hori emanaz
izanaren epikari
harri hori eusten ez ote zaizu
besoa nekatzen ari?

M. Lujanbio
Egia da ari naiz nekatzen
ta zenbat indar eskasi
baina zerbait lortu nahi duenak
behar du neka arazi
funtzioa bilatu behar zaio
non den egokien kasi
besteri botatzeari utzi
eta eraikitzen hasi.

A. Arzallus
Ta eraikitzen hasteko trukoak
zein dira adiskidea?
Igurtzi eta desegin zazu
zure harri haundi, mehea
gure eraikuntza horretan hara
ura da nere idea
zeren ta hitzak uraren gisa
egin dezake bidea.

M. Lujanbio
Urak bere bidea egiten du
ta hitzak bidea bete
harria ere beti ez dago
pisu zurrunaren menpe.
Utzi ezkero sinestu ezkero
nahiz sortzen dun nahiko neke
harriak norberak nahi dun forma
hartzera bihur liteke.
 
A. Arzallus
Bai ni naiz boto aldakor bat
ta ni naiz gazte piloa
nahi duen gisan orrazten dena
bigote edo biloa.
Tira ur pixka’t botako dizut
hau da nere zepiloa
ta horrela igual edukiko du
harri zahar horrek brilloa.
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SARIKETAK
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GETXO  (2015-02-20)

Abra Saria (14. 2015. Getxo)

Bertsolariak: M.  Arzallus, A. Azpiroz , N. Cortada, 
B. Gaztelumendi, N. Ibarzabal, E. Igartzabal,  J. Martin 

eta J. Uria.

Gai-emailea: Beñat Vidal

M. Arzallus – A. Azpiroz
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141f7c

Gaia: Ama-alabak zarete. Maddalen ama eta Asier alaba. Jubilatu 
berria zara Maddalen, eta senarrarengandik banatzea erabaki 
duzu. Gaur eman diozu alabari horren berri.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

A. Azpiroz
Ia berrogei urtez
aitakin antzera
biok elkarbanatu
zenduten etxera.
Berria jaso det ta
sorpresa hauxe da
berriz ere soltera
moduan jartzera
hirurogei urtekin
gaztetu al zera? (bis)

M. Arzallus
Eta egin al zaizu
hain harrigarria?
Orain egin nahi nuke
ongietorria
Eder dut aurpegia
lirain dut gerria
ta lotsati masailak
batzutan gorria.
Emakume zaharra ta
bizitza berria. (bis)
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A. Azpiroz
Emakume zaharra ta
gazte aldartea
nahi zenduke soltera
berriz izatea
ta aitarekin hautsi
daukazun katea
ba hori nahi badezu
egin ta pakea!
Orain tokatzen zaizu
aitari esatea. (bis)

M. Arzallus
Baina alde egin nahi dut
nik azkar hemendik
maletak ate ondoan
daduzkat jadanik
eta ez dut hartu nahi
horrelako lanik.
Horren seme prestua
ta ona izanik
esango zeniola
pentsatzen nuen nik. (bis)

A. Azpiroz
Aitakin ein ondoren
bizitza xumea
iritsi omen zera
zu ere honea
ezer esan be hanka!
Hau al da gunea?
Baina horrelakorik
ez emakumea!
Gauza bat da gaztea
bestea umea. (bis)

M. Arzallus
Baina gauzak argiki
esatera goazen:
beti nabil builaka
errietan ozen
orain alde egingo dut
hemendikan zuzen
zu harriturik zaude
ze umea naizen.
Urte asko pasa dut
bi umeak zaintzen. (bis)



- 222 - - 223 -

Bapatean 2015

DONOSTIA (2015-03-27)

Orixe Saria (16. 2015. Donostia, Añorga)  

Bertsolariak: M. Artola, N. Gabilondo,  
X. Legarreta”Arano”, A. Lizarralde, A. Oiartzabal  

“Xamoa” eta  X. Sukia.

Gai-emailea: Unai Gaztelumendi.

X. Legarreta”Arano” - A. Oiartzabal  “Xamoa”
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141llk

Gaia: Bi euskal preso zarete. Kartzelako patioan zaudetela jaso duzue 
azken atxiloketen berri.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nahiz ta hiltzea derrigorra den

Xamoa
Hainbeste urtez izanagatik
Euskal Herria urruna
handik iristen zaiguna ez da 
sekula izan lurruna
pentsatu zein den konfliktiboa
izaera euskalduna
atxilotzeko motibo dela
gurekiko maitasuna.

X. Legarreta
Pentsamentuak joaten zaizkit
familira ta sendira
hiru gazteren atxiloketak
gu gauzka hara begira.
Hau egoera tristea ez al da?
Noiz arteraino da, tira?
Gu ez gaituzte aterako ta
berriak etortzen dira.
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Xamoa
Baina herrian ez dute falta
borrokatzeko kemenik
ez dakit hala ote den baina
hala uste nahi nuke nik.
Hain zuzen ere ez dagolako
betikotasun kondenik
ez da kartzelik herri oso bat
kabitu litekeenik.

X. Legarreta
Herri oso bat sartzen zaila da
baina hor dago atakea
bilatzen dute horretarako
zirrikitua, tartea.
Beraiek hola dirauten arte
hain zaila dago pakea
preso hartzeko nahikoa baita
euskalduna izatea.

Xamoa
Eta hain zuzen euskalduntasun
hortatik nor dago salbu?
Gudari izan behar genuenak
egin gaituzte soldadu
berdin da zertan ote zabiltzan,
presondegira bialdu.
Nonbait justizi espainiarrak
norabide bakarra du.

X. Legarreta
Norabidea aldatzea da
Euskal Herriaren plana
baina orain arte bezala joanda
zaila dago panorama
gazte hoiek dute beren itzala
eta sententzia bana
guri tokatzen zaigu egitea
psikologoaren lana. 

Ahoa bete hots
Villabona, 2015-07-03
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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GABIRIA (2015-04-11)

Osinalde Saria (44. 2015. Gabiria)

Bertsolariak: E. Artetxe, J. Gurrutxaga, X. Igoa, 
O. Iguaran, E. Martikorena eta G. Urteaga.

Gai-emailea: Eñaut Asurabarrena.

E. Martikorena
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141g9o

Puntuak erantzuten

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

E. Asurabarrena
Berziklatzen al dezu
etxean zaborra?

E. Martikorena
Hernanin hortan denok
aitzen gera horra!
Batzuk diote ia
hoi dela zigorra
baina ohitu ezkero
ez da ez gogorra.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Aranora joan ziran I

E. Asurabarrena
Horrela kontsumitzen 
jarraitu ezkero

E. Martikorena
nola gizarte hau dagon 
burutikan ero
laupabost mundu behar
diteu egunero
etorkizun haundirik
ez zazu espero.
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E. Martikorena – X. Igoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141hc4

Gaia: Eñaut, artzain hasiberria zara eta ilusioz gainezka zaude. Xabier, 
zuk bizitza osoa daramazu artzaintzan, eta etsita zaude, ez 
baituzu etorkizunik ikusten.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Goizian goizik jeiki ninduzun I

E. Martikorena
Urteak dia lanpostu hontan
egin zinala nazkatu
eta ni berriz lehengo astean
Arantzazun naiz prestatu.
Lasai ez dago bate problemik
dena utzi, jubilatu.
Gaztek bagatoz ta seitzeagatik
behintzat ez zaitez kezkatu.

X. Igoa
Inguratu nahi du kaka usaiz
mila bildots eta ardiz
nire artalde haundia ikusi
eta begi biek diz-diz.
Ez dizut orain esan behar nik
“Ez sartu honetan” berriz
baina honetan sartu aurretik
pentsa ezazu bi aldiz.

E. Martikorena
Pentsatzen luze aitu izan naiz
det erabaki argia
bada garaia pausoa eman
erakutsiz ausardia.
Lasai nik gobernatuko ditut
bildotsa eta ardia
alperrik galtzen ezin utzi ba
horrelako belardia.

X. Igoa
Beraz zuk hartu behar duzula
nik utzitakoa aurten
belardi hontan nahiko dituzu
ardi guzti hoiek jaten
ezin delako hasitakoa
hala bat-batean eten.
Belardiak oso politak dira
ez dute diruik ematen.

E. Martikorena
Nik helbururik ez dakat bate
heltzeko aberastera
ez det bizi nahi Moncloa aldean
bizitzen diren antzera
baina kontzientzia lasai eukiz
bueltatu nahi det ohera
ta lasai segi esan deten gisan
gazteok aituko gera.

X. Igoa
Nahiz hasieran hautuarekin
nik belztu dudan kopeta
etorri zaite baserrira ta
ikasi zazu puñeta!
Badu gogoa gazte honek ta
bere barruan gordeta
ezin ukatu zu etortzeak
ilusioa ein dit eta. 
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G. Urteaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141ieg

Gaia:  Gaitz bat diagnostikatu dizute. Horretarako sendagairik bada, 
baina ez da osasun publikoan sartzen, eta ez duzu ordaintzeko 
dirurik.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Aita izena kanta beharrak

Diagnostikau berri didate 
gaitz bat benetan krudela 
nere gainera jauzi berri da 
berebiziko pastela. 
Laguntzarikan niregana ez 
omen da helduko bela 
aurrera nola demontre egin 
behar ote dut horrela? 
Ta txarrena da ni bezalaxe 
jende asko dagoela. 

Beraien mila lege zikin ta 
beraien hainbeste arau 
nahi duten dena egiten dute 
nahi dutena kendu ri-rau. 
Ta bitartean gizartearen 
gaitzak tamalez hor dirau. 
Egia esan behar baldin badut 
ja lotsagarria da hau 
gaixotasunak ez nau hil behar 
gobernuak hil behar nau.
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ZARAUTZ (2015-09-04)

Lizardi Saria (39. 2015. Zarautz)

Bertsolariak: G. Urteaga, H. Mujika, O. Iguaran, 
O. Iurreamendi, M. Arregi eta A. Salegi.

Gai-emailea: Felix Zubia.

M. Arregi – H. Mujika
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141jgs

Gaia: Klausurako mojak zarete, Haritz eta Maider. Zuk, Haritz, urteak 
daramatzazu moja-etxetik irten gabe. Maider erosketak egitera 
irteten da, eta badakizu herrian buelta bat egiteko aprobetxatzen 
duela. Oraintxe iritsi da buelta egitetik eta irribarrez sartzen 
ikusi duzu.

Neurria: Seiko motza
Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

H. Mujika
Zu kalera egunero
astero eta hilero
eta gaurkoan hain irripartsu
sartu zera bero.
Ni fedearen bezero
hemen irten gabe edo
akaso ez naiz berriz sartuko
behin atera ezkero. (bis)

M. Arregi
Irten ezkero akabo
esan duzu baina klaro
ni irten naiz ta gizon batekin
bi ordu igaro.
Naiz iruditu arraro
ni konbentzituta nago
Sor Zezilia gure Jainkoa
gure herrian dago. (bis)
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H. Mujika
Dena konta dezakezu
baina zenbat konpromezu!
Gizon batekin gurutzatuak
horrenbeste mezu.
Gaur pekatari zaude zu
ez fede ta ez errezu
argi ibili zuk infernuan
bukatuko dezu! (bis)

M. Arregi
Ta infernua jakina
da etorkizun gordina
baina azalpen bat baretu dadin
zure barne mina:
etxe edo kale iskina
ta pizten dit barne grina
bizar ta guzti nik zin dagizut
Jesusen berdina. (bis)

H. Mujika
Igual guretzat kaltian
gaude loturik katian
ta gero asko ez da itzultzen
kanporantz hastian.
Argi ibili parkian
ta elizako atian
gizonak aita egin nahi baitu
aitaren batian. (bis)

M. Arregi
Itzuli naiz konbentura
ta beraz ez du ardura
ni hemen nago nahiz lehen kalean
ibili gustura.
Kristautasunaren muga
ez ote dugu gertu ba?
Gure ideiak kaleratzeko
ordua heldu da. (bis)

Kapulana bat zintzilik
Villabona, 2015-10-06
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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O. Iurreamendi

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/141kj8

Gaia: Badakizu hau dela zure azken aukera.

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

Larunbata izaten da
maitasunaren azoka
batzuk elkarri begira
ta besteak elkar joka.
Nik aspalditik neska bat
baneukanez begiz jota
nere kuadrillako denek
zorterik onena opa.
Banijoa beregana
nahiz nerbioak oztopa
bere aurrean trabatu
erori, kubata bota
baina ez du asko axola
neri begira dago ta. (bis)

Sentitzen det ditudala
bihotz barruan bi tiro
nere haserako planak
eman ditu zortzi jiro.
Lotsagorritan jartzen naiz
begiratzen dut aldiro
lurrera erori naiz ta
orain dena negatibo.
Etxera noa korrika
badet hamaika motibo
nahiz ta saiatu izanak
autoestimua igo
hurrengo larunbatian
saiatu behar det berriro. (bis) 
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Astebete igaro da
berriz ere larunbata
eta ibiliko gera
taberna hortan bueltaka.
Inoiz ez da lagungarri
tabernetako zarata
baino lotsa gordeko det
eta beldurra aguanta.
Oraingoan lortuko det
hau azken aukera da ta
eta hortxe hasiko naiz
belarrondoan esaka
“Aizu, hartu nahi al dezu
lehengo asteko kubata?”. (bis)

Bertsoak herriko jaietan
Zumaia, 2015-04-10
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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