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ZER ELIKATU

 Urte berezia izan da aurtengoa ere, pandemiak zipriztinduriko krisi garaian murgilduriko urtea. Zenbat miseria, 
zenbat errepresio. Eta gu bertso txikietan.
 Jendartearen zati handi batentzat ilunak diren garaietan, ez da erraza bertsoari zentzua aurkitzen. Zergatik jarri 
mikrofono aitzinean? Sistema honen bidetik, datorkigun etorkizuna igarririk, zergatik pasa denbora errimak lantzen, eta 
ez beste zerbaitetan?
 Hiru txapelketa metatu dira aurtengoan eta bertsoaren edukiaz gain, formatuaz ere eragin digute gogoeta. 
Lehia, egoa, kazetariak, gai eta ariketa mugatuak, entzulea hor eta gu hemen. Behin eta berriz berdina errepikatzearen 
sentsazioa. Zertarako ari gara? Ez dadila diruagatik izan. Ez al dugu guk aukeratzen non eta nola kantatu nahi dugun?
 Egon dira plazak eta saiatu gara bertsolariok umorea pizten, kezkei eta gogoei kantatzen. Baina denen kezkak 
eta gogoak berdinak ez direnean ez da erraza zer kantatu asmatzen. Eta plazara seguru atera behar den arren, galderak 
dauzkagu barruan.
 Agian erantzunak baino galderak botatzeko unea da bertsoa. Edo erantzunak dituztenak hauspotzekoa. Badatoz 
olde berriak, ikusmolde berriak, bertsolari berriak, oholtza argiztatuenetaraino. Eta nork ez du nahi berria hobea izaterik? 
Aukera eman behar zaio bada.
 Zerk elikatzen gaituen eta zer elikatu nahi dugun, hortxe dago koxka. Eta horrek desberdinduko du bertsolari bat 
bestearengandik, bertsolaritzaren etorkizuna horren araberakoa den bezala.
 Zu nondik eta zeren xerka zatozen jakin ez arren, hona irakurle zuretzat zenbait orri, bertso bat-batekoen 
aukeraketa papereratua, ea orriotan aurkitzen duzun zer gozatua.

Maddi Sarasua Laskarai 
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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.- Bapatean 2021ean, 52 bertso saioetatik hartuta, 80 bertsoalditako 548 bertso datoz transkribaturik, gai, doinu izen 
eta ohiko informazio guziarekin. 
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. 2021ean 236 saio grabatu dira entzuteko euskarrian. 
5.- 2021. urtean, bat-batean kantatutako bertsoak hartu dira kontuan liburu hau egiterakoan, txapelketetakoak izan ezik. 
Bertsopaperen alorrekorik ere ez da jaso, baina bai bat-bateko gazte sariketetakoak.
6.- Bat-bateko bertsoak idatziz emateko irizpideak (2) (Bertsozale Elkartea, 2021) hartu dira oinarri bertsoak 
transkribatzerakoan; eta bertan aholkatzen den modura jaso dira kokapen irizpideak. Doinuak, berriz, J. Dorronsorok 
bildutako Bertso Doinutegiaren (3) arabera izendatu dira. Bestalde, Bertsozale Elkarteak onartutako Bertso estrofak 
izendatzeko irizpideak (4) lanaren arabera izendatu dira neurriak liburu honetan.
7.- Xenpelar Dokumentazio Zentroan (XDZ) jasotako informazioa, grabazioak eta horien fitxak baliatu dira liburu hau 
egiteko.
8.- Bapatean egitasmoak Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburuordetzaren Ondarea dirulaguntza jaso du. Horrezaz gainera, 
Xenpelar Dokumentazio Zentroaren jarduera babesten dute: Eusko Jaurlaritzak (Kultura sailburuordetzak; Ondarea), 
Nafarroako Gobernuak (Euskarabidea) eta Gipuzkoako Foru Aldundiak (Hizkuntza Berdintasuna). 
9.- Jende askoren emaitza da liburu hau. Borondatezko grabatzaileen zerrenda luzea da eta guztioi esker jaso ahal izan 
dira grabazioak. Beraz, eskerrik beroenak bihotz-bihotzez saio erdi, oso bat edo hamaika grabatu eta XDZra helarazi 
dizkiguzuen hainbeste bertsozaleri.
10.- Bertso lerroak idazteko bi tradizio ditugu bizirik: batetik, puntu osoa lerro bakarrean idaztekoa (Lapurdi, Zuberoa 
eta Baxenabarren) eta bestetik, hemistikioka idaztekoa (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa Garaian). Bi tradizioek 
bizirik segi dezaten, bat-bateko bertsoak idatziz emateko irizpideei jarraiki, holaxe jokatu dugu:
 - Lapurdin, Baxenabarren eta Zuberoan sortutako bertsoen puntuak lerro bakarrean ematea.
 - Arestian aipatu kasuetan, araberako neurrien izendapena baliatzea (adibidez: zortziko txikia beharrean, lau 

puntuko txikia).
Aurrerantzean ere, eta guztioi esker, ahozko ondare hau biltzen, antolatzen eta hedatzen ariko gara hau bezalako 
argitalpenen bidez. 

Bertsozale Elkartea

(1) https://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/bilaketa
(2) https://bdb.bertsozale.eus/web/liburutegia/view/11579-bat-bateko-bertsoak-idatziz-emateko-irizpideak-2021
(3) http://bdb.bertsozale.eus/web/doinutegia/bilaketa
(4) https://bdb.bertsozale.eus/web/liburutegia/view/3418-bertso-estrofak-izendatzeko-irizpideak
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TOLOSA
(2021-01-16)

Bertsolariak
Oihana Iguaran, Ane Labaka, Sustrai Colina, Maialen Lujanbio, Amets Arzallus eta Andoni Egaña

Gai-emailea
Amaia Agirre

Tolosaldeko Ataria hedabideak antolatutako urteroko bertso jaialdia.

S. Colina – A. Egaña

Gaia: Zuek biok iazko inauterietan Koronabirusez mozorrotu zineten. Atzeko pantailan zuen argazkia. Tolosan sekulako 
oihartzuna izan zenuten eta Tolosako Udalak mozorro onenaren eta orijinalaren saria eman zizuen. Aurten inauteriak ez 
dira ospatuko eta zuk, Sustrai, sekulako atsekabea daukazu, besterik ezean kuadrillakoak mozorrotu eta argazki bat atera 
beharko duzuela pentsatzen duzu. Zu, Andoni, beldurrez zaude eta broma gutxi zurekin. Etxetik ia atera ere egin gabe 
daramatzazu hilabeteak, eta ez duzu inauteri eta lagun talde eta juntadizoekin ezer jakin nahi.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Urzo xuri pollit bat A1

1 Txandaka doinua aldatuz abesten dute.

S. Colina
Iaz dena zen festa 
ta dena sorpresa
ta kolpetik etorri 
zaigu ondoeza.
Ahaztu antsietatea
beldurra, estresa
beste izurrite bat da 
umorerik eza.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lili bat ikusi dut I 

A. Egaña
Lehenago taza zena 
orain da kikara
lehenago zena poza 
orain hotzikara
iazko mozorroaz 
damutu naiz jada
gero gertatu denan 
errudun geu gara.

S. Colina
Zertan zabiltz Andoni? 
Atera kalera!
Hainbestekoa al da 
umore galera?
Zuk ez duzu errurik 
hau baita afera:
lehen mozorro ta aurten 
zomorro bat zera.

A. Egaña
Baina ulertu zazu 
nik dedan nagiya
suerte txarrak guregan 
jarri zun begiya
“Damu dut jauna” ai naiz 
hori da egiya
bularrean zulo bat 
eiteraino iya!

S. Colina
Kalterik ez diozu 
eragin inorri
beraz mezu horiek 
arren ez igorri
ni gustura bizi naiz 
joan ta etorri
zure semaforoa 
beti dago gorri.

A. Egaña
Hauxe da zoritxarra 
etxe ta etxe-ate
ezin ditut gainditu 
neretzako kalte
ni ez naiz aterako 
hau konpondu arte
irtetekotan kutxan 
aterako naute.

Doinua: Uso zuri pollit bat A1

1 Txandaka doinua aldatuz abesten dute.



12

B a p a t ea n  2 0 2 1

S. Colina
Baina irtengo zara 
paparra altua
mozorrotzea duzu 
zuk zure patua
iaz Koronabirus 
madarikatua
ta aurten Jesukristo 
gurutziltzatua.

A. Egaña
Nik garunean daukat 
kutxa edo kaxa
lehen mahats alea nintzen 
ta orain mahats-paxa
adiorik ez Sustrai
ondo-ondo pasa
nik ez det ospatuko 
farsa baten farsa.

S. Colina
Berriz egon nahi nuke 
biak buruz buru
gin-tonic ta kubata 
zigarro ta puru
baina ja ezerez bat 
bihurtu zaitugu
ta kuadrillan Urkullu 
deituko dizugu.

A. Egaña
Orain Urkullu deitzen 
didate ta tira!
Urkullun animoa 
Urkullun diztira
Urkulluren grazia 
ez al det guztira?
Zer egingo diogu 
gauzak hola dira!

A. Labaka
Aniztasunaz jarduten degu 
baina ai gorputz anitzak!
Kalean ezin lasai ibili 
nik behintzat hala deritzat
ez dira soilik koxkak, aldapak 
nahiz farolan argi printzak
arkitekturak mugatzen ditu 
mugimenduak, ekintzak
bidean zehar agertuz gero 
oztopoak ta baldintzak 
zein den hiritar eta zein ez den 
zehazten du hirigintzak. (bis)

Arkitektura ez baita soilik 
zementua ta harria
izan daiteke eskailera bat 
erdi-erdian jarria
oinezkoontzat, gu normalontzat 
ez dena horren larria
gurpildun aulki batentzat izan 
daiteke izugarria
izan umea, adinekoa 
itsua nahiz elbarria
espazio orok beharko luke 
denontzat irisgarria. (bis)

Gu iristeko eraiki dira 
horrenbeste bidezidor
ta gu haietan ibiltzen gera 
mundua bihurtuz zilbor
baina ertzeko gorputzei ere 
gauza bera diegu zor
desoreka hain nabarmena da 
ezin da egin entzungor
teoriatik praktiketara 
hutsune bat daukagu hor
inklusioaz hitz egiten da 
ta nork barneratzen du nor? (bis)

A. Labaka

Gaia: Arkitektura ikasketak egiten ari den ikaslea zara, Ane. Autobus geltokian zaude, unibertsitate aurrera eramango 
zaituen autobusaren zain. Eta bat-batean gurpildun aulki bat ikusi duzu espaloian aurrera jarraitu ezinik. Eta ume bizkien 
silla bultzatzen zihoan aitonak errepidera atera behar izan du espaloian zegoen zuhaitz batek bidea ixten ziolako. Badator 
autobusa, eta eskailerei begira zure pentsamenduak ere gora datoz.

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Arratsalde on eta muxu bat
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BILBO
(2021-01-31)

Bertsolariak
Uxue Alberdi, Malen Amenabar, Oihana Bartra eta Maite Sarasola

Gai-emailea
Eztizen Artola

Zazpi Katu gaztetxearen 14. urteurrenaren karietara antolatutako bertso saioa.

U. Alberdi – M. Sarasola

Gaia: Athletic-eko jokalariak zarete, Orsai musika taldea sortu duzuenak. Zazpi Katu gaztetxetik gonbidapena jaso duzue 
kontzertu bat emateko bertan. Eztabaidatzen ari zarete kontzertua eman ala ez.

Neurria: Zortziko txikia
Airea: Behin batean Loiolan III

U. Alberdi
Zazpi Katutik dei bat 
eta ze espanto
ez zaigu gertatu ohi 
hamaika halako.
Gizon arrakastatsu 
batzuk garelako
lehen aldiz egongo 
gara jokoz kanpo! (bis)

M. Sarasola
Deia erantzun dugu 
hartuaz atseden
eztabaidatu behar 
ta zenbat hasperen
ezetz esango nuke 
orain eta hemen
han ezin da kantatu 
Uxue One club man2. (bis)

U. Alberdi
Hau da hau arrakastak 
duen espirala
kantatu ta bihurtu 
daiteke birala.
Kontzertua nahi dute 
noiz ta ostirala!
Gaztetxeak apur bat 
aldatu dirala! (bis)

2  “Men” ahoskatu zuen.

M. Sarasola
Musikari legez gauz 
hamaika mutiko
ta hori han ez dute 
ta oso begiko
baina guretzako da 
hau horren tipiko
zoritxarrez hona ez da 
inor etorriko. (bis)

U. Alberdi
Nahiz ta teilatupean 
har daitekeen babes
ez gaituztela maite 
egiten dut trabes
gaztetxean badute 
hamaika lanabes…
Haiek gorriak dira 
baina zuriak ez. (bis)

M. Sarasola
Ezingo dugu bete 
gaztetxeko gela
kasu hipotetikoan 
litzake itzela.
Talde bat sortu dugu 
gure lema horrela
ikus bedi futbola 
be kultura dela. (bis)

U. Alberdi
Nahi genuen kontzertu 
eder bat ontzea
ta gazte proleekin 
ondo konpontzea.
Kostatzen zait kultura 
gurekin lotzea
hau da katuek lehoiei 
adarra jotzea. (bis)
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U. Iturriaga  
Aipatu duzu eta burua 
joan ez zait ba harago
hautsontzi polit eta txukun bat 
ene alboan badago
baina dena onetik ez dugu 
tabakoakin igaro
utzi nahi dut ta egiten dit geroz 
eta grazi gutxiago.

A. Egaña
Neri dagokit laroita seiko 
txapelketara joatea
belodromoan ni gazte-gazte 
eta harmaila betea
zuk ez dakizu ze gozada zen 
ai Iturriaga maitea!
Euskaltzaindiko alfonbrai ere 
erredurak egitea.

U. Iturriaga  
Bai ta neuk ere farre egin dut 
atzera einda denboran
badakizu eta badakigu 
guztiok Egaña nor dan
baina birikan agertuz gero 
gura ez ditugun bi orban
orduan zu bilduko zaituzte 
Euskaltzaindiko alfonbran!

A. Egaña 
Halaxe da bai Unai diozu 
serio edota txantxan
noizbait Egaña bere biriken 
mantxa txiki hoiek etzan 
imajinatzen zaitut zu hantxe 
hileta hartako saltsan
Unai mesedez kanta ezazu 
“Pozikan bizi izan zan”.

PASAIA
(2021-02-06)

Bertsolariak
Oihana Iguaran, Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi, Amets Arzallus, Unai Iturriaga eta Andoni Egaña

Gai-emailea
Amaia Agirre

Bixi-bixi Elkarteak antolatutako saioa.

U. Iturriaga – A. Egaña

Gaia: Andoni, Unai, zuen erretzaile izateari umoretik kantatu izan zaio ia beti esango nuke. Baina izango zenituzten zuen 
haserrealdiak legeen ondorioz, edo erretzeko premia jasan ezinak, ezta?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zazpi ahizparen gai den oihala  
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U. Iturriaga  
Zu pozik eta ni ere pozik 
ez gara geugan kabitzen
baina uztea pentsatu beharko da 
ez al didazu aditzen?
Konfinamendu garai horretan 
saiakera bat izan zen
egun ta erdi iraun nuen ta 
monstruo bilakatu nintzen.

A. Egaña 
Nik hiru ordu pasa ezkero 
eskutan a ze dardarra!
“Tabakoa da kaltegarria“
esaeraren indarra
bizi zati bat kentzen duela 
dago onartu beharra
baina azkena kentzen du beti 
beraz ez da horren txarra!

U. Iturriaga  
Arrazoibide ukaezina 
gaur zure hori benetan
egia da ja gu gabiltzala 
ridikuluan mugetan
pandemian maskarilla kendu 
ta erretzen hasi kaletan
ta ez al zaizu iruditzen zoazela 
bazoka bat eskuetan? 

A. Egaña 
Ai pandemia aipatu dezu 
hobe aipatu ez bazendu!
Ta erretzeko ezin leikenez 
musukoa hor mantendu
ibiltzen gera oraintxe erre
gero jarri, gero kendu
baina honekin tabako gustoak 
gehiago irauten du.

Eskolatik Plazara bertso saioa. Altzo. 2021/02/12. XDZ
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ALTZO
(2021-02-12 )

Bertsolariak
Nerea Ibarzabal, Aner Peritz Euzkitze, Haira Aizpurua eta Maialen Lujanbio

Gai-emailea
Imanol Artola Felix

Ikastolen Elkartearen eta Bertsozale Elkartearen eskutik antolatutako Eskolatik plazara saioetako bat izan zen Altzokoa. 2020 
urtean Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa ezin izan zen gauzatu pandemia zela medio. Finalaren ordez finalista 
guztiek plazako bertsolariekin kantatzeko abagunea eduki zuten hainbat saiotan.  

Lehen puntuak eman zituen gai-emaileak.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du
 

I. Artola 
Etorria al zinen 
Altzora lehenago?
H. Aizpurua 
Ez baina hurbiletik 
aspaldi igaro
bere edertasunaz 
harrituta nago
pasatu nahiko nuke 
denbora gehiago!

I. Artola 
Finalaren ordezko 
plaza dotorea.
H. Aizpurua
Publikoa txikia 
dugula ordea
oholtza txikia dugu
ta urrun da behea 
heldu den urtekoa 
segur da hobea.

I. Artola 
Handik hona etortzen 
ez dago erraza.
H. Aizpurua
Nik uste ordu on bat 
dugula gaur pasa
merienda egiteko 
izan naiz kapaza
ta kanpora ateraz 
hartu dut arnasa.

I. Artola 
Azkenaldian sarri 
ixten dute muga.
H. Aizpurua
Zinez egiten dute 
eta nun da duda?
Saran ez gabiltz bate 
oraingoz gustura
mugak idekitzeko 
garaia heldu da!
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A. Peritz

Gaia: Psikologo bati behin entzun nioan gizakiok dendak bezalakoxeak garela. Erakusleihoan, eskaparatean, besteek ondo 
ikusteko moduan jartzen omen ditugu gure alderdirik onenak; eta aldiz, almazenean, dendaostean, uzten ditugu gure 
dohain kolekzioko trapurik itxusienak, zatarrenak.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Ilun ikarak azken argia

A. Peritz
Nik ere hori bakarren bati 
behinola aditu nion
ta noski neuk’e ontzat jotzen det 
psikologoak zer dion.
Eskaparate hori aurrean 
ta almazena hor konpon
degun onena hautatu nahian 
hor gabiltza sakon-sakon
ta sarri guri ez al zaigu ahanzten 
almazenean zer dagon?

Nik ere ez dakit ba al dakidan 
zer den ta nun daukatena
sarri horixe izaten baita 
gizakiaren problema
ezkutatzeko ta gordetzeko 
jasotzen degu ordena
ta gauza ez da aurreko hori 
bilakatzea atzena
baizik jakiten nola atera 
aurrerantza almazena.

Bat eta beste, beste eta bat 
nabil olatuz olatu
guk ere geure akatsak hortxe 
dauzkagula ezin ukatu
eta nahi bada dena atera 
eta gutxi ezkutatu
noizbehinka igual beharko degu 
soka pixka bat tentsatu
hankaluzen bat irteten bazait 
nahita izan dala pentsatu.
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ARRASATE
(2021-02-25)

Bertsolariak
Alaia Martin, Maider Arregi eta Ane Zuazubiskar

Gai-emailea
Maite Berriozabal

Orainmenean, bertsolaritzaren genealogia feministaren baitako saioa, Arrasateko Udalak antolatua.

A. Martin – M. Arregi – A. Zuazubiskar

Gaia: 2061ean, hemen bertan egongo bagina…

Neurria: Lauko berdina
Doinua: Hemen gezurra nagusi

Bertso Eguna. Iruñea. 2021/02/13. XDZ
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M. Arregi
Berriro kantura biba! (bis)
eta jendea begira
orduan zeudenetatik 
pare bat gelditzen dira. (bis)

A. Zuazubiskar
Bi eta erdi hor kasi (bis)
guk asko dugu ikasi
lehenengo filan baina 
hortxe kieto-kieto Patxi. (bis)

A. Martin 
Nola ez gaituzte erakusten (bis)
ta hiru egoak puzten
Amaia antzokira behintzat 
eraman behar gintuzten. (bis)

M. Arregi
Hementxe gaude gustura (bis)
gure garaia heldu da
nik fallo bakarra daukat 
dantzan daukat dentadura. (bis)

3  Bertsoa.eus plaza digitala eta Goiena Komunikazio Taldea

A. Zuazubiskar
Gu txalotzen ehunka lagun (bis)
neska zahar bat bi alargun
komunera joan gabe 
behintzat aguanta dezagun. (bis)

A. Martin 
Joateko ez dut baimenik (bis)
ez ote da atsedenik?
Tonu agudoenetan 
pixak ihes egiten dit! (bis)

M. Arregi
Hartu zazue tartea (bis)
zabalik dago atea
adin honekin gurea 
dugu autoritatea. (bis)

A. Zuazubiskar
Gurea oholtza dena (bis)
Bertsoa eta Goiena3

makilatzen pasatu dut 
ia arratsalde dena. (bis)
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A. Martin 
Nik ere izan dut beldurra (bis)
eta galdu dut glamourra
dardarka pintatu ditut 
ezpainak eta sudurra. (bis)

M. Arregi
Ni oso itsusi nago (bis)
eta zahartuta zeharo
baina orain sentitzen naiz 
inoiz baino askeago. (bis)

A. Zuazubiskar
Entzuten gazteek ditxa (bis)
entzuten dut haien hitza
“Joe zahar hauek oraindik 
lekua kentzen dabiltza!”. (bis)

A. Martin 
Nahiz den bihotz onekoa (bis)
Maite ez da perfektoa
gaien ordez ekarri du 
medizinen prospektoa. (bis)

M. Arregi
Ederra dugu norantza (bis)
bakarra daukat arantza
BECen kantatzeko daukat
nik oraindik esperantza. (bis)

A. Zuazubiskar
Dena aldatu ez delako (bis)
gero gizon batek planto
zuk hemen kantatzen duzu 
herrikoa zarelako! (bis)

A. Martin 
Errimategia landu (bis)
erregistroka banandu
saia gaitezen ekipo
sekula ez da BECrandu! (bis)

M. Arregi
Izena eman dena dela (bis)
txapelketetan horrela
Maialenek jantziko du 
hamaikagarren txapela. (bis)

A. Zuazubiskar
Leku gutxi dago BECtan (bis)
ta ezin zenez gaztetan
orain triunfatuko dut 
zaharren txapelketetan. (bis)

A. Martin 
Zahar etxeetan ez da giro (bis)
bertsotarako motibo
baina bukaera ahaztu zait 
eser gaitezen berriro! (bis)
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AMASA – VILLABONA
(2021-02-26)

Bertsolariak
Oihana Iguaran, Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus

Gai-emailea
Imanol Artola Felix

Uhinak bertso saio berezia antolatu zuten Harituz Bertsozale Taldea, Ataria hedabidea eta Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak, 
(H)ari naizela irratsaioaren 200. programaren karietara.

O. Iguaran

Gaia: Uhin batzuk ez dira gure belarrietara heltzen. Isiltasuna deitzen diogu horri. Isiltasuna; zeinen gauza deserosoa 
egoera batzuetan; zeinen gozagarria, aldiz, besteetan.

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Nahiz zoriontsu oroitzen dedan

O. Iguaran
Audioren bat espero nuen 
ta isiltasuna dana
ta nik hala´re ia entzun det 
aiene baten aztarna
ze soinu batzuk geratzen dira 
gure gorputzean barna
eragiteko oroitzapenak 
oinazea edo xarma.
Nik negar hotsa entzuten nuen 
egin naizenetik ama
isiltasuna baita oraintxe 
gehien eskertzen dedana. (bis)

Baina isiltasun hori sartzean 
bi pertsonaren baitara
esan gabeko galderak dabiltz 
begiratuz begitara.
Deserosoa da isiltasuna 
eragiten du dardara
batzun ahotsak ez dira heltzen 
gure belarrietara
Ametsek zion olatuena 
adibide bat da hara:
isiltasuna ona da soilik 
hautatua baldin bada. (bis)

Esan gabeko ta esan ezin den 
horrekin nola amaitu?
Nola itotzen den irtetean 
bide gabe mila aipu
hobe bidea zabaldu eta 
uhin hoiekin gu blaitu
ahots gabeko horien hitzak 
oraindik indarra baitu
isiltasunak uhinak dauzka 
nahiz ez gorputzek jarraitu
esan ezin den horren uhinak 
gogorren kolpatzen gaitu. (bis)
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ALGORTA
(2021-02-27)

Bertsolariak
Aitor Servier, Maider Arregi, Xabat Illarregi, Aroa Arrizubieta eta Ekhiñe Zapiain

Gai-emailea
Jone Uria  

Algortako Bertso Eskolak antolatutako Abra Saririk ez da izan aurten, Abra jaialdia baizik. Azken 5 urteetako txapeldunak 
gonbidatu zituzten kantatzera.

M. Arregi – X. Illarregi

Gaia: Maider gazteari helduekin tertulia batera joateko gonbita egin diote, eta Xabat aurkezleak ez dio bidea errazten. 

Neurria: Lauko txikia
Doinua: Ikusi nuanean I  

X. Illarregi
Zein da zure izena 
ta ze urte dituzu?
M. Arregi 
Hori jakiteko gaur 
zertara zatoz zu?

X. Illarregi
Nahi al duzu jartzea 
silla altuago?
M. Arregi 
Ba ez nere lekuan 
oso ondo nago.

X. Illarregi
Politikan zein duzu 
zure iritzia? 
M. Arregi 
Zuretzat izango da 
pixka bat bitxia.

X. Illarregi
Landua ote duzu 
gazte perspektiba?
M. Arregi 
Bai neri galdetzera 
ausartu ohi dira.

X. Illarregi
Alkandora ez al duzu 
ekarri ordea? 
M. Arregi 
Sudaderaz nik daukat 
itxura hobea.
 

X. Illarregi
Telebistara etorri 
behar da elegante 
M. Arregi 
Hala ere badaukat 
nik nahiko talante.

X. Illarregi
Ze zenbat botelloi in 
dituzu oraingoz? 
M. Arregi 
Ez dut batere egin 
gero igual datoz.

X. Illarregi
Donostin Alde Zaharren 
ibili al zara zu? 
M. Arregi 
Han ibiltzeko zuk gaur 
pintarik ez duzu.

X. Illarregi
Ta gestio ona al da 
politikarena? 
M. Arregi 
Ba ze esango dizut 
segun ze alderena.

X. Illarregi
Gazteen errua da 
positiboena 
M. Arregi 
Neri iritzi horrek 
ematen dit pena.
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X. Illarregi
Aizu pezeerrea4 
eginda al zatoz?
M. Arregi 
Pezeerreak ez dit 
ematen hainbat poz.

X. Illarregi
Seguru al zaude atzo 
etxean zeundela? 
M. Arregi 
Ez ni kalen nengoen 
gazteak bezela.

X. Illarregi
Baina hamarrak baino 
lehen etxean ezta? 
M. Arregi 
Bai etxean egin dut 
lagunekin festa.
 
X. Illarregi
Zenbat lagun zineten 
denak gertukoak?
M. Arregi 
Bai berrogeita hamar 
mundu osokoak.
 

4  PCR edo Covid froga

X. Illarregi
Ta ze auzotan dago 
zure etxe hori? 
M. Arregi 
Hori zuk badakizu 
eta jakin ongi.
 
X. Illarregi
Ba gaur jende gehiago 
izanen zarete
M. Arregi 
Aizu nire etxea 
horrela ez bete!

X. Illarregi
Eta kasko gorriak 
ze etxeko atean?
M. Arregi 
Sarri egoten dira 
guretzat kaltean.

X. Illarregi
Zerbait gehitzekorik bai 
al daukazu edo?
M. Arregi 
Zurekin nazkatuta 
nago honezkero.

Barneteguna. Gernika-Lumo. 2021/03/27. XDZ
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IRURITA
(2021-03-12)

Bertsolariak
Saioa Alkaiza, Alazne Untxalo eta Irati Majuelo

Gai-emailea
Maialen Belarra

Baztango talde feministak antolatutako saioa.

A. Untxalo 

Gaia: Gai honek ez du garapen handirik behar; ni solastu beharrean audio bat adituko duzu, eta horri kantatzeko eskatuko 
dizut (Mauriziaren audioa entzun zen).

Neurria: Hamalauko txikia
Doinua: Hogeigarren urtera III  

A. Untxalo 
Baserrian sortua 
mendiko alaba
hameka urterekin 
panderoaz jada
hasi zinen plazetan 
kantu ta algara
gizonen leku hortan 
lekutxo bat bada.
Ai Maurizia duzu 
barnean zirrara!
Ta jakin guretako 
eredu bat zara  
Ai Maurizia duzu
barnean zirrara!
Ta zuri esker irtenak 
gara gu plazara.

Nahiz plazetan atea 
zenuen itxia
zure panderoakin 
zinen iritsia
inporta gabe bertzeek 
zuten iritzia
eta zure kantua 
horren berezia
zuri entzutea da 
nere gutizia
gure sustraia zara 
ta harribitxia
zuri entzutea da 
nere gutizia
gora gu, gora zuek 
ta aupa Maurizia!
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ATAUN
(2021-03-27)

Bertsolariak
Eneko Araiztegi Korta, Aitor Sarriegi, Mikel Tapia, Iban Urdangarin eta Iker Zubeldia 

Gai-emailea
Aitzol Barandiaran

San Martin Antzokian izan zen saioa, Ataungo Etxerat-ek antolatua.

I. Zubeldia – M. Tapia

Gaia: Iker hasi berria den erizaina. Bere lehen lan egunean zer tokatuko eta Ataunen baheketa masiboa egitea. Etorri da 
Atauna bere astronauta jantzi eta guzti, baina beldurtuta dago. Baheketan tokatu zaion lehen herritarra, Mikel. Iker hasi da 
lanean makil luze horrekin, hemen eta han, zulo batean eta bestean, baina ez dio tankerarik hartzen eta Mikel gizarajoa ia 
dena bota beharrean dago.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

I. Zubeldia
Hara lehenbizikoa 
aurpegiz aurpegi
honek’e esperientzi 
ez dauka gehiegi
txotxakin saiatu naiz 
handi ta hemendi…
ezin diat apuntau 
egon hadi geldi! (bis)

M. Tapia
Proba hau ikusita 
neukan telebistan
ahoan makila sartu 
dit lehenengo pistan
gero sudur-zulotan 
ziztan eta ziztan...
Eskerrak zulo danak 
ez daudela bistan! (bis)

I. Zubeldia
Honek dun nerbioa 
al da aitzakie?
Orain sudur, belarri 
gero bekokie…
Egon hai geldi motel 
hartu zak tokie
ez diat eingo eta 
kolonoskopie! (bis)

M. Tapia
Makila sudurretik 
goraino ioa
lehorra zegok eta 
eman olioa!
Zulo bat ta bestea 
nolako lioa!
Nun geratu da proba 
honen balioa? (bis)

I. Zubeldia
Saltoka hor hasi da 
lehenbiziko txistan
palilloa sudurren 
hor zijon irristan.
Nahiz ta saiatu naizen 
hain modu artistan
ataundarrak falloak 
beti dauzka bistan. (bis).

M. Tapia
Ta neri tokau behar 
zegamar planoa
zulauta utzi dizkit 
sudur ta ahoa.
Ein didazun proba hau 
ez degu sanoa
sano netorren baino 
kutxatuta noa. (bis)
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E. Araiztegi
Iker ta biok oraintxe 
daukagu pinta apaina
ia eztarriko zulon 
trabauta daukat mingaina
ez dakit zer edan dedan 
sagardoa o txanpaina
ia lehertu beharrean 
dakarkit lepoko zaina.
Ataundik abitu gera 
eta goaz Beasaina
ez dek bromatarakoa 
izango honen ordaina
ia amatik aparte 
inor ezin det engaina
onena det erostea
parean dagon ertzaina.

I. Zubeldia 
Sagardoak berezkoa 
zaporea ta txinparta
kasualidadea baino 
gaurkoa ere aparta
zuzen abitu gera gu 
ta irten gera zeharka
komoneko atean’e 
Enekok utzi du marka
edan ditut bi botila
sei pitxar ta zazpi lata
hemendik aurrera ziur 
izango degu zarata
txixe egiten hasi naiz 
azkenen egin det kaka
zuk’e ondo merezita 
ez daukazu ba soldata!

6  Demetrio, Ataungo sagardotegiko nagusia dena.
7  Gelditu

E. Araiztegi
Jaio nintzen egunetik 
nahastuta daukat ganbara
nere kontura egin du 
gaur Demetriok6 algara  
ona bai dakit aurtengon 
nik damakidan bolada
beti piztuta daukagu 
lepo gaineko lanpara
Ikerri’re eman diot 
sekulako besarkada
ta atzetik zai geittu7 da  
jesusen neska ilara
eta nik ematen nuen 
Amstrong edo Cancellara
martxa hontan Iker laster 
jungo gaituk kartzelara!

I. Zubeldia 
Dana ez da nere kulpa 
hautatu deten aukera
nere buruari ezin 
hartuta nabil tankera
askotan egiten diot 
“Normala al haiz?” galdera
eskubira joan nahi det 
ta nijoa ezkerrera
erdibidea askotan 
igual onena ote da?
Talentua asko daukat 
intentzioa sobera
etxetik irtetzen naiz ni 
nire buruan kaltera
eta guztiak galduta 
iritsi ohi naiz etxera.

I. Zubeldia – E. Araiztegi

Gaia: Bi lagun, gaur ere sagardotegitik datozenak; dena esan behar bada asko xamar edanda. San Martingo plazara iristean 
argi urdinak, triangulo batzuk… eta “Alto!” Ertzaintzaren alkoholemia kontrola tokatu zaie. “Nondik zatozte? A ze itxura 
duzuen! Zer da usain hori?” hasi zaie ertzaina. Aterabide bakarra dute: ertzaina konbentzitzea. Baina bakarka hitz egiten 
nahiko konplikazio dute eta elkarri lagundu beharko diote, batak besteari bertsorako oinak emanez5. 

Neurria: Hamaseiko berdina
Doinua: Baserrian jaio nintzan

5  Batak besteari eman zizkion oinak bertsoak kantatzen joan ahala.

4  Batak besteari eman zizkion oinak bertsoak kantatzen joan ahala.
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GASTEIZ
(2021-04-15)

Bertsolariak
Miren Amuriza, Aroa Arrizubieta, Andere Arriolabengoa eta Onintza Enbeita 

Gai-emailea
Idoia Anzoraindia

Ez da kasualitatea bertso saioa izan zen Felix Petite Antzokian, Gasteizko Jabetze Feministarako eskolak eta Gasteizko 
Udalak antolatua. Araitz Bizkai eta Gari Otamendi izan ziren musikariak. 80 bat bertsozale bildu ziren bertan.

 A. Arriolabengoa – A. Arrizubieta 

Gaia: Tubacex enpresako langileak zarete, bi hilabete daramatzazue greban. Heldu da eguna, gaurtik 129 enplegu gutxiago 
izango dira. Amurriotik Gasteizerako martxan zoazte, etorkizunari buruz hizketan. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Geldirik ezin naizela egon

A. Arriolabengoa
Gaur Amurriotik Gasteizeraino
badijoaz bi zutabe
argi dago ta herria dugu
gaurkoan bai gure alde
nahiz grebarekin egoera den
familientzako grabe
ez gara berriz etxera joango
lanpostu bermerik gabe.

A. Arrizubieta 
Baina begira gupida gabe
nola bota egin dituzten
gizartearen interesetan
daude lantegiak husten
ta gu borrokan saiatzen gara
baina ez digute uzten
etorkizunaz hizketan gaude
eta nik ez dut ikusten.

A. Arriolabengoa
Bakarrik gura dugu lan egin
familientzat pakean
baina enpresak gaur utzi gaitu
gupida gabe kalean
ez gara baina gu geldituko
isilik ta apartean
gure borrokak jarraituko du
ahotsa dugun artean.

A. Arrizubieta 
Arrazoi duzu haien interes
hori ez zaigu inporta
desio diet erre daitezen
desio diet porrota
beraz jarraitu dezagun ozen
aldarrikapen orroka
argi baitaukat bide bakarra
dela langile borroka.

A. Arriolabengoa
Nahiz ta borroka batzutan senti
dezakegun guk astuna
inguratu da tabernaria
dendaria ta laguna
gure borrokak ardatza baitu
gaurko hontan maitasuna
jokoan dago eta ehundaka
familien duintasuna.

A. Arrizubieta 
Eta sentitu naiteke hemen
berez horren babestua
elkartasun keinu bakoitzari
nago zinez eskertua
ta baietz hartu azken finean
merezi dugun lekua
ba al dakizu gero ze ondo
sartuko den mendekua!
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LAZKAO
(2021-04-16)

Bertsolariak
Oihana Iguaran, Aitor Sarriegi, Aitor Mendiluze, Unai Agirre, Maialen Lujanbio, 
Imanol Lazkano, Iñaki Murua, Ainhoa Agirreazaldegi, Nerea Elustondo, Beñat 

Gaztelumendi, Andoni Egaña eta Maddi Aiestaran.
Gai-emaileak

Maddi Usarralde eta Manex Usarralde

Inaxiori ikasiak bertso jaialdia antolatu zen Lazkaon, Inaxio Usarralderi esker onez. 

A. Agirreazaldegi – U. Agirre

Gaia: Inaxiok, gaztaroan, hainbat urtetan, Akelarre musika taldearen oholtza gainera 
igo eta makina aldiz abestu du. Berriro, beste behin ere, herriko jaietan oholtza 
gainean igota dago. Zuek, Ainhoa eta Unai, Akelarre taldeko musikariak izanik, zer 
deritzozue?

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Igaran egun batez

U. Agirre 
Pozik ibiltzen gera
Usurbilen jota
desmadratuagatik 
ez die inporta
berriro latoso hau
gurekin dago ta
aguantatu behar degu
edo behera bota (?)

A. Agirreazaldegi 
Urtero ipintzen du
hainbeste enpeño
izerditan hustu ohi da
azken bururaino
gaur ere hemen dator
Usarralde joño!
Kasu gehio eiten diote
kantantiai baino!

U. Agirre 
Hau berdin ibiltzen da
euri nahiz eguzki
festak diran garaian
barrenetik busti.
Akelarre gera ta
jakingo du noski
akerra ematen du
perila ta guzti.

A. Agirreazaldegi 
Ez da etortzen ahotsa
inolaz hartuta
indar guztia dauka
bertan paratuta
ia profesionala 
ere ematen du ta
gainera kantatzen du
gerria moituta.

U. Agirre 
Bera ikusirikan
ez nago lasaia
gauz bat ona badauka
gogoz dala saia
buila eta intziri
hau degu ezbaia!
Kantuz hasita ere
jarri ohi du gaia.

A. Agirreazaldegi 
Hiru kantu ta gai bat
eta ez da nekatu
urtero hala joaten
dira hainbat datu
gure kantantia ere
zaio gerturatu
baina uste det oraindik
ez da konturatu.
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Bertso Eguna. Getaria. 2021/03/27. XDZ
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M. Lujanbio

Gaia: Azken urte hauetan, askotan joan da gure aita Usurbilera amona zaintzera. Aita eta Jon eta Arantxa osaba-izebak, 
Maribel Cabrera eta Maider Ruiz laguntzaileekin batera, txandaka ibili dira zaintza-lanetan, otsailean utzi gintuen arte. Zuk, 
Maialen, inork baino hobeto dakizu, zu plazaz plaza ibiltzeko, beste norbaitzuek egin behar izaten dituztela etxekoen eta 
ingurukoen zaintza-lanak.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gogoan daukat ez du aspaldi      

M. Lujanbio
Igual adina izan liteke 
ez derrigorrez kaltea
zaharrari zaila gertatu akaso 
pausoa eramatea
ta orduan nola antolatzen da 
norbere etxeko pakea
baldin bakoitzak hartuko badu 
tokatzen zaion partea?
Lehenbizikoa da zaintza lana 
ikusgarri izatea. (bis)

Lehen errainak eta alabak 
ziren zaintzaile bakarrak
derrigorraren arauetara 
makurtu ohitura zaharrak
emeak senez zaintzaile eta 
zaintzatatik libre arrak
denborarekin aldatu dira 
batzun ta besten beharrak
ta laurden bana edo hartu dute 
semeek eta senarrak. (bis)

Inaxionean seme-alabak 
amarekin ziren batu
ta zaintzaileak ere aintzat hartu
eta gaur hemen aipatu.
Nahiz eta zaintza gauz gogorra den 
zerbait ohi da hor loratu
ama hori zen maite zituen 
pertsonekin inguratu
heriotze bat gozoagoa 
ezin da irudikatu. (bis)
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DONOSTIA
(2021-04-23)

Bertsolariak
Oihana Iguaran, Maider Arregi Markuleta eta Ane Beloki

Gai-emailea
Amaia Agirre

Orainmenean, bertsolaritzaren genealogia feministaren baitako saioa, Bizarrain Euskara Elkarteak antolatua.
 
O. Iguaran – A. Beloki 

Gaia: Oihana, zu, Maite zara, Oihanaren ama. Zu, Ane, 17 urteko mutil gaztea, Oihanaren mutil-laguna. Oihana konfinatuta 
dago bere gelakide batek positibo eman duelako. Larunbata da, gaueko bederatziak. Lehenengo pisuan bizi zarete zu, 
Maite, eta zure alaba Oihana. Maite, zaborra botatzera atera zarenean, han non ikusi duzun mutil gazte bat, Oihanak bere 
logelako leihotik luzatu dion izara bati helduta zuen etxera igo nahian. 
    
Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Azienda bat dago    

Bertso Eguna. Getaria. 2021/03/27. XDZ
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A. Beloki 
Aizu ze kontagio 
eta ze puñeta!
Hementxe nago orain 
nerbioz beteta
hiru egun daramatzat 
ja nahiko erreta
ikusi beharra daukat 
nere Julieta!

O. Iguaran
Bueno Romeo jeitsi 
egizu mesede
romantizismo hori 
zuek ze xelebre!
Beti aritzen zerate 
whatsappetik trebe 
elkarren aurrez aurre 
bazaudete ere!

A. Beloki 
Baina arazotxo bat 
dugu konpontzeke
eta nere barruan 
nahiko nuke bete
izarari tiraka 
joe zenbat neke!
Hemen zaude ta atetik 
sartu al naiteke?

O. Iguaran
Ba hola egoteko 
sar zaite barrena
total egin det maisu 
ta erizainarena
egin det lehendakari 
ez den beste dena
baina ez det egingo 
poliziarena!

A. Beloki 
Polizia bastante 
daude eta keba!
Ez nun planean sartzen 
holako aukera
joe hementxe zaude! 
Ez nun uste zera
hain jatorra zenikan 
amaginarreba!

O. Iguaran
Mutil edukatua 
sano bastantea
ez nuen eskatuko 
gutxigo izatea
baina gaur bigarrena 
zera zu maitea
amaginarreba da 
gehitxo esatea!

A. Beloki 
Amaginarrebanak 
nolako kaltea
esan behar nun Oihanan 
amatxo maitea
oin hitz eitera noa 
baretu aldartea
bukautakon mesedez 
ireki atea.
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O. Iguaran

Gaia: Gaur liburuaren eguna da Oihana. Eta liburuek beti dute idazle bat, eta idazle bakoitzak bere bizi historia. Bakoitzak 
bere bizi hitzaurrea, batzuetan norberak idatzia eta beste batzuetan beste batzuen eskutik jasoa. Orrialde batzuk tinta 
beltzez idazten dira, eta beste batzuk tinta gorriz. Batzuk sorterrian idazten dira, eta beste batzuk erbestean. Aste honetako 
liburuaren azalak askok aspalditik esperotako izenburua dakar: Joseba Sarrionandia Euskal Herrian da. 

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Nahiz zoriontsu oroitzen dedan

O. Iguaran
Pandemiaren bafle barruan 
disimuluz pasaz muga
lau hamarkada pasa ostean 
altxa du bere aingura
asko kostata utziko zuen 
bere bizkarrean Kuba
haragitzeko ta gorpuzteko 
mito bat eta kultura
mito pertsona izan daitekeen
nahiz ta sortzen zaidan duda
lagun izoztu deitu zuena 
bere herrira urtu da. (bis)

Ze ekarpena den erbestetik 
eskeintzen den ikusmira
ze ekarpena gatazka baten 
urruneko perspektiba
baina etxean urrun badago 
urruti doa desira
hitzek ez dute aurkitzen hori 
nola esan ta deskriba?
Hitzei barrura bide ematea 
literatura hori da
eta bizitzan esaldi batzuk 
ibiliz idazten dira. (bis)

Liburuaren eguna da gaur
ze metafora polita
kazetariak ariko dira 
bere atzetik zirika
baina badauka berrogeita bat 
urtez itxoin duen zita
ta intimoa izan behar du 
ezkutukoa apika
nahiz ta nahiago zukeen aita 
zegola egin bisita
bere ama zai zegoen mahaia 
bostentzako ipinita. (bis)
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E. Zapiain 
Nahiz ta oraindik presente dugun 
gure etxean Mikelena
zauria pixka´t ixten joan da 
gure urteetan barrena
ta gaur zurekin hemen topatu 
ta mugitu zait barrena
igual tunelan kulpa da baina 
jo ze ilun dagon dena! (bis)

X. Terreros 
Ba tunelaren akabera hortan 
ai zenbat argi berezi
gerra batean jaio ginen ta 
gerran hazi eta hezi
zure sendia ai Mikel hori 
etakidea ihesi…
Barkatu baina hala uste dut 
ez zun bertzerik merezi. (bis)

E. Zapiain 
Bota duzuna gogorra dugu 
luzea duzu mingaina
aspalditikan mina ematen 
dugu gainean España
beti izan dut barruan duda 
ta haundia du tamaina
zuek´re sufritu ote duzuen 
guk sufritu dugun aina. (bis)

X. Terreros 
Ze suarekin ibiltzen denak 
erretzen dela ikasi
inguruotan garai hoietan 
ai ze egoera nahasi
eta halaxe errango dizut 
ez zazu inoiz ahantzi
sufritu egin genuen baina 
behintzat gerra irabazi. (bis)

E. Zapiain 
Bai gerra hortan ibili ginen 
gu nahiko ahul nahiko erkin
kostatzen baita aurre egiten 
holako arerio batekin
baina aurrera egin nahian gaur 
gaude hemen berdin-berdin
bi testigantzak batu ezean 
ezin da aurrera egin. (bis)

X. Terreros 
Ba aintzinera egin dezagun 
ezin liteke bertzela
baina ez zazu Ekiñe ahantzi 
zu espainola zarela
ta ETAkoei nik opa diet 
zuloa eta kartzela
ta neregatik baldin bada han 
bertan ustel daitezela. (bis)

BERA
(2021-04-24)

Bertsolariak
Alazne Untxalo, Xabier Terreros Terre, Eneko Fernandez eta Ekhiñe Zapiain

Gai-emailea
Maddi Ane Txoperena

ZAPLA Nafarroako bertso plaza martxan ekimeneko saioa. Eneko Aizpuruaren Bidasoan gora liburuan oinarritutako gaiak 
eman ziren.

X. Terreros – E. Zapiain 

Gaia: Endarlatsa ezaguna da Euskal Herri osoan 1985ko abenduaren 15ean han agertu baitzen Mikel Zabalzaren 
gorpua, Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunetara. Endarlatsa inguruan ordea izan zen bertze gertakari lazgarri bat; Mikel 
Zabalzaren gorpua agertu eta 10 urtera, 1995eko apirilaren 19an, Eduardo Lopez polizia nazionala hil zuen ETAk, bonba 
bat leherrarazita. Ekhiñe, Zabalzaren senide bat izanen zara, eta zu, Terre, Eduardo Lopez zenaren senide bat. Endarlatsako 
tunelean egin duzue topo gaur.   

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Beste bateko inularretan  
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E. Zapiain 
Ez ote zaude tamalez zure 
iraganean itota?
Bota dituzu ideiak gogor 
nahiz ta nik onena opa
aizu gauza bat argi utzi nahi dut 
gaur ez bazaizu inporta 
zuek guztia zenuten alde 
eta guk guztia kontra. (bis)

X. Terreros 
Oroitu behar ditugulako 
gure gudan eroriak
heroi askokin eraiki baitu 
Espainiak historiak 
senideengana banoa orain 
jarraituaz memoriak
ta bertan harro jarriko ditut 
larrosa gorri-horiak. (bis)

E. Zapiain 
Gaur tunelean aurkitu eta 
ez besarkada ez musu
nahiz ta holako elkarrizketak 
ez ditudan izan usu
topaketa honek ze giro tentso 
eta ze borroka kutsu
nahiz eta batzuk su-etena egin 
zuk sua piztuta duzu. (bis)

X. Terreros 
Merezi gisa erahil zituzten 
Zabaltza, Lasa, Zabala
gerran sartuta hori ez al da 
ba ondorio normala?
Nahiz zuen sua ta eguzkia 
mingarria ta zitala
babesgarria neretzat beti 
intxaurrondoan itzala (bis)

Zapla! egitasmoa. Bertso jaialdia. Lizarra. 2021/04/23. XDZ



36

B a p a t ea n  2 0 2 1

ZALDIBAR
(2021-04-24)

Bertsolariak
Jone Uria, Unai Iturriaga, Leire Vargas eta Ander Elorriaga

Gai-emailea
Ainhoa Urien

Durangaldea Uztabarritzen bertso zirkuituaren baitako bertso saioa, Durangaldeko Bertso Eskolak antolatua.

J. Uria - U. Iturriaga. 
Gaia: Gaztetan bikotea zirenean, zahartzaroa urrun ikusten zuten. Baina zahartu dira eta supermerkatuan topo egin dute. 
Elkarren karroak analizatzen ari dira. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena

Inaxiori ikasiak eskertza bertso saioa. Lazkao. 2021/04/16. Aimar Maiz. XDZ
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U. Iturriaga 
Begirada nerabe 
haretara bota
eta diferentziak
ez zeuskun inporta
zuk oin Moët-Chandona 
ta Viña Alkorta…
Zaldibar da Zaldibar 
ta Algorta Algorta (bis)

J. Uria 
Herri bakoitzak bere 
izen ta abizen
ta biak joan gara 
haunditzen haunditzen
baina ni orain hasi naiz 
zurekin harritzen
noiztik zabiltza Unai 
Algortan bizitzen? (bis)

U. Iturriaga 
Begiratu ez dekot 
gueito kolorea
erdia kobretan dot 
eta zuk doblea
ez, ez naz hemen bizi 
ez dut ohorea
ni naz supermerkauko
reponedorea. (bis)

J. Uria 
Beraz atontzen duzu 
almazen ta apala
eta aurrera zoaz 
besteok bezala
esaten nuen esan 
aibala aibala
karroan esne kaja 
asko zeneuzkala! (bis)

U. Iturriaga 
Esne kajak hemen ta 
hamar kaja ur han
zerbeza eskas batzuk 
be tenperaturan
Oro Lujo edangarri 
leikenaren mugan…
Ba honako bategaz 
konkistau zintudan! (bis)

J. Uria 
Ia-ia iritsi 
arren irainera
ze aldea dagoen 
lehendik orainera
hori geneukan mingain 
eta mingainera
zerbeza txarra eta 
beroa gainera! (bis)

U. Iturriaga 
Ta oin zerbezak hotzak 
ta geu gagoz bero
halako enkontrurik 
ez neban espero
atzeko aldean itxaron 
bost minutu edo
Ken Zazpin Ilargia 
kantaukotzut gero. (bis)

J. Uria 
Ken Zazpin Ilargiak 
ai lehen ze indar!
Berriz elkartu gara 
Algorta, Zaldibar
telebilera bat dut 
ta orain joan behar 
tori nire tarjeta 
eta deitu bihar. (bis)
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ABADIÑO
(2021-04-29)

Bertsolariak
Oihana Iguaran, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga eta Aitor Bizkarra

Gai-emailea
Igor Galartza

U. Iturriaga – M. Lujanbio

Gaia: Etxe eta jabe berdina duen zapata pare bi zarete. Zu, Maialen, orain dela 10 urtetatik bizi zara etxe horretan. Baina 
balkoian lehortze prozesuan zaudela, hortxe agertu da Unai, zapata pare berria. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena  

U. Iturriaga  
Aupa! Hau da balkoien 
hau panoramie!
Ekarri dot etxera 
ospie, famie
markako parie naz 
narru ta gomie
zu zer zara zikine 
edo morenie? (bis)

M. Lujanbio
Ez daukat zuk daukazun 
horrenbeste lustre
zu brillo gehigarriek 
hornitu zaituzte
baina ni orain modan 
nago ta ez uste
berriak ni bezela 
zikintzen dituzte. (bis)

U. Iturriaga  
Ni bestelakue naz 
barrije parie
zure inbidi bako 
argijen jabie
baina hau da hau hatza 
ai gure madrie!
Hau da hainbeste aipatzen 
dan papelerie? (bis)

M. Lujanbio
Zure kautxo usaia 
daukat nik okertzat
ni beltza izana naiz 
zu kolore beltzak
ondo-ondo josiak 
larruzkoak ertzak
estensioa falta 
juanetearentzat. (bis)

8  Ikus arte, maitea! “Saionara beibi” ahoskatu zuen.

U. Iturriaga  
Zurie da juanete 
nirie Juanito
daroazuz aldien 
ehun urte ta piko
ze kalimotxo litro 
ez dozun eukiko!
Buruz behera jarritte 
be ez zan jausiko. (bis)

M. Lujanbio
Lurrari eusten nion 
balantza zan kasun
horregatik dit neri 
hainbeste maitasun
ta zuk ze berri usai 
ze brillo daukazun!
Ta zenbat baba egin 
behar dizkiozun! (bis)

U. Iturriaga  
Ez deutzo ardure baina 
baba bat, baba bi
ni oinetan ipini 
ta pozik ageri
bultzadatxo bat egin 
deutzot ondokoari
balkoitik behera joan da
“Sayonara baby!”8 (bis)

M. Lujanbio
Suizidatu egin naiz 
eta ez erori
pertsonen oinak badu 
hamaika teori
txoznan ta baratzean 
buelta bat edo bi…
Laister pasako zaizu 
harrokeri hori. (bis)
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IRURTZUN
(2021-04-30)

Bertsolariak
Sustrai Colina, Iker Gorosterrazu eta Irati Majuelo

Gai-emailea
Maialen Belarra

ZAPLA Nafarroako bertso plaza martxan ekimenaren baitako saioa. Zentzumenetan oinarritutako gaiak eman zitzaizkien 
bertsolariei.

S. Colina – I. Majuelo 

Gaia: Umetoki berean zaudeten anai-arreba bikiak zarete. Geroz eta handiagoak zarete, geroz eta leku gutxiago duzue lasai 
egoteko eta elkar ukitzen hasi zarete. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Egun lanerat abiatu zait
  
S. Colina 
Orain artean zein goxo geunden 
gure poltsan mela-mela
plazentetatik trago eginez 
txorrotatikan bezela
ikutu dizut oin puntta eta 
ikutu dizut sabela
baina zergatik iruditzen zait 
nire iguala zarela?

I. Majuelo 
Behatz puntatik garuneraino
ze dardar eta ze mezu
beste norbait da nire ondoan 
eta ezin naiz izan kexu
nahiz ta hurbildu zaren goxoki 
niregana hain baretsu
jada ez dakit zer ote naizen 
eta zer ote zaren zu.

S. Colina 
Haragi baten bi puska gara 
elkarrentzako fidakaitz
baina aurrera egingo dugu 
ta hala sinesten dut maiz
munduratzeko ordua ere 
helduko zaigunez garaiz
ireki zazu bidea eta 
ni atzetik joango naiz.

I. Majuelo 
Baina oraindik ez da garaia 
irekitzeko guk gela
nahiz eta txiki geratu zaigun 
horren bigun zen sabela
nire eskua zure eskuan 
jarriz sentitu dut bela
bizi osoan iraungo duen 
lotura bat sortu dela.

S. Colina 
Ta blaitu gara biak likido 
amniotiko erauntsian
ezin baitugu soilik bat egin 
gu bion poltsa hautsian
garapen asko izango dugu 
oso espazio gutxian
ta uste dut hala izango dela 
gure bizitza guzian.

I. Majuelo 
Ohe banatan jarri gaituzte 
baina hauxe da zirrara!
Lotura hori sentitzen baitut 
pisutsu eta dardara
hara ahots bat entzun dut orain 
amarena dugu hara
espazio gutxi izango dugu 
orain gu hiru baikara.
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S. Colina 
Amaren tripan jarri gaituzte 
ta hor goaz tirri-tarra
erditu osteko izerdiaren 
mikatza eta lakarra
nahiz ta bizitzan izango dugun 
dena banatu beharra
probes dezagun orain dugula 
bakoitzak bere bularra.

I. Majuelo 
Bizitza hontan izango dugu 
min, harridura eta poz
baina oraingoz ama daukagu 
bi bular biontzat bihotz
lokartuz noa nahiz hortarako 
ez nengoen orain asmoz
esnatuko naiz berriro anai 
zu ongi ezagutzeko gogoz.

Zapla! egitasmoa. Bidasoan gora liburuaren inguruko bertso saioa. Bera. 2021/04/24. XDZ
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ARETXABALETA
(2021-05-07)

Bertsolariak
Beñat Lizaso, Nerea Ibarzabal, Martin Abarrategi eta Oihana Arana

Gai-emailea
Aitor Lizarazu

Aretxabaletako Bertso Eskolak antolatuta, Arkupe aretoan bildu ziren  35 lagun inguru, hiruna euro ordainduta.

B. Lizaso

Gaia: Bertso saio batera joan zara eta antolatzaileak hala esan dizu: “Ze ilusioa zu etortzea! Egañari deitu genion eta ezetz esan 
zigun; zure aitari, eta hark ere ezetz; gero Peñari, eta ezetz; Millani ere deitu diot eta hark ere ezin zuela. Ez dakizu ze poza 
ematen digun zu hemen izateak!”

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Amodioa gauza tristea

B. Lizaso
Saio batetik deitu didate
neretzako ze suertea
bertara heldu eta kolpea
ere izan da fuertea
hori izan da egia behintzat
garbi asko esatea
zuk duzun poza izan daiteke
ordea nere kaltea
batzuentzako ze erreza dan
suplentea izatea.

Eskertu diot deitu izana
hala esan diot egiz
Atxabaltara iritsi bainaiz
ni lehendabiziko aldiz
nahiz eta deia jaso nuen nik
horren ilusio handiz
“Hau da hau poza” esanez neri
alper-alperrikan zabiltz
suplente ere ez nintzateke
Lizaso izan ez banintz.

Bueno egokitu zaigunez gero
oholtzara igotzea
gutxienean lortu det behintzat
txalo batzuk jasotzea
baina ez pentsa ederra denik
modu hontan kantatzea
gaurkoa libre baina erakutsi
nahiko nioke atzea
ta hoberena ez al da izango
guztiena kobratzea?
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DONOSTIA
(2021-05-06)

Bertsolariak
Etxahun Lekue, Maialen Lujanbio, Maddi Ane Txoperena eta Haizea Arana

Gai-emailea
Maite Berriozabal

Bertsozale Elkarteak antolatutako bertso saio berezia, Gauzkaten Eztarri Lerratuak izenekoa. 

M. Lujanbio – H. Arana

Gaia: Euskaltegi berean zaudete. Maialen irakaslea, Haizea ikaslea; B1 da zuen maila. Ikasturte bukaera ospatzen ari zarete. 
Maialenek patata frijituak, olibak eta garagardo batzuk ekarri ditu. Batzuk jan eta batzuk baino gehiago edan dituzue. 
Jendea hasi da joaten, baina Haizea dena biltzen laguntzeko geratu zara. Konturatu zaretenerako, Maialenek balantza, 
balantza eta balantza egiten du. Uste baino gehiago edan du Maialenek, eta halako batean esan dizu: “Haizea, orain ez 
joan! Har dezagun azkena!” 

Neurria: Zortziko txikia 
Airea: Orioko balearena

M. Lujanbio
Bukatu da kurtsoa 
goza zagun goza!
Ez joan horren bizkor 
neskato airosa
nor-nork, nor-nori-nork da 
kontu aproposa
nik zuri zerbeza bat 
ta zuk niri poza. (bis)

H. Arana
Hitz arraroz betetak9 
daukazu ahoa 
andereñoa zugan 
ez da arraroa
baina ez da zerbeza
da garagardoa  
barkatu esatea 
baina nik banoa. (bis)

M. Lujanbio
Zikina dago gela
narratsa harlauza
hemengo lursagar ta 
hemengo arraultza…
Nahiz txalo jo dizuten 
egin gabe pausa
oker esan dituzu 
neska zenbait gauza. (bis)

9  Espreski egin zituen euskarazko petoak, ikaslearen roletik.

H. Arana
Erruak esaten zen 
halaxe zen kulpak 
baina horko oliba 
ta tortilla puntak
beste garagardoa 
eta gero frutak
badirudi gaudela 
biok mozkortutak. (bis)

M. Lujanbio
Mesedez k hoiekin 
ez zazula segi
ze belarriko mina 
ematen dit neri
aspertutak, sartutak 
galarazi bedi
gaurko gazteok dute 
Tiktoka gehiegi! (bis)

H. Arana
Kaka! Gaizki esan dut
ongi esateko!
Biok bakarrik gaude 
ta gaude konpleto
zerbeza emaidazu 
pixka´t probatzeko
ni garagardorekin 
agian hobeto. (bis)

M. Lujanbio
Egin ezazu trago 
bai mozkortu arte
edatea ere bada 
ikasketen parte.
Gainditu egingo duzu 
B1a jo ta ke
gutxienez eskertu 
zeniezadake. (bis)

H. Arana
Nire ikas prozesua 
da pixka´t mantsoa
ta zuk ematen duzu 
nire marrazoa
baina ez dut ulertu 
esaldi osoa
ta uste dut euskera 
ez da arasoa. (bis)
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M. A. Txoperena - M. Lujanbio  

Gaia: Online ezagutu duzue elkar. Goiz eta gau aritu zarete elkarrekin hitz egiten, eta gustura, baina ez duzue elkar 
ezagutzen, ez zarete egon aurrez aurre, bakoitzaren argazkirik ere ez duzue. Maddi Ane egunak daramatzazu pentsatzen 
Maialeni deituko ote diozun. Ez dirudi Maialen horretara ausartzen denik, baina hala ere deitu egin diozu. Dei hori 
entzungo dugu. (Elkarri bizkarra emanez kantatzeko eskatu zien gai-emaileak).

Neurria: Zortziko txikia 
Airea: Igaran egun batez

M.A. Txoperena
Hizketan hasi ginen 
jada ez da txantxa
eta maitasun pixka´t 
piztua da antza
zuri deitu edo ez 
banuen zalantza
baina hartuko zenula 
banun esperantza.

M. Lujanbio
Telefonoa hartzea 
batzutan da bortxa
baina bai aditu dut 
bere tinbre hotsa
hau biluztasun bat da 
ematen dit lotsa
Arial ta Times New Roman 
ez baita ahotsa.

M.A. Txoperena
Erantzun duzu eta 
gero erran dut ai!
Telefono deiana 
igual ez da hain guai
nik hitz egiten baitut 
goxo eta lasai
baina ze ba ez zenun 
bada hitz egin nahi?

M. Lujanbio
E-mailez10 mezua 
izaten da merke
poesia errezez 
karakterez bete
baina ahotsa dago 
magiaren menpe
ta desilusioa 
gertatu liteke.

10  Imeilez ahoskatu zuen.
11  Imeiletan ahoskatu zuen.

M.A. Txoperena
Egia da ahotsa 
sarri da ezina
nahiz eta egiten dudan 
orain ahalegina
ene ze tinbre altu 
eta ai ze mina!
Sarrirekin gertatu 
zitzaidan berdina.

M. Lujanbio
Ta Sarriren antzik ez 
nere e-mailetan11 
ahoskeran ere ez dut 
nik fallorik bertan
baina ahotsean bai 
ta hortxe errenkan
hau da lehen akatsa 
nere akatsetan.

M.A. Txoperena
Bai daukazu ahotsa 
pixka´t berezia
baina ez du horrek zertan 
bihurtu hesia
bertze alde baduzu 
ta abilezia
nik oso gustuko dut 
zure poesia.

M. Lujanbio
Ni hemen dena nabil 
banu ta baneza
ta zuk ahotsa sendo 
ta kopeta beltza
ai segurtasun horrek 
eman dit pereza
sugerentegoa zen 
segurtasun eza.
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ZARAUTZ
(2021-05-25)

Bertsolariak
Oihana Bartra, Xabat Galletebeitia eta Amaia Iturriotz 

Gai-emailea
Maite Berriozabal

Gerturatu Eta Lau saioa izan zen, Bertsozale Elkartearen plaza biziberritzeko ekimenaren baitan Gaur Edozertarako Libre 
izenburupean. Modelo aretoan izan zen.

O. Bartra - X. Galletebeitia – A. Iturriotz

Gai-emaileak bertsolariei A, B edo C pertsonaien artean bat hautatzeko aukera eman zien; hots, bertsolariek hautatu zituzten 
pertsonaiak. A izatea O. Bartrak hautatu zuen. Gainera, gaia eman azaldu ostean, gai-emaileak aipatu zien kanturako txanda 
ez errespetatzeko xantza zutela; nahi zutenean eta nahi beste kantatzeko, hots.

Gaia: A guztiz maiteminduta zaude B-rekin; ez dakizu berak berdina sentitzen duen, baina kafe baterako geratu zarete 
16:00etan malekoian. 15:50ak dira. C da A-ren bikotekidea. A, B-k maite bazaitu C utziko duzu; eta B-k maite ez bazaitu, 
C-rekin geratuko zara. 15:50ak dira eta Oihana malekoian dago jadanik.

Neurria: Kopla handia
Airea: Oihaneko pagoak blai

O. Bartra
Orduaren arrazoia
ze polita malekoia!
Ba B ez badator zelako pena
ta badator ze marroia! (bis)

O. Bartra
Berriro ere banaiz gose
ta ez dakit zelan ase
ideiak joan eta badatoz
olatuak bezalaxe. (bis)

O. Bartra
Bizitzak hainbeste tongo
beti ibili izan naiz ondo
nik garbi daukat edozelan be
bakarrik ez naiz egongo. (bis)

A. Iturriotz
Bakarrik zu ez zaude maiz
ni nator aurpegi alaiz
barkatu idazu aizu Oihana
berandu etorri banaiz. (bis)

O. Bartra
Eman didazu hainbat poz
berandu ez baita inoz
orduak ez du hainbat inporta 
baina zu zertara zatoz? (bis)

A. Iturriotz
Ni ote naiz ba ergela?
Etorri naiz dena dela
ulertu nizun aurreko baten
geratu nahi zenuela. (bis)

O. Bartra
Hartu ezazu umorez
ta ez berbak halan gordez
baina zuzenki esan eidazu
zuk maite nauzun edo ez.

A. Iturriotz
Galdera hori bertan bego
bihurtu al zera ero?
Bene-benetan esango dizut
hau ez nuela espero. (bis)

O. Bartra
Ez zabiltzala ederto
harrituta dagoeneko
nik maite zaitut baina denbora
asko ez daukat galtzeko. (bis)

A. Iturriotz
Gu gabiltz modu berdintsun
dena jarri nahi dut pisun
zuk zerbait esan nahi zenidan bai
nik zerbait esan nahi nizun. (bis)
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O. Bartra
Aldatzen da perspektiba
ordularian harira
eske lauretan geratu gara  
ta laurak ta hamar dira. (bis)

X. Galletebeitia
Kasualitatea zer den!
Amaia ta Oihana ejem!
Malekoian zehar nindoan ta
zer eiten duzue hemen? (bis)

O. Bartra
Ba holako kasuetan
malekoiko olatuetan
ba hain justu be oraintxe geunden
ai zuri buruz berbetan! (bis)

A. Iturriotz
Barka zaidazu laguna
lehenagoko erantzuna
baina egitan igual Xabat da
zerbait esan nahi dizuna. (bis)

X. Galletebeitia
Egingo dut estropozu
ze lotsa ta ze esfortzu
ederki aski hasi zara ta
Amaia zeuk esaiozu. (bis) 

O. Bartra
Hitz egingo dut et, et, et!
zeozer esan dezaket
neurri eta era ezberdinetan
nik biak maite zaituztet. (bis)

A. Iturriotz
Jo! Sentitzen naiz arraro
baina Oihana akabo
biok ez dugu denbora galdu
ta erdibiderik ez dago. (bis)

X. Galletebeitia
Maite gaituzu jakina
ta biok gura adina
hain justu problema da nik ezin
dudala esan berdina. (bis)

O. Bartra
Eman nahi dizut bakea
zuk berriz errematea
ba aizu Xabat posible zendun
lehenago esatea!

A. Iturriotz
Hortan arrazoi daukazu
eta egiozu kasu
ondoren neri behintzat berdina
ez egin hola ez zara zu. (bis)

X. Galletebeitia
Kontua da ahalegintzea
ez naiz urdina ez printzea
badakizue kosta egiten zait
gauzak erabakitzea. (bis)

O. Bartra
Ni ere ez naiz borobila
ta erabakitzen abila
bizitzan biak behar baitira
pelota ta eskobilla. (bis)

A. Iturriotz
Hitzik gabe gelditu naiz
jo zure hitz eta epaiz
nik soilik nahi dut paseatu ta
helaua jan aldarte alaiz. (bis)

X. Galletebeitia
Hitz, epai eta enparau
ni ondo nago baina uau!
Noiz arte luzatu behar dugu
egoera deseroso hau? (bis)

O. Bartra
Bi ordu pasatu dira
elkarrizketen neurrira
bakar-bakarrik geratuko naiz
itsasoari begira. (bis)

A. Iturriotz
Azkenik joan egin da
ta egunari jarri ginda
lasai al zaude pixka´t gorroto
zaituela hark jakinda? (bis)

X. Galletebeitia
Ez dakit naizen ergela
edo hau zen erregela
arren Amaia esan zeu ere
gaizki sentitzen zarela. (bis)

A. Iturriotz
Luze jardun gera aurten
eta honi pisua ezin ken
Xabat egia esango dizut
hobeto egin zitekeen. (bis)

X. Galletebeitia
Lehen esan behar zenidan ai!
Nik ere ez nuen nahi
ta orain etxera joaterakoan
bertan edukiko dut zai. (bis)

A. Iturriotz
Bai, arazoa hori da
ni ere banoa tira
eta zu hemen gera zaitezke
itsasoari begira. (bis)

X. Galletebeitia
Hemen geratu naiz tinko
ta bat-batean bi tipo…
Galdetu didate mutil zaharra
izango naizen betiko. (bis)
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Zapla! egitasmoa. Zentzumenen bertso saioa. Irurtzun. 2021/04/30. XDZ
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BAIONA
(2021-05-29)

Bertsolariak
Oneka Arteaga, Josu Txoperena, Aitor Servier, Haira Aizpurua, Irati Alcantarilla eta Nahia Sasco

Gai-emailea
Aritz Bidegain

Bertsularien Lagunak Elkarteak antolatutako Hernandorena jaialdia izan zen Zizpa gaztetxean. Berez Hernandorena Saria 
behar zuen izan, baina Covidaren karietara bertsolari gazte lapurtarrekin osatu zuten afixa.

A. Servier – H. Aizpurua

Gaia: Haira euskara irakaslea zara; Aitor, bretoiera irakaslea. Urte anitz badu lanean ari zaretela zuen hizkuntzaren alde, eta 
emeki-emeki zuen egoera aitzinatzen ikusi duzue. Baina berriki kolpe bat hartu du zuen esperantzak.

Neurria: Lau puntuko handia 
Airea: Ilun ikarak azken argia

A. Servier
Diwan hauetan irakaskuntza beti izan dut gustuko
nahiz ta batzutan dudarik nuen ahal gintuzten ordainduko
Molac legea dela zer uste dudan hau jaso orduko?
Kolpe bat eman digute baina ez gaituzte geldituko.

H. Aizpurua
Nahiz ta ez dugun nahi hemen denak gira Frantziaren parte 
bakoitzak dugu gure kultura izan nahi dugu aparte
baina hor dira gibelean ta segitzen dute jo ta ke
horrela segi behar al dute gu arrunt suntsitu arte?

A. Servier
Nola haur batek eskolan pasa ohi duen bizi zatia
galdetzen digu honen arrazoi eta haren zergatia
bestelakoa litzateke Haira frantsesen erabakia
diputatuek izanez gero gure haurren enpatia.

H. Aizpurua
Sufritzen dugu gure bizitzan gertatzen da egunero
zuek bretoiak, gu euskaldunak eta kortsikarrak gero
ongi hautsiak eskubideak dituzte bai honezkero
baina aurrera eginen dugu denak elkartu ezkero.

A. Servier
Gure herrietan tokia hartzen dute hamaika aldarrik
guk Ar Redadeg, zuek Korrika, Herri Urratsen bada izarrik
kosta ahala kosta dirurik gabe segitzen dugu beharrik!
Eta ez dugu konstituzio arrotz horien beharrik.

H. Aizpurua
Ta orain gaizki baldin bagira lehen okerragoa zen
segi dezagun elkartzen eta gure hizkuntzan kantatzen 
aldarrikapen guziak egin eta plazetan elkartzen
gure oraina eta geroa ez ditugu utziko galtzen!
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DIMA
(2021-06-06)

Bertsolariak
Jon Maia eta Unai Iturriaga

Dimako udaletxeko balkoitik balkoirako saioa izan zen, Abizarie elkarteak eta Dimako bertso eskolak antolatutakoa. 

J. Maia – U. Iturriaga 

Gai librean aritu ziren.

Neurria: Zortziko handia 
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

J. Maia
Adizu Unai kantatu dezu 
nere lehengo arrazoitik
asmo haundiak omen dauzkat nik 
eta heldu dezu hortik
gaurko saioko nobedadea da 
kantatzea hemen goitik
ezer txikirik ezin det bota 
udaletxeko balkoitik. (bis)

U. Iturriaga
Ez zara egongo altura hortatik 
kantatu barik sekula
onartu’idazu nire ziria  
pentsatu ez dala burla
bi banderaren artean zagoz 
distantzia dot kalkula
eta esan behar dot duda barik 
ondo geratzen jatzula. (bis)

J. Maia
Neroni hemen erdian nago 
bandera baten antzeko
beti hementxe banintz bezela 
gaur sentitzen naiz etxeko
espiritua ere jartzen zait 
pixka´t harroxko antzeko
kriston gogoa sentitzen ai naiz 
plaza inauguratzeko. (bis)

U. Iturriaga
Garai bateko NO-DOan legez  
handitu ez da ba bestea!
Ze pozik dauen aitzeko hemen 
nahikoa da ikustea
gusto badozu alkatearen 
mozorroa zeuk janztea
baldintzatxo bat baino ez dekozu: 
arratieraz ikastea. (bis)

J. Maia
Ba oparitu ikastaro bat 
nere urtebetetzean
ea azentoa non jarri behar den 
noiz arnas hartu hatxean
ni hemen nabil bertsoz lanean 
herriko udaletxean
eta zu berriz Viva la Pepa! 
Araozko landetxean. (bis)

U. Iturriaga
Niri Ibonek agindu deust ta 
halan etorri naiz gora
aitortzen deutzut ez nekiela 
benetan seguru nora
ta esan deustie “Ohe bat dago” 
eta nik erantzun “Hoba!
Holan siesta bat bota neik Jonen 
bertso luzetik bertsora”. (bis)
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J. Maia
Konponketa bat egin behar dut 
grafiarekin gustora
Aramotz dela ta ez Araotz 
beti gora batzuk froga
ba ez lagunak gaur ni igo naiz 
udal balkoietan gora
dekretu batez gaurtik aurrera 
hau Araotz izango da! (bis)

U. Iturriaga
Laster egin dau bere postua, 
laster hartu boterea
baina izenak kanbiatzea 
lar izango da ordea
Aramotz dago hor goian nonbait 
hats ta belar suabea
erdi bat dana dimostarrena 
ta beste erdia geurea. (bis)

J. Maia
Erdi ta erdi konforme nago
konformista naiz gainera
gero gauean horra joango naiz 
ta igual biok batera
sartu gaitezke zure atzeko 
logela horren ohera
izarak kendu ta jar dezagun 
gure herriko bandera. (bis)

U. Iturriaga
Beraz etorri gurako zeunke 
Aramotzera nigana
bandera hartu izara lez ta 
in dozu gabeko plana
oztopotxo bat badago baina, 
konpontzeko gatxa dana:
noventakoak dira oheak 
ta beharko dugu bana. (bis)

Gerturatu Eta Lau ekimenaren baitako Gauzkaten Eztarri Lerratuak saioa. Donostia. 2021/05/06. XDZ
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ANOETA
(2021-06-05)

Bertsolariak
Miren Artetxe, Unai Agirre, Unai Mendizabal, Ane Zuazubiskar, Oihana Iguaran eta Xabat Illarregi

Gai-emailea
Maddi Sarasola

Anoetako Udalaren babesean urtero Korpusetako jaien inguruan antolatutako jaialdia. Aurtengoa kiroldegian izan zen.

U. Mendizabal – X. Illarregi

Gaia: Elkarrekin ligatu zenuten biok 2020ko inauterietan, azkeneko parrandan. Geroztik ez duzue elkarren berri izan. Baina 
Unai enteratu da etxera janaria eramaten duten enpresa batean lan egiten duela Xabatek, eta hori jakinda astean pare bat 
aldiz eskaera egiten du. Gaur ere egin du eta oraintxe jo du tinbrea Xabatek.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Behin batean Loiolan III

U. Mendizabal
Inauteri haietan
a ze meritua!
Frailez jantzita eman
zidan predikua
asteazken iluntzia
neretzat nahikua.
Oroitzeak ireki
dit apetitua. (bis)

X. Illarregi
Beraz oroitzeakin
ez zara kezkatu
nik zurekin ez daukat
ez fede ez patu
hanburgesak, nuggetsak
patatak prestatu
baina postrerik ze ba
ez duzu eskatu? (bis)

12  Sarasolako sagardoa. 
Sarasola sagardotegi bat da.

U. Mendizabal
Ba dena azaltzera
ni oraintxe noa
postrea zu zeu zera
goxoa, sanoa
hanburgesarengatik
kejako asmoa
ez zara ba izango
begetarianoa? (bis)

X. Illarregi
Praileak haragia
irensten du sarri
eta hobe debalde
badiote jarri
prailez ez naiz etorri
bi muxu elkarri
baina ardo goxorik
ez dizut ekarri. (bis)

U. Mendizabal
Saasolako sardua12

badet eta nahiko
mahaia jarri det txukun
kandelekin bapo
bi aulki ere badaude
eser zaitez guapo!
Gaur propio eskatu det
bi lagunentzako. (bis)

X. Illarregi
Orduan zen negua
ta orain da uda
orduan patxarana
eta orain ura
bai sartuko naiz baina
nigan badut duda:
armarioan al duzu
disfraz sexy hura? (bis)

U. Mendizabal
Nik Doraemonena
gorde nuen txukun
jada adiskide gera
lehengo bi ezagun
sartu zaitez barrura
nere maite kuttun
pasatako denbora
aprobetxa ‘zagun. (bis)

X. Illarregi
Beraz ipini duzu
kandela giroa
baina ezin naiz egon
etxera igoa
eraman beharra baitut
hau da bertigoa!
Festetan ligatu nun
baten pedidoa. (bis)
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Señora sariketako finala. Lesaka. 2021/05/08. XDZ
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On. Enbeita
Nahiz ta pankarta atzean gorde
babestuz egun edo jai
batzutan gure barrua bera
ez da egoten hain lasai.
Bizitzak gauza asko dakartza
nahiz danak ez doguzan nahi
batzuk kontatu behar direla 
esaten dabe eta ai!
Kotilleoak ez dau balio
esperientziak igual bai. (bis)

Izan euskaldun zein emakume
zein zapaldutako ama
zapalkuntzaren adibideak 
detaile txiki andana
horrek kontauta ez da arintzen
barruan daukagun zama
baina erreztu leike akaso
beste batzuentzat lana
gure gorputzek gordetan dabe
gure zapalkuntza dana. (bis)

Adibide bat nahiko estua
Rocio Carrascorena
berez badauka diru piloa
izana eta izena
ta halan da be begira zer dan
berak pairatu dabena
eskertzekoa da kontatzea
hasiera zein azkena
biktima legez agertzea da
plazetan gauza gatxena. (bis)
 

LEKEITIO
(2021-06-06)

Bertsolariak
Amets Arzallus, Sustrai Colina, Onintza Enbeita eta Xabat Galletebeitia

Gai-emailea
Aissa Intxausti

Aittita Txiki Kultur Elkartearen eskutik, Iparraldeko Haizeak bertso saioa Abaroa parkean. Eguerdian egin zen eta 120 lagun 
bildu ziren.

On. Enbeita

Gaia: Azken hilabeteotan hego Euskal Herrian gehien ikusten den espainiar telebista kate baten ikusi duzu emakume bat 
berak jasandako tratu txarrak kontatzen: Rocio. Onintza, zu ere pertsonaia publikoa zaren aldetik jakingo duzu zer den 
norbere kulpak eta intimitateak zabaltzea. Garrantzitsua irizten zaizu kontaketa hori?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Sentimendua sartu zitzaidan
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S. Colina – A. Arzallus

Gai bati buruzko lehen puntua emanda. Gaia: Etxea 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lili bat ikusi dut I

A. Intxausti
Etxea ez da soilik 
zerbait materiala.
S. Colina
Izan leike ondare 
emozionala
horregatik ni noan 
tokira noala
bertan sentitu nahi dut
etxean bezala.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Urzo xuri polit bat A

A. Intxausti
Non sentitzen zara zu
etxetik hurbilen?
A. Arzallus 
Segun ta Euskal Herrian 
o urrun nabilen
segun ta euskaldun bat 
ondoan dabilen
etxea sentitzen dut
neuregan isilen.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lili bat ikusi dut I

A. Intxausti
Etxea aldatzen al da
sekula ba lekuz?
S. Colina 
Nerea neure baitan
dago ta momentuz
saiatzen naiz hornitzen
hitz ta sentimenduz
zaindu nahi dudalako 
beti fundamentuz.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Urzo xuri polit bat A

A. Intxausti
Ba al dago lekurik 
guztiz zeure dena? 
A. Arzallus
Ez dakit, ezezkora 
etorri zait sena
baina beharbada “Bai”
da erantzun zuzena
guztiz neurea baitut 
neronen barrena.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lili bat ikusi dut I

A. Intxausti
Gu gabe gure etxeak
iraungo al du zutik?
S. Colina 
Segun ta etxetzat zer den
igual bai, ta tutik!
Nik nere burua maiz
daramat eskutik
ta iraungo du egin 
artean burutik.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Urzo xuri polit bat A

A. Intxausti
Badoan pertsonak zer
uzten du atzean?
A. Arzallus 
Betirako itzal bat 
zuhaitzen antzean
hantxe sentituko da 
hartaz oroitzean
edo norbait beretaz
oroitu bakoitzean.
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lili bat ikusi dut I

A. Intxausti
Nonbaiten ba al gara
ezinbestekoak?
S. Colina 
Oso oker dabiltza 
horren ustekoak
nik neureak egin ta
neure ostekoak
izan daitezen beste 
inor poztekoak.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Urzo xuri polit bat A

A. Intxausti
Eduki daiteke etxe 
bat baino gehiago? 
A. Arzallus 
Zazpi etxe dauzkanik 
munduan badago
ta etxegabeak ere 
badirenez frango
orekatzea ez al da 
hobea izango?
 

Zapla! egitasmoa. Bertso bazkaria. Arantza. 2021/06/05. XDZ
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A. Arzallus

Gaia: Zuk Kutxa Bira ekimenaren baitan idatzi zenuen: “Hizkuntza da oraingoz munduak eskaini digun bizileku bakarra”. 
Zuk kutxa horretan mezu bat sartu zenuen. Zer mezu espero duzu kutxa horretatik ateratzea? 

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke

A. Arzallus
Pentsatzen dugu: herri aske bat 
ez al da inoiz posible?
Herri aske bat munduan zutik 
zapalduekin sensible
ta hizkuntza da oinarri orotan 
egin gaituna haurride
ideia horiek nahiz eta kutxa 
barrenean egin bide
nahiago ditut handik aurrera 
kutxatik kanpora libre. (bis)

Abiapuntu baino ez da kutxa 
ez helmuga, ez gailurra
handik aurrera haizean gisan
dezala bidea urra
politikakin azken urteetan 
daukat sinismen apurra
baina hala ere landu dezagun 
hasitako bidetxurra
ta ametsak ez betetzeari 
gal diezaiogun beldurra. (bis)

Epe motzean nahiz libre bide 
ez egin Euskal Herriak
oraindik ere iraun dezake 
jarritako oinarriak
hizkuntzak ere segitu dezan 
hautsi gabe lokarriak
belaunaldiei lekuko hori 
pasaz eskura harriak
geure amets zahar urratuetan 
txerta ditzaten berriak. (bis)
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O. Arana
Bizitzan gorri tokatzen dira
makina bat semaforo
eta kotxeak harrapa ez zaitzan
ibili behar da al loro
nik ahal dela bertan uzten dut
sano zebra-bide oro
ta ni neu zaintzen saiatu ohi naiz
nola ez naiz ba jagongo?
Ba oporretan beharko nuke
baina mahaian bi ukondo
eskerrik asko galdetzearren
nahastuta, baina ondo.

Gaur ziur nentorren ta jantzi ditut
sandaliak eta gona
leku ederrari eman nahi nion
nere hitza, nere forma
utzi nahi nuen nere umorea
ta nere alde sakona
txaloa baita gureak moduko
zain jonkien metadona
eta neretik uztera nator
noski ez da inongo broma
bada garaia bilakatzeko
pertsonaia ja pertsona.

Baina bizitza eta egia
bihurtzen dira problema
neurria eta errima dira
plazer-bide ta kondena
begira zeinen ziega polita
den bertsolariarena
esku batean txaloa eta
beste eskuan zoramena
ze nahiz ondo egon ta ondo egin nahi
faktoreak dauka dema
beti ez da iguala nik nahi nukeena
eta ateratzen dena.

ZARAUTZ
(2021-06-18)

Bertsolariak
Oihana Arana, Beñat Gaztelumendi, Ane Beloki eta Asier Ibarguren

Gai-emailea
Maite Aizpurua

Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak antolatutako Zapla! bertsolari gazteen zirkuitua ekimenaren baitan gauzatu zen 
musikatutako saioa Zarauzko Torreoian. Aner Peritz eta Libe Goenaga aritu ziren musikari gisa.

O. Arana

Gaia: Bertsolariak ihes egin behar izaten dio bere egoera animikoari. Egun txar bat izan dezake eta plazara kantura azaldu. 
Baina triste badago bere alderik alaiena erakusten saiatuko da normalean, ezta? Zure egoera animikoari ihes egin gabe, 
zer moduz zaude Oihana?

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Haizea dator ifarraldetik
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DONOSTIA
(2021-06-19)

Bertsolariak
Julio Soto, Miren Amuriza, Maialen Lujanbio eta  Andoni Egaña

Gai jartzailea
Ainhoa Aranburu

Gai-emailea
Aintzane Irazusta

2020an jarri zuen martxan Bertsozale Elkarteak  Lanku Kultur Zerbitzuen bidez Bidaiak ekimena. Gai baten inguruan 
esperimentazio gune izan nahi zuen eta gai eta molde berritzaileak proposatu. Hau ekimeneko azkena izango zen Azken 
Bidaia izendatu zen eta heriotzari buruzko bertso saioa izan zen. San Telmo museoko klaustroan arratsaldez.

A. Egaña – M. Amuriza

Gaia: Gaztetan bizitzearen luze-zabalak zer forma hartuko duen imajinatu ere ezin dugun garai horretan, burua arin eta 
axolagabe, nork ez du egin, esan ezazue zintzo, heriorekin dantzan? Andoni, herio. Miren, gaztea. Dantzan ari zarete. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lili bat ikusi dut / Urzo xuri polit bat A 13

A. Egaña
Neretzako zerala
badakit zierto
gauza bat daukat orain
zuri esateko
zabiltza auto iskina
ta dantza areto
zenbat ta gazteago
neretzat hobeto.

M. Amuriza
Dantzan hasi gara ta
pausatzen pausatzen
zoaz nire ondoan
ni berriz zabaltzen.
Arrimuan joatea
arrisku bat al zen?
Kontuz ja ari zatzaizkit
oin puntak zapaltzen.

13  Bi doinuak aldizkatu zituzten.

A. Egaña
Oraintxe ikusi det
neretzat aukera
dantza egite soila
nahikoa ote da?
Goazen orain kanporantz
ta goazen batera
abriguaz batera
han utzi det sega.

M. Amuriza
Barruan geratzea
akaso hoba da
hor fresko egiten du
ta ez zazu konpara!
Ni gustora nenbilen
gaur hona ta hara
ta zu nork gonbidatu
zaitu festa hontara?



58

B a p a t ea n  2 0 2 1

A. Egaña
Ni etortze arrazoi
ta hurbiltze zio
zein ote dan jakin nahi
horixe desio
alperrik izango da
mila maldizio
areto hontan ni naiz
lehenengo sozio.

M. Amuriza
Sozioa zarela
ta hemen kabitzeko
nahiko lan duzu halere
denok isiltzeko
tiraka ari zatzaizkit
zugana biltzeko
joateko etorri zara
ala gelditzeko?

A. Egaña
Hainbat adikzio ta
ohitura txar jabe
zure rutina hoietan
txertatuta daude
amak uzteko esan
zuk segi hala´re
zu etorriko zatzaizkit
neu bila joan gabe.

M. Amuriza
Zurekin joateko 
ez nago oraindik
gaua luzea baita
ta aspaldidanik
bideo jokoetan
bezala lehendanik
beste zazpi bizitza
oraindik dauzkat nik.

A. Egaña
Ba lehenengoa pasa
dezu irakiten
gazte ta asto zera
gazte eta kirten
eskutik sartu gera
nik besotan irten
nik alperrikan ez dut 
bidairik egiten.

M. Amuriza
Aretoan erdian
bilintzi-balantza
hasi ta zuk marmarka
egin duzu dantza
aurpegi txarra duzu
ta erretxinen martxa
jubilazio eskasa
geratu zaizu antza.
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J. Soto – A. Egaña

Gaia: 
Anaiak zarete. Gazte ginenak heldu egin gara eta helduak zahartu. Eta zaharrek laguntza beharko dute. Gaur ez bada, 
laister. Gure laguntza. Zahartzaroak horixe dakar, ezta? Ondorengoen beharra. Bada, zintzo hitz eginda, aitortu dezagun: Ez 
da gauza bera aurretik aita edo aurretik ama hiltzea. Ez, ez da gauza bera. Bi anaia hauentzat, behintzat ez.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Emazte baten bihotz xamurra I14

14  Doinu batean hasi da Julio baina gero aldatu egingo dute.

tz xamurra I1

13  Doinu batean hasi da Julio baina gero aldatu egingo dute.

J. Soto
Aita eta amak dagoeneko
laurogei urte inguru
eta gu haien atzetik gatoz
bi anaiak buruz buru
alarguntzean euren buruak
zaintzen ta eurei lagundu
amak horretan asmatuko du
aita, ez nago seguru.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nere gogoa hegan dijoa

A. Egaña
Ama joan da aita geratu
guretzat litzake txarra
bere burugain sekula ez da 
izan geure aita zaharra
denean luke premia eta
denean gure beharra
kiniela da aitak bakarrik
egiten dakin bakarra.

J. Soto
Bai heziketa diferentea
izandu baitu emeak
beti besteentzat izandu dira
beti besteentzat erneak
gizonezkoak mikroondasean
berotzen ditu esneak
ta erne ibili zeren gu gara
gure aitaren semeak.

A. Egaña
Baina pixka bat ikasten edo
ari gera nerekiko
urteren buruz ez ote dugu
eskemarik irekiko
imajinatu aita alarguna
igual ez luke etsiko
bera dutxatzen gu hasi eta
igual ez digu utziko.

J. Soto
Ama askotan sostenarekin
baina ez inoiz biluzi
ta bera hil edo aita joan lehenik
hortan dauka alde gutxi
eta ezin zen diren garaian
bere Dodotis ta guzi
pentsa ezazu biluzik guztiz
ez ditugula ikusi.

A. Egaña
Ba une hori heltzen denean
ze arazo borobila
bitako batek joan beharra
dutxako esponjaren bila
oraindik ere biak bizirik
nahiz herio den hurbila.
Aitaren egin dezagun eta
lehenik bera joan dadila.

J. Soto
Nahiz ta genero rolak aldatzen
doazen iaz zein aurten
zaintzan aritu beharko dugu
biak anaiak izaten
baina galdera bat otutzen zait
erantzuteko hitz baten
bitakoren bat arreba balitz
zer pasatuko litzakeen.
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A. Egaña
Galdera hori balizko bezain
tentagarria izan da
“Bietako bat arreba balitz”
bota ez didazu ba danba! 
Arrebak luke aita edo amari
beti laguntzeko txanda
ta gu erdi libre geundeke beti
launtzen degula esanda.

J. Soto
Biak izango dira gatibu
herioren zorigaitzen
baino ai aita ze gaixo txarra
ja deusek ez du lasaitzen
amak badaki bere burua
goxatzen eta apaintzen
nik segiko dut badaezpada
ama pixka´t gehio zaintzen.

A. Egaña
Gertatzen bada, gertatzen bada
zaintzan horrenbeste ordu
eta hortako prest egoteko
moduan ote gaude gu? 
Entrenatuta hainbeste era
hainbat manera ta modu
saiatuz gero azkenerako
doinua hartuko diogu.

Bertso jaialdia. Ereñotzu. 2021/06/13. XDZ
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M. Lujanbio - A. Egaña

Gaia: Hitzak aukeratu eta nahastu, poetak bizitzari buruz pentsatzen du.  Azkenaldi luzean, ordea, hiltzearen trantzeaz ari da 
hitzak aukeratu eta nahasten. Izan ere, orain gutxi iragarri diote, aste batzuk gora aste batzuk behera bere azken bidaiarako data. 
Poeta hizlari ona da, entzule hobea, eta herrian denek dakite hizketarako den edozeinen esperoan egoten dela. Osasunak eta 
udako eguraldiak tregua emanez gero, arratsaldeko seietatik aurrera, etxe zaharreko balkoi handian, manta altzoan,  egunetik 
egunera itzaliago, baina oraindik tertuliarako gogoz. Poeta baino 40 urte gazteago zara, Maialen, eta balkoian bere parean 
dagoen aulki hutsean eseri zarenean, hitz hauek esan dizkizu, erdi ahopeka, bihurri-bihurri, sekretu txiki bat balitz bezala: “Ez 
nau izutzen negu hurbilak uda betezko beroan”. Eta zuk erantzun, jostari: “Dakizulako irauten duela orainak ere geroan”.

Neurria: Lauko txikia
Doinua: Ikusi nuenean I

M. Lujanbio
Heriotzak ez zaitu
beldurtzen orduan?
A. Egaña
Ni zintzo joango naiz
behar den orduan.

M. Lujanbio
Nola iritsi zera
patxara hortara?
A. Egaña
Ibili ta ibili
maisu egin gara.

M. Lujanbio
Joango ote zara
nahikoa bizita?
A. Egaña
Bestela ez nuke nahi
egin nahi bisita.

M. Lujanbio
Zerbait izango dezu
zuk egin gabea?
A. Egaña
Beti izan naiz nere
buruan jabea.

M. Lujanbio
Bibidorea zinen
diote gaztetan.
A. Egaña
Diote-k sinonimo
ez al du “Ustetan”?

M. Lujanbio
Zer nola izaten zan
orduko bizitza?
A. Egaña
Ai gustora nengoke
akordau  banintza.

M. Lujanbio
Ez zenitun idatzi
egia guztiak.
A. Egaña
Baina erdi egiak
nizkion gutxiak.
 
M. Lujanbio
Mina derrigorra al da
poesiarako?
A. Egaña
Askok hala diote
ta onartu beharko.

M. Lujanbio
Nundik sortu dituzu
zuk pieza onenak?
A. Egaña
Min ta atseginetik
sortu nitun denak.

M. Lujanbio
Zu beti izan zera
jende artekoa.
A. Egaña
Baina adinarekin
egin dut nahikoa.

M. Lujanbio
Oroituko zaitugu
joaten zeranean.
A. Egaña
Beraz zertzelada bat
gorde hor barnean.

M. Lujanbio
Ze nahi dezu kuadro bat
edo estatua?
A. Egaña
Zure bertso bikain bat
ni ez naiz tontua.

M. Lujanbio
Bat preparatua det
zure eskelarako.
A. Egaña
Habanera behar du
beatzikoaz kanpo.

M. Lujanbio
Hori garestia da
Diario Vascoan.
A. Egaña
Bueno ordun esan “Agur
ta urte askoan”.

M. Lujanbio
Aterako ote zera
portada denetan?
A. Egaña
Hilda egongo naiz ta
ez dakit benetan.

M. Lujanbio
Zer nahi dezu jendeak
zutaz oroitzea?
A. Egaña
Gizarajo hori hil zen, zen 
bezelakoxea.

M. Lujanbio
Onena azken hitzak
ipini ditzazun.
A. Egaña
Hilarrian jartzeko 
zintzelen bat lagun.
 
M. Lujanbio
Gizon haundia izan zen
Andoni Egaña
A. Egaña
Hil itxura egin zun
bizik dago baina.
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U. Iturriaga
Urte ta piku bada denbora 
Maite horretan pentsetako
baina egia esan hausnarrik 
ez dot egin neuretzako
musuko ta guzti ja jentea 
ia ikusten neban guapo
ta ja ez dekogu aitzakiarik 
jentea ez saludetako. (bis)

E. Pagola
Lehenago norbait gurutzatu ta 
aise ingo hion ixkin
baina orain ja beste zeozer 
dena ez den horren ziztrin.
Ze eder eta guapa hengoen 
maskarilla horren azpin
urte t’erdiko karies danak 
bistan geratuko zaizkin. (bis)

M. Amuriza
Esango neuken irribarreak 
barriz ikusteko edarto
esango neuken euzki apur bat 
hartzeko biboterako
baina hori baino sinpliaue on 
lau berbaz espliketako
ta desietan naz ian barriro 
be ezpanak pinttetako. (bis)

Abarkas 
Zenbat denboran mine egon dok 
bere lekuen gordeta?
Maskarillien azpien orain 
gora behera eta buelta
baina berdin jok oin zer datorren  
hortan ezin nok ni neka
lehengo bixerra maskarilla lez 
bastante ibiltten dot eta. (bis)

IURRETA
(2021-06-20)

Bertsolariak
Eneko Abasolo Abarkas, Miren Amuriza, Unai Iturriaga eta Eli Pagola 

Gai-emailea
Maite Berriozabal

Iurreta plazaratu dinamikaren baitako bertso saioa. Aitte San Migel Jai Batzordea, Iurretako Berbalagun eta Mikel Deuna 
Dantza Taldea aritu ziren antolaketa lanetan. Beren-beregi egin zitzaion leku, bertsoetan zein gaien formulazioan.
 
Abarkas - M. Amuriza - U. Iturriaga - E. Pagola 

Gaia: Albistea jakin berri dugu; gaur izango da kalean musukoaz derrigorrez ibiltzeko azken domeka.  Zuen ustez ahoa 
berriro bistan izateak zer ekarriko digu?

Neurria: Zortziko handia
Airea: Eguna pasa nekean eta
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U. Iturriaga
Jente optimistaz inguratute 
geurko honetan neu egon. 
Maskara kendu leikela eta 
ai horrenbeste zorion
baina arauek irauten dabe 
Iorretan eta edonon
zetako kendu mosuko zaharra 
mosurik ezin bada emon? (bis)

E. Pagola
Kalea zapaldu nahi bahuan 
maskara zan derrigorra
ahaztu ezkero etxera buelta 
egitearen zigorra
legea bertan behera uzteak 
ekarriko duna horra:
lehen denboran faltan hebilen 
orain baietz egon sobra! (bis)

M. Amuriza
Ekologiaz batera etorri 
zunan osasun krisie
ta maskarillak bota-botaka 
sartu euskuenan zirie  
resiklajiai emoten hasi 
ein biko junau ie-ie 
maskarilla bat bular banatan 
eta eindde bikinie! (bis)

Abarkas 
Nahiz eta askok bardin pentsatu 
“Kenduta askoz hobeto!”
zenbat denbora ibili juau 
dan horiek egiteko!
Oin farmazian armariotan 
egon dana baietz peto
berziklatzie hobeto dogu 
zeozetan irabazteko. (bis)
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E. Pagola
  
Gaia: Urteak daramatzan lan berean eta badun denbora bat kantsatuta habilena. Aldatzea gura dun baina ez dakin nondik 
hasi, zelan esan, aurrez aurre esan... Gaur domeka gaua dun eta bihar goizean hire nagusiak irakurriko daben emaila 
idaztea pentsatu dun. Email hori hiru bertsotan entzungo dinagu. Lehenengoa, e-maila idatzi aurreko hausnarketa izango 
dun; bigarrena e-maila idazten ari haizen bitartean, eta hirugarrena, e-maila bidali eta geroko hausnarketa. 

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke

E. Pagola  
Hiru urtean lanean jada 
nolako izerdi patsa
etxea ere aldrebes daukan
huraxe zikulu-saltsa!
Nagusiari ari haizela 
ohartzeko ere kapaza
hitzei neurria hartzea sarri 
ez den izaten erraza
berriro ez den ikusi nahiko 
baina ez gogorretik pasa. (bis)

Ia xurgatu ninduten eta 
baniek zulo hontatik
buffet batean lan egiteak  
bere alde ona badik
baina dirurik ja ez diat behar 
nahikoa diat jadanik
bihar eguna fuertea dek 
hori aspaldi bazekit
ta inor ez baziok lanean 
ba orduan egin zak hik! (bis)

Noski hik ez den hire auzoa 
bete nahi holako etsaiz
baina emailak alde egin din 
udako arrosa usaiz.
Nahiz ta ez dioan nagusiari 
desio horrenbeste gaitz
ia borratu eta beste bat 
idazteko ez den garaiz
txintxoa izan nahi huan baina 
bigunegia izan haiz. (bis)

Tolosaldeko bertsolari gazteen saioa. 
Aduna. 2021/06/19. Pello Aranburu. XDZ
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N. Ibarzabal
Nire ondoan bizi ezkero
hau ez da izango alperrik
ez da faltako plater gozorik
ezta amaren taperrik15

egiten dut ohea
txukuna dotorea
garbitzen ere ez dut txarrik
komuna ondo garbitzen dakit
ta ez urtean behin bakarrik. (bis)

M. Lujanbio
Kozinau ondo eta amaren
taperra ekarri bertara
gainera gero harrikoa egin
hori aitortu du jada
uzten dula komuna
aloe usaiduna
hau da fitxajea hara!
Kontratua oaintxe firmatu zazu
hori horrela baldin bada! (bis)
 

15  Tuperrik

A. Mendiluze
Taper ta komun...Ui ze polita!
Gutxitxo fidatu zaitez.
Beste hau ere ezjakina da
nahiz hornitu borondatez
ta nik ez det garbitzen
ez naiz inoiz aritzen
sukaldean ere batez
ez naiz aukera on-ona baina
hartuko nauzu deskartez. (bis)

M. Lujanbio
Bere buruaz seguruegi
ez al da agertu tipoa?
Nere aitaren antzekoa da
honen estereotipoa
ta ez dula garbitzen
ez dela hortan aritzen
asteartean jaikoa.
Tipo hortakoa izatekotan
neroni banaiz nahikoa. (bis)

AULESTI
(2021-06-27)

Bertsolariak
Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Aitor Mendiluze eta Xabat Galletebeitia

Gai-emailea
Idoia Anzorandia

Hirurogeita hamar lagun inguru elkartu ziren frontoian, Aulestiko Udalak antolatu zuen saioan.

M. Lujanbio - N. Ibarzabal - A. Mendiluze -  X. Galletebeitia

Gaia: Maialen, zu datorren ikasturterako pisukide bila zabiltza. Atzeko hiru hauek deitu dizute interesatuta daudela 
esanez, baina bakarrarentzat dago lekua etxean. Bakoitzak argudiatuko du zergatik aukeratu behar duzun bera. Ea zuk zer 
erabakitzen duzun.

Neurria: Bederatzikoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Iparragirre abila dela
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X. Galletebeitia
Apartamentu edo txaleta
edozer goza nezakeen
curriculuma ikusi beste
batzuk zer duten esaten
eskaintzen dut mimoa
molesti minimoa
katutxo bat dut ematen
garbi-garbia, ixil-ixila
ta ez dut apenas jaten. (bis)

M. Lujanbio
Hau ze ote da erdi abstemio
esoteriko edo apaiz?
Hain bateria gutxi gastatzen
dunik ez da izaten maiz.
Ba etorri dadila
diskretua mutila
honek ez dit egingo gaitz
eta trukean udan berera
Lekeitiora, joango naiz. (bis)
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A. Mendiluze – M. Lujanbio 

Gaia: Oporretan Euskal Herrian zehar bidaiatzeko plana egin zenuten. Zuk, Maialen, sekulako gogoa duzu Lea Artibai ondo 
ezagutzeko eta Aulestin egun batzuetako geldialdia egiteko proposamena egin diozu Aitorri. Baina ez zaio askorik gustatu 
Aitorri. Esan dizu azken hilabeteetan Covida dela-eta Aulesti izena gehiegi entzun dela komunikabideetan.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Gizona da zoroa
   

 A. Mendiluze
Herriz osatzen bada
mapa hau oparo
beste bat hautatzea
nuke nik nahiago
ze Aulestiren fama
zabaldua dago
lehen ez zeukan ona ta
orain gutxiago. (bis)

M. Lujanbio
Lehen fama eskasa
eta okerrago gero
positiboak dira
ez zazu espero
positibo mordoa
irten da astero
danak inmunizauta
daude honezkero. (bis)

A. Mendiluze
Baina zein bai ta zein ez
has zaitez galdezka
agian irtengo da
sorpresa erreska
inmunizau direla
ze polita ezta?
Beraiengatikan ez
nigatik det kezka. (bis)

M. Lujanbio
Denak jada paseak
dutela jakinez
han ibili gaitezke
modu atseginez
bidean larehun kurba
gogorra da zinez!
Joanez gero egon behar da
bi aste gutxinez. (bis)

A. Mendiluze
Proposamen raroa
egin didazu ño!
Lehen argi ez baneukan
orain dena laino
laurehun kurba daudela
hemendik haraino
heltzeko gehio behar da
ezagutzen baino. (bis)

M. Lujanbio
Bide luzea bada
du diferentzia
baina helduko gara
ez hartu etsia
eta globala dena
gaurko tendentzia
han topatuko dugu
euskal esentzia. (bis)

A. Mendiluze
Hori al da argudioa?
Faborez, faborez!
Kolpetik aldatu naiz
beltzera kolorez
euskal esentzi fina
Aulestin da gordez
ez dakidana da ona
ote den edo ez. (bis)

M. Lujanbio
Han denak elkarreri
kaixo eta adio
han dena mendi berde
eta goroldio
han denak euskal hiztun
elkarren sozio
sobrebaloratuta
dago Lekeitio. (bis)

A. Mendiluze
Baiezkoa ematen
dedala demagun
ta Aulesti egingo
degula ezagun
pista ederra eman
didazu zuk lagun
aspertzen naizenean
badakit nora jun. (bis)

Zapla! bertsolari gazteen zirkuitua. Bertso saio musikatua. Zarautz. 2021/06/18. XDZ
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LASARTE-ORIA
(2021-06-29)

Bertsolariak
Ane Labaka, Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi, Amets Arzallus, Andoni Egaña eta Lierni Rekondo

Gai-emailea
Maddi Labaka

Manuel Lekuona Kultur Etxean egin zuten San Pedro jaietan ohikoa den bertso saioa. Lasarte-Oriako Udalak eta Tttakun 
Elkarteak antolatu zuten, eta 200 bat lagun inguratu ziren, bost euro eta erdi ordainduta.

A. Arzallus -  A. Labaka

Gaia: Gaur ekainaren 29an hemen zaudete, Lasarte-Oriako oholtzan. Lehengo urtean ez zen saiorik egon. Duela bi urte 
ez zen gaur dagoenaren erdia ere. Festetako saioa egin denetan inoiz ez da ireki behar izan aretoko goiko aldea eta gaur 
beteta dago. Aurrera begiratuta, zer sentitzen duzue gaurkoa ikusita?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Emazte baten bihotz xamurra I

A. Arzallus
Pandemia honek azken urtean
eman digu aski kaña
ezin sinistu ondorio on bat
bazitekeenik bikaina
hara harmailak nola dituen
goiko ta beheko ezpaina
nik ere badut irripar hori 
gutxi ikusten zait baina.

A. Labaka
Irriparrea ikusten zaigu
berdin niri berdin zuri.
Gure agendak geratu dira
sarri hutsik eta zuri
kulturgileon lana eskertu
nahi luketela dirudi
guk herriari eman diogu
ta orain herriak guri.

A. Arzallus
Aurten sekula baino gehiago
hurbildu al da? Arraio!
Beste urtetan ajearekin
klaro, etxean lasaio
edozertako barrura sartu
txosnan barruan lau saio
nunbait jendeai joera hartzeko
zaila jarri behar zaio.

A. Labaka
Orain pandemia egoera honek
dena bihurtu du ezbai
guztia baita jada ez-saio
ez-kontzertu eta ez-jai
hala ere gure herri honetxek
nik ikus dezaket alai
euskaltzaletzen ari da Amets
bertsozaletzen ere bai.

A. Arzallus
Hori dela ta beheko harmaila 
joan al da goruntz zabaltzen?
Ederki dakit behetik eta goitik
ez da berdin begiratzen
behekoek igual errexa dute
neri bista ahoratzen 
goikoak ere saia zaitezte
nere hitzetan kontzentratzen.

A. Labaka
Gure ondora iritsiko da
beraien belarriena
eta kontrara beraiengana
gu bion eztarriena
nere ustetan beste gauza bat
da hemen aldatu dena:
adin media jeitsi izana
hori da pozgarriena.
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M. Lujanbio

Gaia: Festen garaietan murgilduta gaude. Horrelakoetan ohikoak izaten dira aldarriak eta askotan horretarako sarri izaten 
dira pankartak. Ostiralean Sorgin Jaiek herriko plazan pankarta bat kokatu zuten ez-festen harira. Bertan zure silueta jarri 
zuten zure bertsoaren amaiera batekin. Zer sentitzen duzu zure aurpegia, zure esaldiak, pankartetan agertzean?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Hil da Canovas fuera Canovas I

M. Lujanbio
Zientoka saio, milaka bertso
bertsolarion trotea
gutxitan baina noizbait pizten da
txinparta edo tokea
eta hori da guk herriari
eskeinitako dotea
ta ohore bat herriarena
pankarta bidez botea
nik batez ere, ba desio dut
orain ados egotea.

Ez da erabat neure esaldia
nahiz ta nik hasi ta buka
gure memorian bertso zaharrak
asko daude pilatuta
ta jendearen jakinduriai
ipintzen diogu lupa
gero bertsotan ematen dugu
eskarmentua dugu ta
beraz hor zeuden ideiak dira
guk bertso bilakatuta.

Beti kritiko ta zorrotz nahia
ohi da gure begirada
zentrotik beha ertzera eta
ertzetik zentroetara
adostasunak ahal dala urratu
borobilai labankada
zer pentsa eman ta ñabardurak
jarri behar den erara
pankarta nik neuk puskatuko det
eslogan bihurtzen bada.
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L. Rekondo
Atsalde on barkatu
zu Amets al zara?
Rastreatzailea naiz
ta begira hara!
Mallorcan egondakok
deitzen ari gara
zer dela eta joan 
zara Mallorcara? (bis)

A. Arzallus
Imsersoan bazegon
bidai bat aukeran
Bilbotikan Palmara
joateko hegan
lau marianito eta
gero pasieran
gu hola gabiltz gure
kurtso bukaeran. (bis)

L. Rekondo
Zaharrak errebelatu
dira garai honetan
bueno eta nundikan 
jun zinaten bueltan?
Zeinekin egon zara 
azken orduetan
bi positibo daude 
bailables hoietan. (bis)

A. Arzallus
Batez ere egon naiz 
neure buruakin
lau bermut baso, laurak
hiru izotzekin
hori zan konpainia 
nahi badezu jakin
eta lo ere egin det 
maskarillarekin. (bis)

16  PCR edo Covid froga.

L. Rekondo
Beraz ikusten zaitut 
txintxoa zarela
maskarillarekin ta 
beti prest zaudela
baina lo kontuakin 
argitu zait bela
horrek erakusten du 
hoi gezurra dela. (bis)

A. Arzallus
Algodoiaren proba 
hauxe duzu tira!
Ni hoteletik ez naiz 
joan urrutira
eta hamabost egun 
pasa zaizkit di-da
azpiko espaloiko
obrari begira. (bis)

L. Rekondo
Beraz konfinatuta 
zaude aurrez ere
prebentzio kontuetan
ari zara trebe
bueno horrela segi 
hori degu xede 
ta horrela jarraitu 
aurrerantzen ere. (bis)

A. Arzallus 
Pozik nago ez bazera 
gelditu haserre
nahiz eta neri pixka´t 
pazientzia erre
aireportun ein nitun 
zazpi pezeerre16

eta zazpiek zioten:
“Ez dauka ezer’e”. (bis)

L. Rekondo – A. Arzallus

Gaia: Azken egunetan bolo-bolo dabil Mallorcako Covid agerraldia. Herriko gazte batzuk ere ikasturte 
bukaerako bidaia bertan egin eta konfinatuta ditugu etxean. Amets, zu ere izan zinen Mallorcan. Ez 
hain justu kurtso bukaerako bidaian, baina bat-batean Lierni aztarnariaren deia jaso duzu. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Gizona da zoroa
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Durangaldea Uztabarritzen bertso zirkuitua. Mallabia. 2021/06/19. XDZ
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A. Labaka

Gaia: Atzo, hain koloretsu hain aske... Atzo gauean eraso sexista bat izan zela zioen mezuarekin esnatu gara. Hala zabaldu 
duzu sarean zuk ere Twitterren. Bat ez, bi izan ditugu. Hau kontuan hartuz, Habaneran kantatzeko eskatuko dizut eta nik 
emango dizkizut zortzi oinak bi bertsoetarako. Hirugarrena zuk nahi dizun moduan osatu. 

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

 

Azken Bidaia. Heriotzari buruzko bertso saioa. Donostia. 2021/06/19. XDZ
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A. Labaka
Batzuentzat hutsala da 
besteontzako arazo
baina agian denontzako 
bihurtuko da akaso
herrian ez-festak eta 
berriro ere bi kaso
nahiz batzuk egingo duten
albora begira paso
patriarkatuak lotzen
dizkigu hainbeste lazo
ta gero guk salatzean 
maiz eginda enbarazo
parrandan egon nahi degu
aske, lasai ta eroso
baina maiz gauak guretzat
bihurtzen dira eraso.

Noizbait izango al degu
nahi adina libertade?
Izango al gera kalean
behingoz andre eta jabe?
Eta erasotzaileek 
egingo al dute alde?
Dantza egingo al degu
gure gorputzaren alde?
Bitartean erasorik 
ez da erantzunik gabe
herrian maiz feministak
sortzen dira hainbat talde
eta hala izango da
elkartasunezko sare
lasai ez zaude bakarrik
gu zure ondoan gaude.

Horren errima estuak
dauzka gure habanerak
nahiz eta egiten ditugun
manifak edota grebak
gauetan hainbeste dira
erasotzeko aukerak
auzitan jartzen zaizkigu
moduak eta janzkerak.
Lasarteko bi kasuak
beste hainbaten aldaerak
ez baditugu aldatzen 
jokamoldeak, jarrerak
zalantza daukat barruan 
ta zailtzen nau kantaerak
noiz arte entzungo degun
“Beste bat” eta “Beste bat”?
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BARAÑAIN
(2021-07-01)

Bertsolariak
Ainara Ieregi, Amets Arzallus, Nerea Ibarzabal eta Josu Sanjurjo

Gai-emailea
Sarai Robles

Festetan izaten den urteroko bertso saioa aurten ere Kulturagune plazan egin zuten nahiz eta festak ez izan. Barañaingo 
Bertso Eskolak antolatua Barañaingo Udalaren babesarekin.

J. Sanjurjo

Gaia: Ohiko gaia jarri beharrean helmuga bat emanen dizut; egoera bat zeinean “Eskerrak eguzkia atera den” diozun. 
Nahi beste bertso bota ditzakezu.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lo hadi ainguria

J. Sanjurjo17

San Ferminak ditugu
nahiko epopeia
antolatzeko izan
dutenez ideia
bi mila hogeita bi
zeruan hodeia
azkenean iritsi 
da uztailak seia.

Hamabost urte ditut 
ta ze arazoa!
Etxean haserretu
berri gurasoa
udaletxean giroa
ez dugu mantsoa
hamabiak dira hor
da txupinazoa.

Egia erran dugu
hau deserosoa
hemen ez da kabitzen
ta jende osoa
zuriz atera baina
ze kuriosoa
kamiseta blai daukat
ja kalimotxoa.

17  Txaloentzako tarterik utzi gabe kantatu zituen bertso guztiak; aurrekoa bukatu orduko hasi zuen hurrengo bertsoa.

Horrela egiten da
betiko erara
pausoz pauso iritsi
berri zaigu gaba
horrek ez dit emango
sekula ikara
taldean joan gara
Nabarreriara.

Gaba betetzen zaigu
gustoko osagaiz
eta hamabost urtetan
horren gu asekaitz
goizeko bostak dira
ta ez nabil garaiz
hemen bakar-bakarrik
gelditu berri naiz.

Goizeko zazpirak ta
nahiko borondate
hemen ikusten dena
ze eskaparate! 
Eguzkia atera da
egiten du kalte
aguantatu beharko
entzierroa arte.

Erran eta egin dut
oraintxe horrela
etxean eman behar
didate itzela
gaztea naiz ze egingo
nuke ba bestela?
Etxera sartua naiz
zezenak bezela.

Eta kamiseta dut 
nik busti-bustia
amaren disgustoa
aitan angustia
azkenean atera
zaigu eguzkia
eta nere partetik
hori da guztia.
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USURBIL
(2021-07-02)

Bertsolariak
Miren Artetxe, Aitor Mendiluze, Onintza Enbeita eta Agin Laburu

Gai-emailea
Maite Berriozabal

Kultur Birako batzordeak antolatu zuen Santa Ixabel eguneko bertso saioa. Gonbidapenarekin sartu ziren 135 lagun 
udaletxe aurreko plazara.

A. Laburu – A. Mendiluze

Gaia: Herritarrak zarete; urte askoan bikote ere izan zarete, oso herritarrak, parte hartzaileak, bikote ezaguna herrian. Gauzak 
hasi bezala bukatzen dira eta zuek iazko Santa Ixabel egunean apurtu zenuten. Gaur urtebete. Eta harrezkero ahalegindu 
zarete elkarri ihes egiten. Aitor, zuk ez zenekien, baina urtero bezala kuadrillako bazkaria duzue eta zure bazkarira agertu 
da Agin, zure kuadrillako batekin hasi omen da ateratzen. Eseri zarete mahaian, elkarrengandik bertikalean.

Neurria: Zazpikoa, txikiaren moldekoa, 4 puntuz
Doinua: Orain agertzen dira

A. Mendiluze  
Iaz gaurko egunez
bukatu genuen (bis)
urte bete pasa da
ohartu baino lehen
zer aldatu den?
Gaur kuadrilla eguna da
zer zabiltza hemen?

A. Laburu
Halaxe biltzen gera
tarteka-tarteka (bis)
zuk bekozko beltzakin
hartu dezu buelta
eta puñeta! 
Kuadrillakora nator
baino bikoteka.

A. Mendiluze  
Normala iruditzen zait
bikotearena (bis)
gure artean ez dago
iaz zegoena
baina hau dena
zure irripartxoa da
kezkatu nauena.

A. Laburu
Nere irripartxoa
al da hain krudela? (bis)
Serio jar ninteke
gaur Aitor bestela
edo horrela
esan nahi al didazu
sobran nagoela?

A. Mendiluze  
Ez, ez, zu bidaltzerik
ez zazu espero (bis)
garai batean geunden
biok bero-bero
hoztu zen gero
orain dela hamaika
hilabete edo.

A. Laburu
Eta berriro hemen
aurkeztu natzaizu (bis)
bai bera hemen dago
bai ni eta bai zu
ai baino aizu! 
Bazkaria kontrako
eztarritik jun zaizu.

A. Mendiluze  
Ez adarrik jo neri
tira Agin tira! (bis) 
Lasai etor zaitezke
nagoen tokira
baina argi da
kezkatan zaude nere 
ondora begira.
 
A. Laburu
Itsasuan hamaika
arrai badago ta (bis)
Aitor nik ezer txarrik
ezin dizut opa
ta altxa kopa
hurrengo urtian alde
ein dagigun topa.
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A. Egaña  
Letrasekoa nahiz izatez ta
numeroekin aski da! 
Eta gainera ezertxok ere
ez dit kuadratzen guztira
garai batean izan genuen
indarra eta dizdira
garai batean izan gendun bai
baina gaur egun ez, tira!
Jubilazioa atzeratu da
hirurogeita zazpira
baina nork dio ez dela izango
“Hirurogei ta azpira!” (bis)
kalkulo eta kezka guztiak 
alperrikakoak dira.

Autonomoen buruhausteak
bertsolarion mobidak
hamaika buelta ematen ditu
gure bizitzaren zibak
“Jubilatzeaz zer pentsatzen dek
Andoni esango didak”.
Alperrik dira ordun txaloak
eta alperrikan bibak (bis)
azkenerako hil behar gaitu
IRPF ta IVAk.

Autonomoek hamaika aldiz
gestoriara bixita
bestela igual Ogasunetik
ipintzen digute zita.
Jubilatzea noiz helduko da?
Ez al dut irabazita? 
Alde hortatik egon gintezke
bene-benetan etsita
ez al da hobe kontu horiek
Amaia guztiz ahantzita?
Bertsoa beti pentsatzen degu
bukaeratik hasita (bis)
baina bizitzan askoz hobe da
unea soilik bizita.

MENDARO
(2021-07-26)

Bertsolariak
Uxue Alberdi, Eli Pagola, Sebastian Lizaso eta Andoni Egaña

Gai-emailea
Amaia Agirre

Mendaroko Udalak herriko jaietako jaialdia egin ahal izan zuen. Ehun lagun inguru bildu ziren.

A. Egaña

Gaia: Hirurogei urte betetzear zaude Andoni. Hasi zara jubilazioari begira. 2027an erretiroaren adin ofiziala 75 urte izango 
omen da, edo  bestela murrizketa handiekin. Kotizazioen urte kopurua ere igo nahi dute. Ze itxura hartzen diozu orainari 
eta datorkizunari?

Neurria: Hamalauko handia18

Doinua: Aditu lagunak itsasoak

18  Bigarren bertsoa hamarreko handira egokitu zuen.

Neurria: Hamalauko handia 1

16  Bigarren bertsoa hamarreko handira egokitu zuen.
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Udaberri Kulturala. Bertso saioa. Iurreta. 2021/06/20. Laixiar irratia. XDZ
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GASTEIZ
(2021-08-04)

Bertsolariak
Andoni Egaña, Aroa Arrizubieta, Beñat Gaztelumendi eta Irati Anda

Gai-emailea
Uxue Diaz de Cerio

Berez Andra Zuriaren jaiak izan behar zuten egunean Gasteizko udako kultur programazioaren barruan Arabako Bertsozale 
Elkarteak jaialdia antolatu zuen Santa Maria plazan 13:30ean. Hogeita hamar bat lagun eremu barruan eta beste 
horrenbeste eremutik kanpo.

A. Egaña19 - A. Arrizubieta - B. Gaztelumendi - I. Anda

Gaia: Andoni, atzeko hiru hauek dantzako zure bikoteak dira, bakoitza modalitate ezberdinean. Zein dantza motetan ariko 
zinateke bakoitzarekin?

19  A. Egañak bertso bakoitza doinu desberdinean kantatu zuen, bakoitzari doinu eta kantaerarekin dantzako erritmoa emanez 

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gogoan daukat ez du aspaldi

A. Egaña
Nire aldean nahiz ta gaztea den
hogeita hemezortzi urte
urteek sarri mugaik ez dute
halaxe esaten dute
erritmo hontan badaukat nahiko
mugikortasun birtute
ai gasteiztar seguru nago
hau badakizula zuk’e
Iratirekin tango bat oso
gustora egingo nuke. (bis)

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

I. Anda 
Serio-serio hasi zara zu
ia hor osatzen draman
zurekin tangoak emango dit
nahikoa lan, nahikoa lan
animatu xamarra naiz eta
egingo naiz zurekin joan
baina Andoni hori bai noski
ritmoa zerorrek eraman. (bis)

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Behin batean Loiolan IV

A. Egaña
Aroa ez zaidazu
inola egin ihes
nire bi besoetan
har ezazu babes
bals bat dantza dezagun
esaidazu baietz
ni Abuelo Cebolletan
batailak esanez.

A. Arrizubieta
Nork ez du Egañarekin
bals bat dantzatu nahi?
Gustora egongo gara
gu izerditan blai
kantatzen igual ez dut
egingo, dantzan bai
ni zurekin dantzatu?
Ni zurekin jai-jai.
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Beñat Gaztelumendi

A. Egaña
Beñat Gaztelumendi
ez da hain narratsa
gainera oso ondo
eiten daki dantza
orain gerria moitu
gero hanka altxa
berdin zait regetoia
ta berdin zait saltsa
zurekin dantzatzeko
badut esperantza.
Txatxatxa!

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Behin batean Loiolan IV

B. Gaztelumendi
Eganen doinuari
jarri diot lupa
baina hartu didazu
txatxatxaren look-a20

ni dantzara nijoa
zapatak kenduta
Andoni segi hortxe
barrari helduta.

20  Luka ahoskatu zuen.

Azken Bidaia. Heriotzari buruzko bertso saioa. Donostia. 2021/06/19. XDZ
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S. Lizaso 
Gazte jendea bizi izan da
lehen orain baino lasaio
oraindik ere antolakuntzan
eginaz hainbat lan saio
hainbat kritika ta zaplasteko
baina gehiegi ez fio
gazteak gazte izan behar du
baldin da uzten bazaio. (bis)

U. Mendizabal 
Baina ez zaigu horretan uzten
ez al da triste xamarra?
Ordu batian lagunak utzi
ta etxera juan beharra
boterearen aurka beti du
gazte jendeak indarra
ta errebeldea izate hori
hemen noiztik da ba txarra? (bis)

S. Lizaso 
Gaztea dabil helduagoan
hainbeste legeren mende
azken boladan gazteen aurka
jarria da hainbat jende
urte batzuek daduzkagunok
ia harrituta gaude
zahartzaroak zer balio du
inoiz gazte izan gabe? (bis)

U. Mendizabal 
Denek ez dute berdin ikusten
hortan ni nauzu testigu
zahar ta gazte egonak gera
etxe barruan gatibu
batzuk arduraz jokatu degu
bururikan gabe, hiru.
Gazteak gazte izanagatik
heldu izaten badakigu. (bis)

S. Lizaso 
Gazte gehienak lotuta daude
pandemiei aurkako legez
inoiz arrazoi izan liteke
ta gero zenbait interes
gazteak beti helduagoai
dabiltza begirakunez
zoritxarrean heldu ugarik
gazteentzako bat ere ez. (bis)

U. Mendizabal 
Ardura eta errespetua
behar deguna hori da
nire herrian nik ikusi det
plazatikan erretira 
nijuanian maldizioka
zahar bat leihotik begira
baina eurak zer egingo zuten
gaztiak izan balira? (bis)

BERASTEGI
(2021-08-10)

Bertsolariak
Oihana Iguaran, Sebastian Lizaso, Aitor Mendiluze, Maialen Lujanbio, Amets Arzallus eta Unai Mendiluze

Gai-emailea
Iñigo Gorostarzu Etxorde

Berastegiko festa batzordeak, nahiz eta festarik ez izan, bertso saioa antolatzea erabaki zuen. Arratsaldeko zazpietan 
eskolako patioko xapitoan egin zen.

S. Lizaso – U. Mendizabal

Gaia: Gazteei beti leporatzen zaie errebeldeak izatea, pandemia garai hauetan ere gazteengan jarri da behin eta berriz 
fokua. Zuek egoera honetan, perspektiba ezberdinetatik, nola ikusten dituzue gazteak?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haize hegoak hurbiltzen ditu
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S. Lizaso 
Lehen ere gauzak honela ziren
ta izan ulertzeko gai
gazteak ez du zertan egonik
besteren aginduan zai
gizarte hontan beti helduok
beti izan behar degu artzai
zorionean gaurko gazteek
ardi ez dute izan nahi. (bis)

U. Mendizabal 
Sebastian artzai bagendu danok
hobe genukeen kasi
orain dagonak artalde dana
egiten baitu nahasi
eginez gero hemengo danak
genuke zer irabazi
zaharrak gaztiak ulertu eta
guk eurengandik ikasi. (bis)

Udako Ikastaroak. Pandemia garaiko kulturgintza: egoera eta erronkak. Donostia. 2021/06/21. XDZ
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ADUNA
(2021-08-14)

Bertsolariak
Unai Agirre, Andoni Egaña, Oihana Iguaran, Agin Laburu, Maialen Lujanbio eta Aitor Sarriegi 

Gai-emailea
Imanol Artola Felix

Adunako Udalak antolatutako jaialdia.

Erantzuteko puntuak jarri zizkion Imanol Artolak Felixek

Neurria: Zortziko txikia 
Airea: Haizeak bidali du

I. Artola  
Irakasle bizitza 
bai bizitza ona!
A. Sarriegi
Hori da jende askok 
kalean diona
baina egunerokoa 
gero ez da broma
probatu nahi duena 
etor bedi hona.

I. Artola  
Urteak pasa ahala 
biguntzen hasita
A. Sarriegi
gure ikasleek ditek 
garbi ikusita
baina zein izan nintzen 
ez diat ahantzita
ta badaezpada betoz 
ondo ikasita.

I. Artola  
Eta hi zer moduzko 
ikaslea hintzen?
A. Sarriegi
Ni saiatzen ninduan 
ederki bizitzen
ikasteko orduak 
ahal zela gutxitzen
gutxi eginda ere 
beti gehiegi zen.

I. Artola  
Oaindik beste 20 urte 
erretirorako
A. Sarriegi
eta ahal dan ondoen 
pasatu beharko
baina legea baietz 
aldatu ordurako
ta ezin diagu jakin 
zer degun biharko.

Udako Bertso Eskola. Iruñea. 2021/06/29. XDZ
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A. Egaña – U. Agirre

Gaia: Adunarrak zarete biak; Unai tabernako jabea eta Andoni apaiza. Pandemia egoera dela eta, elizako estalpean hainbat 
mahai jarri ditu tabernariak. Apaiza etorri zaio tabernariari kargu hartzea.

Neurria: Zortziko handia 
Airea: Zeru altuan zegoen jaunak

A. Egaña
Zimitayuan taberna mahaiak
ze itxura, ze irudi!
Eliza horma narrastu dezu 
lehen zegona txuri-txuri
komisiyo bat eskatzea’re 
orain legezko dirudi
Jainkoak neri eskatu baitit 
eta ondoren nik zuri. 

U. Agirre
Baina dirutan justu gabiltza 
eta hara nere pena
zeharo triste ere ez zaude 
nola badaukazun sena.
Zimitayuan exeita dago 
iya-iya herri dena  
hau da elizak urtetan ein dun 
zerbitzurikan onena.

A. Egaña
Gainera burla egiten dezu 
eta hori da txarrena.
Zenizero lan haundiya degu 
eliza ponte horrena
Ducados puskak sumatzen ditut 
Rossli zatiak barrena  
ze gixajua ponte horretan 
bataiatzen den hurrena!

U. Agirre
Jainkoak ez zun eliza egin 
ta ez begiratu gora
herriko jende askok egin zun 
hori hala izango da.
Eliz atari honek egin du 
une zailetan mejora
barrura sartu ez geranian 
egon zintezke gustora!

A. Egaña
Nola arraio zimitayora 
zabaldu dezu taberna?
Pizarra ere menu ta guzti 
jartzea ez da zuzena
sospetxosoa izan baileike 
eskaintzen denan izena
pinchos Kristoren iltzeak dira 
eta tapas hilkutxena.

U. Agirre
Arrapaladan bota ditu ta 
ulertzen ez zan erreza
sinisturikan hemen badago 
beretzako hartu beza
azkenaldia zuentzat ere 
izan danez gazi-geza
jendea hemen daukazu eta 
bertan eman zazu meza.

A. Egaña
Orain jendea sarri geratzen 
zaigu eskaparatian
dendetan gisan hemen geratzen 
da elizako atian
horren trukean tratu txiki bat 
laguna bion artian
meza ardoa debalde eman 
hurrengo hamar urtian.

U. Agirre
Lehen eta orain apaizak beti 
eskakizun ugaria
lasaitu zaite xuhurra ez naiz ta
izango duzu saria
ziharka baina entenditzen nun 
nora zijuan haria…
Hamar urteko ardua eta 
eguneko bazkaria.
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O. Iguaran
Donostiako hiriarentzat
gutxi dira balekoak
ze oso onak ez du balio
balio du perfektoak
sortuko dira olatu asko
batzuk Martutenekoak
uharteak bere azalera
eraikitzean metroak.

A. Agirre
Beti aztarrika ta buru bila
aritzen denez zorria
eukaliptoen artean larri
egoten da elorria
bertakoari beti bizkarra
haiei ongietorria
harri txintxarra guri, ta haiei 
beti alfonbra gorria.

O. Iguaran
Ta zenbat ohar, zenbat albiste
taberna sarrera jiran
kamareroek zortzi hizkuntza
azaldu behar segidan
ni kartel bati begira nengon
zalantza piztu da nigan
ta azkenean entenditu det
grazik inglesez dakidan.

A. Agirre
Eta euskera beti ez al da 
azkena edo hondarra?
Kopa zabal bat kanpotarrentzat
guretzat beti kondarra
ta surfeatzen aritzen gera
hemen noiznahi tirri-tarra
ze tristea dan olatua’re 
manipulatu beharra!

O. Iguaran
Berez dagoen olatu hori
nahi bada obraz agortu
itsas ertzean zuloa egin
ta bonba batez lehortu
berez daukagun ondare oso bat
txikitu eta egurtu
gero beharko lehor-putzuan
olatu berriak sortu.

A. Agirre
Beti besteei begirakoa
beti harrera leuna
izan sonbrero kanpotar edo
ta euskaldun txapelduna
terrazak ere beti besteentzat
baztertuz hemen laguna
baina Trinidade da adibide
bertako ta euskalduna.

DONOSTIA
(2021-08-19)

Bertsolariak
Oihana Iguaran, Ane Labaka, Alaia Martin eta Amaia Agirre

Gai-emailea
Ainhoa Urien

Ez da kasualitatea izena daraman bat-bateko bertso saioa antolatu zuten Donostiako Piratak Trinitate enparantzan. Eneko 
Sierra eta Beñat Antxustegi musikari gisa, 450 lagun ingururen aurrean kantatu zuten.

O. Iguaran - A. Agirre

Gaia: Donostian sustatzen ari den hiri ereduak aurrekoa gainditzen du aldiro. Beti dago gauza bat handiagoa aurrekoa 
baino: hotelak, metroa, eskultura irlan… Eta azkena, olatuak Martutenen.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Naparruatik ardo karraio A
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O. Iguaran
Bai baina hona turista gatoz
eta ez gera asko mozten
hortxe gabiltza helatu bana
hartuz mingain puntak hozten
nahiz eraikitzen den eredua
berez ez degun adosten
zalantza daukat hona etortzean
ez ote degun erosten.

A. Agirre
Autokritika egin daiteke
hobe horra hurbiltzea
beti ez baita besten errua
eta dena suntsitzea
bertsotan gabiltz ta ederra da
plaza hontan aritzea
nahiz gogorra den hona etorri ta
ia arrotz sentitzea.

O. Iguaran
Egia esan, ulertze ez dunak
ez ote du zerbait galtzen?
Baino bueltaka dabiltz turistak
ta ez dira konturatzen
zirkuluetan daude gidekin
plaza hontara inguratzen
pozik entzungo nuke gida bat
gure saioa azaltzen.

Erradikalak ginen emanaldi berezia. 
Segura. 2021/07/13. XDZ
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A. Agirre 

Gaia: Migrazio krisi erdian daramatzagu urteak. Egunero dago albisteren bat. Umeak batzutan gu baino zoliagoak dira. 
Gaur, alaba etorri zaizu galdezka “Ama, zergatik egiten du jendeak ihes? Zergatik hiltzen da jendea itsasoan? Eta zergatik 
dute denek nik ez dudan azal kolorea?”. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ama nola zure belaunetan

A. Agirre
Albistegian entzun dezu zer
den migrazio krisia
atzetik zure moduko neska
txiki baten karraxia
mundu berean bi mundu daude
ta erdian injustizia
balio berekoa ez baita
pertsona denen bizia.

Europearra, azal zuria
hori da gure zoria
besteen ogi eza da gure
eguneroko ogia
itsasoa batzun arnas leku
baina askoren hilobia
joan etorriko olatu bat da
hildakoen memoria.

Basamortuko hondar beroak
iluntzen die azala
ta txuritzeko ez dugu aski
itsasoaren kresala
beti ihesi dabiltz, beti zu
bila zabiltzan bezala
daukazuna balora dezazun
behintzat balio dezala.

Kultur Bira bertso saioa. Usurbil. 2021/07/02. XDZ
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A. Martin

Gaia: Askotan joaten zara itsasertzetik paseatzera badakizulako ur gaziak min asko sendatzen dituela. Izerdiak, malkoek, itsas-
urak... Burua lasaitzera eta barruak hustutzera etorri zara, baina buruhaustea egokitu zaizu, ur izkinan giltza solte hau topatu 
duzu.  

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Haizea dator ifarraldetik

A. Martin
Sudur barrua elikatzen du
sarri itsasoko bitsak
ez zait ajola ze eguraldi
ta zeintzuk diren baldintzak
arnaste tarte estuak ditut
eta pausuak murritzak
ta itsasoak askatzen ditu
bere olatu bortitzak
subtitulatzen ditut esaten
dizkidan garrasi hitzak
sarri hondartzan aurkitzen ditut
nire bizitzaren giltzak.

Ta misterio liburutxo bat
kolpez daukat: tatatatxan!
Irudimena olatuekin
batera jarri zait martxan
norbaitek aske bota ote du
aurkitzeko esperantzan?
Edo galdu du beti galduta
ibiltzen den konfidantzan? 
Edo norbaitek giltza sartu du
ikararik gabe galtzan
eta ondoren gau epel baten
larrua jo du hondartzan?

Baina bizitzan zabalagoa
izan behar da perspektiba
ta niri behintzat zabaldu ohi zait
itsasoari begira
problema haundi eta txikiei
beti bira eta bira
oreka bila ta giltzen bila
begiratzen urrutira
baina batzutan eguneroko
bati eustea aski da
ze, giltza aurkitzen duzunerako
sarrailak aldatzen dira.
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DONOSTIA
(2021-08-20)

Bertsolariak
Miren Artetxe, Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi eta Maialen Lujanbio

Gai-emailea
Saroi Jauregi

Zurriolako terrazan eguerdian Donostia Kulturaren eskutik. 150 lagun inguru hurbildu ziren.

M. Artetxe – M. Lujanbio

Gaia: Ama-alabak zarete. Miren ama eta Maialen zortzi urteko alaba. Maialenek egunero galdetzen du “Ama, jantzi dezaket 
galtza motzak eta nikia?” eta Miren, amak, beti ezetz. Azkenean heldu da eguna: gaur azkenean baietz erantzun dio.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Naparruatik ardo karraio A

Udako barnetegia Gorozikan. Muxika. 2021/07/1. XDZ
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M. Lujanbio 
Tiradunak eta galtza motzak
ez dakit nun zun kaltea
baina ama leporatzen zenidan
neri lata ematea
gaur zerua dago urdin-urdin
eguzki bete-betea
eta gorputzak zer eskatzen dit?
Hanka hutsik joatea.

M. Artetxe
Azkenaldian beti goizero
lata ematen jo ta su
orain artean horren eskean 
gogor ibili zara zu
sandaliak ere ederrak dira 
eta ipini itzazu
eta gauza bat: galtza motz hoiek 
alderantzian dauzkazu.

M. Lujanbio
Alde erantzian edo zuzen
bere oihal, bere margo
nik hauetxek ibili ditzaket 
gau ta egun, aroz aro
hotza zaharren inbento bat da 
hori oso garbi dago
haurrak ibil gaitezen lotuta
eta deserosoago.

M. Artetxe
Ze gogoeta ateratzen den
aho txiki horretatik
zortzi urteak pasatu dira
ziztu bizian tiktaktik!
Nudistaraino joango gara
eta orduan badakit
guzti guztiak jantziko ditu
kontra egiteagatik.

M. Lujanbio
Nudistan jantzi egin behar da
ondo egitekotan dana
kale aldean berriz biluztu
kontra egiteko plana
zortzi urte bakarrikan dauzkat 
eta hau da panorama
ja nirekin lotsatzen bazara
preparatu zaitez ama!

M. Artetxe
Ume honi eskua eskeini 
eta hartzen du besoa
ume honekin alperrik dira 
guraria, errezoa
alperrik dira mediumak edo 
goizez doble espresoa
nahiz psikologia inbersoaren 
psikologia inbersoa.

M. Lujanbio
Nere amak hola esplikatzen ditu
teori eta fantasi
nik ezer ez diot entenditzen
berak ere kasi-kasi
zure zapata eta zure takoi
zure blusa, zure jantzi
suertea duzu ni komentatzen
oraindik ez bainaiz hasi.

M. Artetxe
Ai ama! Garai gogorrak datoz
ta ze beldurra biharko 
orain oraingoa daukat eta
nik egokitu beharko
umeei bezala esango diot:
orain kasketa horiek papo!
Jantzi galtzak eta sandaliak
zure ama naizelako!
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B. Gaztelumendi . A. Arzallus 

Gaia: Aspaldi entzuten zen esaldia zen “Borroka da bide bakarra”. Orain aldatuta dago esaldiaren esanahia eta baita 
borrokarena ere. Zuentzat zer da borroka eta zer da bidea?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Menditarra naiz eta gogoan

A. Arzallus 
Zuk badakizu borroka dela
bide guztien jatorri
edota bide ezberdinetik
borrokak dira etorri
filosofia laino bat da hau
laino beltz nahiz laino gorri
emazaiozu konkrezioa 
filosofia zahar horri.

B. Gaztelumendi
Filosofiei konkrezioa 
ematea komeni da
feminismotik asko dabiltza
alor hortara begira
Tubacexera so eginda zein
Bidasoako zubira
orain borrokak eta bideak
pluralean mintzo dira.

A. Arzallus 
Feminismotik helduko diot 
gauza ez baita xamurra
mutilok sarri hitz haundiekin 
bilatzen dugu glamourra
baina adizu nere ustetan 
nahi bada bidea urra
borroka dugu eguneroko 
bizitzaren bidetxurra.

B. Gaztelumendi
Matxismoa da denon barruan
bizi zaigun zomorroa
txanpon beraren bi alde dira
gizona eta ogroa
ez da kontua nork egingo dun
ozenkiagoa orroa
lehenik erantzi behar genuke
gudarien mozorroa.

A. Arzallus
Ta orain guda birus bat dela
halaxe zait iruditzen
nahiz ta gehienak lerro batean
ta ez diren hortik mugitzen
bide bakar ta duda ukoak 
aspaldi hontan nau mintzen
ortodoxia militarrekin
aspaldi nekatu nintzen.

B. Gaztelumendi
Beraz gugana ailegatu da
pandemiaren itzala
zerbait ikasi behar genuke
gabiltzala gabiltzala
negazionismo itsua edo
obedientzi zerbitzala
ni hemen nabil borroka zein den
seguru ez dakidala.

A. Arzallus
Ba esango dizut ze aldetatik
hartzen diodan usaia
osasuna da harreman sare
bizigarrien paisaia
ez da bakarrik gorputzak dauzkan
baloreen aldagaia
berriz pentsatu behar genuke
osasunan esanahia.

B. Gaztelumendi
Konkreziotik filosofira
berriro pasa gera ai!
Urte t’erdian zenbat arazo
urte t’erdian ze bidai
denak zalantzak dauzkat nik Amets
bandoak bando, gaiak gai
zailagoa da garaia baina
ederragoa ere bai.
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A. Arzallus
Dudarik gabe ez da errexa 
ta bidea da anitza
hala ere ahots bakarretikan
Beñat e’nuke nahi mintza
zalantza dela bide onena
egi goxo nahiz bortitza
bidean erdian okerka zoaz
orduan zuzen zabiltza.

B. Gaztelumendi
Orduan zuzen ibiliko da
Amets okerka dagona
zerbaitengatik etorri gara
ostiral eguerdiz hona
pauso bat eman orduko nahiz ta 
parean sentitu horma
nere bideak eta borrokak
bertsotan hartzen du forma.

Sagardoak Elkartzen Gaitu kanpaina. Bertso jaialdia. Aduna. 2021/07/09. XDZ
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 AMEZKETA
(2021-08-24)

Bertsolariak
Anjel Mari Peñagarikano, Bixente Gorostidi, Alaia Martin, Oihana Iguaran eta Beñat Gaztelumendi

Gai-emailea
Imanol Artola Felix

Festa garaia behar zuenean egin zuten urteroko jaialdia Altuna anaiak pilotalekuan. Hogei urtez jarraian kantatu zuela 
medio, Anjel Mari Peñagarikanori omenalditxoa egin zitzaion.

A. M. Peñagarikano – O. Iguaran

Gaia: Euskal mitologian bada apaiz bat Mateo Txistu izenekoa. Apaiz eta ehizazale amorratua omen zen, eta behin meza 
ematen ari zela erbia azaldu omen zen elizako atean; askok diote deabrua bera zela, erbiz mozorrotuta. Mateo Txistuk 
erbia ikusi zuenean hor utzi omen zuen meza, eta han abiatu omen zen erbiaren atzetik, sakristian zain zituen txakurra eta 
eskopeta hartuta. Diotenez, oraindik hor jarraitzen omen du Mateo Txistuk erbiaren atzetik ehizatu ezinda, eta basoetan eta 
haizeguneetan askotan entzuten omen da Mateo ehiztariaren txistua txakurrei deika, erbiaren atzetik doan bitartean. Bada, 
Peña dugu Mateo Txistu ehiztaria, eta Oihana erbia. Oraindik hortxe segitzen duzue, batek ihesean eta besteak ehizatu 
nahian.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Antton eta Maria I

A. M. Peñagarikano 
Mezetako kandelak
ta hango argiak
oraintxe ere dana
utzi behar diat
ehiztari izateak
ditun alderdiak!
Ia gastatu ditut
kartutxo erdiak
ta berriz ere ihes
egin dit erbiak! (bis)

O. Iguaran 
Aurretik saiatzen naiz
ni bizkor irauten
eta basoan bizi 
ta ixilik han juten
atzetik sumatzen det
zaunka erantzuten
ta zure txistu hotsek
nola diharduten
baina aspaldi tirorik
ez dizut entzuten. (bis)

A. M. Peñagarikano 
Kalean berri daki
makina bat jendek
ta mendiko piztiak
ikusten zaituztet
erbia det gogoko
ta erbia laket
alde’in dezula baina
hau esan dezaket:
jan egingo zitula
azariren batek. (bis)

O. Iguaran 
Ez azari ez otsok
ez naute ni jaten
zail da ni baino askoz
bizkorrago joaten
saiatu behar zenuke
hobea izaten
zure apaiz garaiak
ohora ditzaten
ta ez nere atzetik
maldizio baten. (bis)
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A. M. Peñagarikano 
Nik mekatxislaporra 
hoi sarritan esan
baina maldizioa
ezin leike izan
Mateo Txistu nabil 
arloteen trazan
erbiak ihes egin
danak parra plazan
Fernando Amezketarra
bizkorragoa zan! (bis)

O. Iguaran 
Pernando Amezketarra
baitzen zerbitzala
baina bizkortasunez
ni haren itzala
haren hitzak lasterka
jarraitu dezala
baina ez bainaiz bizkorra
ez hura bezala
esan nahi al dezu zu
mantsoa zerala? (bis) 

A. M. Peñagarikano 
Behintzat orain badabil
berriketa pranko
zer ikasia badet
beste baterako
hain gaizki ere ez naiz
orain aterako
umeak egi’tzazu
eme zeralako
laster izango dira
haiek neretzako. (bis)

O. Iguaran 
Ez naiz ama izango
horra iristian
fede gehiago daukat
mendiko izpian
ta bizkorra naizenez
ni nere piztian
ezkutuan egon naiz
bi mende tristian
abandonatu zendun
zure sakristian. (bis)

Ez da kasualitatea bertso saio musikatua. Donostia. 2021/08/19. XDZ
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A. Martin
Zure borobiltasun
eta zabalera
hurreratu da  nere
gorputz argalera
izozki dendatikan
bagatoz kalera
beraz ongi etorri
nire magalera. (bis)

B. Gaztelumendi
Beraz elkartu gara
azkenik ni ta zu
eguzkia lanean
ari da jo ta su
berrogei gradu daude
tantaka naukazu
erortzera noa ta
ondo eutsi’dazu. (bis)

A. Martin
Nahiko tropikala da
hemengo kosta ta
jaso zaitzaidan izan 
da zure posdata
ni beti nabil gogor 
irauten kostata
zu miazkadaka ta
ni berriz kozkaka. (bis)

B. Gaztelumendi
Beraz hemen gabiltza
gure onenean
iluntzeko zortzirak
eta laurdenean
ze mina sortzen dedan
hortzen barrenean
baten batek koxkaka
hartzen nauenean. (bis)

21  Luka ahoskatu zuen.

A. Martin
Gero dentistarentzat
hainbeste problema
ni bigarren plater bat
hori dut kondena
zu Ferrero Rocherren
usain zatozena
zu zara niretzako
zapore onena. (bis)

B. Gaztelumendi
Ni nola bai bainauzu
zaporez egina
heladeritan bada
nere ahalegina
limoi ta marrubia
txokolate, piña
zuk berriz beti dezu
zapore berdina. (bis)

A. Martin
Bada kiwiarena
zein mandarinena
lima, estratxatela 
nata edo krema.
Zu zara zaporetsu?
Benga ez izan pelma! 
Ni naiz zaporez gehien
aldatzen duena. (bis)

B. Gaztelumendi
Hamargarren zapore
bat daukazu aurten
zu miazkatzen zeinen
gogoz diharduten
nola hamar bat aldiz
ahoratu nauten
gure plazerrak ez du
askorik irauten. (bis)

A. Martin
Hori baita plazera 
hasi, igo, buka
kolpez urtuz aldatu
izan zaizu look-a 21

nahiz zu hartu zaituzten
emozionatuta
gehien gozatzen dute
nire azken punta. (bis)

B. Gaztelumendi
Bai ona ohartzerako
guztia amaitu
Bulebarrean gaude
ez zaitez gogaitu
Donostiak aspaldi
moda hori baitu
turista pijo batek
irentsiko gaitu. (bis)

A. Martin – B. Gaztelumendi

Gaia: Gaurkoa bezalako egun eguzkitsuetan, eta batez ere beroagoetan, zeinen ondo sartzen den izozki bat! Bada zuek, 
izozki on baten bi osagai printzipalak zarete: Alaia kukurutxoa eta Beñat izozkia. Oraintxe elkarrarazi zaituzte.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Behin batean Loiolan IV
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BERRIOZAR
(2021-08-27)

Bertsolariak
Sustrai Colina, Andoni Egaña, Ane Labaka eta Erika Lagoma

Gai-emailea
Fernando Anbustegi

Berriozarreko Udalak antolatuta, Euskal Herria plazan 150 bertsozale bildu ziren.

S. Colina – E. Lagoma
Gaia: Erika, duela gutxi erloju adimendun edo inteligente bat oparitu dizute. Sustrai da erlojua. Ordua esateaz gain, beste 
gauza asko esaten dizkizu: bihotz taupadak, zenbat lo egin duzun, zenbat ibili zaren.... Beti du zer erran. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Mando baten gainean I

S. Colina
Estu lotu nauzu ta
ez nauzu laxatzen
propio tematu nadin 
lagun zu xaxatzen
aspaldi mila pausotik 
ez zara pasatzen
ta zergatik ez zara 
aulkitik altxatzen?

E. Lagoma 
Aulkitik altxatu ta 
nago bero-bero
frigorifikoraino 
joaten naiz gero
ai ez zaite paratu 
hasieratik ero!
Lorito hutsa zara 
nahiz bi puntu zero.

S. Colina
Loritoak diotsu 
hain aurpegi alaiz
lehen berrehun pultsaziora 
heltzen zinela maiz
ta orain hogeita hamar
ia eskuragaitz 
bihotzik ez duzula
pentsatzen hasi naiz.

E. Lagoma 
Jarri zazu uhala 
sentitu dardarra
finagoa izan zaitez
hortxe dago harra
norbaitek eman zidan 
erloju koldarra
nere etsairik haundina
ote dut senarra?

S. Colina
Lehen juzgatzen zenuen 
guapoen, politen
ta azkenaldian berriz
babu eta kirten
nahiz eta parrandara 
ezin zaren irten
aspaldian ez duzu 
lorikan egiten.

E. Lagoma 
Serieak ikusten ditut 
hori da afera
senarrak hartu baitu 
mamuen tankera
begiratu salara 
sofan dago bera
eskutik aldatzea 
posible ote da?

S. Colina
Neretzako ez nuke 
nahi zure senarra
zuretzat izan nahi dut 
bat eta bakarra
jar nazazu kargatzen 
nago ahul xamarra
baina zuk’e baduzu 
kargatu beharra.

E. Lagoma 
Bateria hasi zaizu 
orain berriz puzten
kontuz litioarekin 
hasi baita urtzen
zergatikan ez nauzu 
gaur pakean uzten
ikusi nahi ez dena 
ez bada ikusten?
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S. Colina -  A. Egaña - A. Labaka - E. Lagoma

Gaia: Andoni aita eta hiru seme-alabak. Aita, eta baita haien seme-alaben aitatxi ere. Ikasturtea hastear da eta batzuetan 
tetrixa egin behar da antolaketa egiteko. Banan-banan joango zarete zuen aita-aitatxirengana galdera egitera ea zuen 
seme-alabak zainduko ote dituen. 
 
Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

BiodiBERTSOA. Miztoak dantzan ibilbide gidatua. Hernani. 2021/09/25. Xabier Azkue. XDZ
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S. Colina
Ai ene aita, bi seme ditut
hamar eta zazpi urte
eskolan hasi ta egunero
zure laguntza behar nuke
zuk goxokiak lasai erosi
eta horrela nik uste
ez duzu zaindu beharrik izango
heiek zainduko zaituzte. (bis)

A. Egaña 
Sustrain umeak hartu beharra
ikastolatikan bueltan
pentsa liteke bere aita ez du
ezagutzen ez benetan
ez pentsa gero nabilenikan
balla batean obretan
pilatesera apuntatu naiz
ezin dut ordu horretan. (bis)

E. Lagoma
Hemen gaude ilara batean
honek dirudi kortea
pilatesen’e hasia zara
aita ez zaude dorpea
zure jakituria ta nere
haurrek daukaten dotea
esentziala da garapenean
aitatxikin egotea. (bis)

A. Egaña
Oso alaba lista degu hau
bere aitaren moldea
barruan bere pedagogia
ikasgaia zun gordea.
Aizu gainetik pasatuko zait
listillaren uholdea
esango dizut esentziala bai
presentziala ez ordea! (bis)

A. Labaka
Ai aita ezer ez da betiko
ta ni nauzu adibide
ama bakarra egin nintzen behin
ume bat eginda nire
ta fabore bat egin zaidazu
hain politta denez Libe
igande goizak bakar-bakarrik 
neretzat nahi ditut libre. (bis)

A. Egaña
Beti izan zera nahiko ausarta
ez det esango txoroa
garai onena libre ta Libe
hala zaizu igaroa
eskuk garbituz ez det pasako
jai goizetako aroa
pilates baino lehen egin nuen
Pilatos ikastaroa. (bis)
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A. Mendiluze
Gaur arte zenbat zaintza
zenbat borondate!
Orain maitemintzeko
neuretzako kalte.
Haurra orain uztea
ama ona ote?
Ez al du pentsatuko
ez dezula maite? (bis)

A. Martin
Izan naiz zaintzaile fin
goxo ta eredu
nahiz ta horrek eragin
hainbeste ernegu.
Pentsa ote lezakeen?
Ez zabiltz aingeru.
Zuri buruz horixe 
pentsatzen ote du? (bis)

A. Mendiluze
Ezetz pentsatu nahi det
ama nerekiko
semeak bere aita
beti du begiko
baina esan diot: “Zoaz 
berarekin kitto! 
Aprobetxatu amona
ez baita betiko”. (bis)

A. Martin
Etorkizuna ez da
niretzako zama
eta astun-astuna
daukat iragana.
Zein den nire otordua
ta biharko plana?
Nik erabaki nahi dut
geratzen zaidana. (bis)

A. Mendiluze
Baina gure Jonekin
horrenbeste ordu
pasio, siesta eta
merienda otordu
“Zuk erabaki nahia” ? 
Helduko diogu… 
Agian beste batek
erabakiko du. (bis)

A. Martin
Banaiz nik zer nahi dudan
aukeratzeko lain
nahiz bizitza osoan
hortan egin labain
zain egon naiz begira
begira eta zain
nire burua zaintzen
hasi nahi dut orain. (bis)
 

HONDARRIBIA
(2021-08-28)

Bertsolariak
Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Oihana Iguaran eta Sustrai Colina 

Gai-emailea
Karlos Aizpurua

Hondarribiko Udalak  Kasino parkean antolatutako jaialdia.

Aitor Mendiluze - Alaia Martin
Gaia: Alaia ama eta Aitor semea zarete. Era berean, Alaia da zure semearen amona, Aitor. Amona alarguna beti ibili izan da 
bilobaren zaintzan. Oraintxe esan dizu aurrerantzean ezingo duela bilobarik zaindu, bikote berria baitu. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Gizona da zoroa
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A. Mendiluze
Nere andrea hartu
zendunean errain
alaba irabazi
lehengo semeaz gain
tratu hortan nahi nuke
nik izan zure lain
nik beste zaintzaile bat
lortu nahi det orain. (bis)

A. Martin
Etxetik hartu duzu
askotan erbeste
ta nik konzientzi karga
nere zilbor-heste
zu zure bizitzakin
moldatu zintezke
hona ez naiz etorri
zure iritzi eske. (bis)

A. Mendiluze
Ta gainera erantzun
kopeta beltzean
onartu beharko det
besterik ezean
hala´re segi Joni
zuk zure etxean
opariak egiten
urtebetetzean. (bis)

A. Martin
Bai, eta bixitan maiz
hara joango naz
eta segiko degu
barrez eta bromaz
ez zazu eztabaida
eragin amonaz
poztu beharko zenuke
nere zorionaz. (bis)

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Urzo xuri pollit bat A22

O. Iguaran 
Oso ohikoa denez
duda jarrera hau
zioten hogeita lau
orduz da alarau
prest nengon sufritzeko
neketan mila gau
eta alde polittak
sorpresaz hartu nau.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lili bat ikusi dut I 

A. Martin 
Lehendik bageneuzkan ta
biok nahiko datu
nola hartu umea 
ta nola jokatu
baina rol berri baten
behar da kokatu
zoragarria soilik
ezin da kontatu.

22  Doinua txandaka aldatuz abestu zuten.

O. Iguaran 
Garrantzitsua baita
kontatzea tira!
Baina txarrak bakarrik
ez gaitu motiba
oholtzarik oholtza gabiltz
haurrekin begira! 
Saio aurreko tragoak
besteenak dira.

A. Martin 
Saio aurreko tragoa
delako katea
delako geratzea
edo joatea
erditu ta zabaldu
zenean atea
erdibitu zitzaidan
intimitatea.

O. Iguaran 
Intimitateana
pertsonala segun
nahasten da zaudela
oraindikan haurdun
behin banatu ostean
umea dago nun?
Nik erditu ostean
berreskuratu nun.

A. Martin 
Eta gero norberak
berriz besarkada
eman beharko luke
norbere baitara
baina bi izan nahian
askotan bat zara
bularra ederra da
baina lotura da.

O. Iguaran 
Bai lotura da baina
zail erdibitzea
haurrak nahi du amaren
aldera biltzea
neretzat zailena zen
minak isiltzea
ta ze suerte zurekin
hau konpartitzea.

A. Martin 
Biok bidean elkar
daukagu tarteko
laguntza handia izan da
inoiz ez kalteko
nahiz ta aukera dugun
batera joateko
milioi bat modu bada
ama izateko.

A. Martin – O. Iguaran

Gaia: Zuek biak duela gutxi izan zarete ama. Zoragarria, ezta?
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PLENTZIA
(2021-08-28)

Bertsolariak
Unai Iturriaga, Eneko Abasolo Abarkas, Maialen Lujanbio eta Onintza Enbeita

Gai-emailea
Erlantz Ibargurengoitia

Egun argiz hasi zen saioa eta gauez bukatu zen San Antolin jaien bueltan elizako plazan antolatu zutena. 150 lagun egon 
ziren entzuten.

U. Iturriaga – Abarkas -  M. Lujanbio - On. Enbeita

Gaia: Bada Euskadi Irratian irratsaio bat Landaberri izenekoa eta bertan aritzen da Jakoba Errekondo baratzari buruzko 
aholkuak ematen. Jakobak oporrak hartu ditu eta Onintzak ordezkatuko du. Atzekoek baratzari buruzko zalantzak argitzeko 
deitu dute irratsaiora. 
 
Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

M. Lujanbio
Nere baratzan egin nituen
lur pila eta erreten
eta saiatu printzipiante lez
ia zer lortu litekeen
letxu koxkorrak atera ziren
ta nik zuztarretik eten
Eroskikoak bezin garbiak
halere ez dira irteten. (bis)

On. Enbeita
Letxugak jarri eta batzea
ez da gatxa azkenean
ezer ein barik hasi leiteke
orriz orri zuzenean
eta garbia gura badozu
eskura datorrenean
askoz hobeto duzu batzea
euria iten dabenean. (bis)

U. Iturriaga
Tomatea gauza ona dala
ikusita web tomaten
hiru ilara ipini dodaz
ortu txiki baten aurten
zaintza eta zaintza dino Jagobak
zaintza besteik ez du esaten
kamarak jarri neutsozan baina
halan be ez dau emoten. (bis)

On. Enbeita
Bateko dala gorrina edo
besteko eguzki asko
tomateari ondo etorten
asko kosta eiten jako
kamarak jarri arren alperrik
dozu haren zaintzarako
tokapelotas xamarra ei da
amerikarra dalako. (bis)

Abarkas
Nik Jagobakin jarri nahi nuen
zu ez zaude haren pare
bera da hontan maixu onena
horren otzan, horren bare
baina daukadan ezintasuna
botako dizut halan be
ortuak nola ematen du jana
baina ortura joan gabe? (bis)

On. Enbeita
Jakoba gura zendula baina
hona zatoz otzan, alai
ez dozu ortura joan gura
ta hangoak batzeak ai!
Esango deutsut nik formula bat 
sekretua daukat lasai
hori Jakobak be ez dau lortzen
baina Onintza Enbeitak bai. (bis)
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AZKARATE
(2021-09-11)

Bertsolariak
Anjel Mari Peñagarikano, Julio Soto, Maddi Sarasua, Andoni Egaña eta Oihana Iguaran

Gai-emailea
Imanol Artola Felix

Zarateko pagadian, Bedaio eta Azkarateko mugan, egiten da bertso saioa Azken Muga kultur elkarteak antolatuta, pago 
azpitan, belarretan eserita eta artelanen artean entzun zuten ehun bat bertsozalek saioa.

J. Soto - O. Iguaran

Gaia: Gurasoak zarete, Covid garai honetan hire semea, Oihana, istiluetan ibiltzeagatik atxilotu diten pare bat aldiz. Hire 
alaba, Julio, gutxi jaten hasi duk, ez dik ezertarako gogorik.
 
Neuria: Hamarreko txikia
Doinua: Hamalau heriotzena I

O. Iguaran
Une hontan kolokan
dagonez mundua
ezinegona zio
eta helburua
nola atera duten 
mina, apurua
Jokinek txikitu nahi 
luke ingurua
ta Alaitzek txikitzen
du bere burua.

J. Soto
Pandemiak ekarri 
digun asaldura
guraso den batentzat
da aski ardura
nireak aldrebestu 
du elikadura
ezina azaltzen du
nork bere modura
zureak kanpora ta
nireak barrura.

O. Iguaran
Alaitz aspaldi dabil
otorduak uzten
ta Jokin amorrua
kanpoz erakusten
kontenedore edo
ta farolak hausten
Alaitz biktima bat da
eutsi nahian eusten
zaila zait Jokin ere
biktima ikusten.

J. Soto
Sufritzen ari dela
dago agerian
nahiz ta ziur itxura
izan aurpegian
nahikoa ezinegon
bada gazterian
ta gainera guk zaharrok
egiak egian
jarri ez ditugu ba
diana erdian?
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O. Iguaran
Telebistan hor datoz
kristal lehertuz dendak
ta errudun omen diren
gazteen zerrendak
ziurgabetasun bat
hori dute prendak
muga agertzen die
oin parean xendak
nola eman eusteko
hari izpiren bat?

J. Soto
Lehen lasai jaten zitun
pizza, gominola
ta orain ez lituzke
jan nahiko inola
nola haizeak dantzan
dabilen hesola
gureek ere galdu
dutenez kontrola
lagundu nahi diegu:
ez dakigu nola.

O. Iguaran
Beraiek gaizki eta 
gu ez gaude lasai
hau noiz bukatuko den
jarrita gaude zai
ta bukatuta ere
horren daude deslai
“Lagundu nahi diegu”
asmo ona da bai
baina Jokinek ez du
guk laguntzerik nahi.

J. Soto
Nirea adiskide
eginda komunaz
ta zurea baztarrak
txikitzen lagunaz
asko hitz egiten da
gaur gauaz, egunaz
Covid izenez deitzen
den gaixotasunaz
nik parre egiten dut
haien osasunaz.

Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa. Abadiño. 2021/10/24. XDZ
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I. Artola
Denoi gustatzen zaigu
kafea hartzea
A. M. Peñagarikano
beharrezkoa baita
pixka´t piztutzea
nahiko bazenu aizu
orain dastatzea
besterik ez daukazu
honera ekartzea.

I. Artola
Zein da kafe on batek
duen sekretua?
A. M. Peñagarikano
Alea egon behar du
ondo-ondo xehetua
kalderatik pasa ta 
ondo berotua
eta ahal baldin bada
nik gonbidatua.

I. Artola
Kafeak beti uzten du
punttu bat garratza
A. M. Peñagarikano
baina hola alaitzen da
sarritan arratsa
nik ona neukan eta
hori ez da akatsa
oain ere bota didazu
enbidoa latza!

I. Artola
Kafea azukrekin
edo eta gabe
A. M. Peñagarikano
gabe hartzen dutenak
makina’at badaude
anisa botaz gero
hori igual hobe
ordun egiten gera
sasoiaren jabe.

I. Artola
Kafe orduan sarri
ideia onena
A. M. Peñagarikano
Esan dizut behar dala 
ahal dan beroena
eta idea onena
beti besterena
ez zaigula gertatzen
nerea hoi da pena.

I. Artola
Erretiroa hartuta 
zer moduz zabiltza?
A. M. Peñagarikano
Askoz ederragoa
da nere bizitza
beti izango banu
osasunan giltza...
Bai, baino horrenbestez
ederki gabiltza.

A.M. Peñagarikano

Gaia: Urteetan ibili haiz kafe makinak banatzen. Sei puntu jarriko ditiat.

Neuria: Zortziko txikia
Doinua: Aranora joan ziren I
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GALDAKAO
(2021-09-12)

Bertsolariak
Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio, Sustrai Colina eta Julio Soto

Gai-emailea
Arkaitz Estiballes

Ardantza parkean, aire librean eta eguraldi goxoarekin osatu zuten festaren barruan behar zukeen saioa.

N. Ibarzabal- M. Lujanbio

Gaia: Nereak gozogintzako ikastaroa egin zuen konfinamendu garaian. Orain Maialeni eramaten dizkio gozo pilo bat. Ez 
ditu asko maite Maialenek eta denak gorde egiten ditu. Txirrina jo dute eta badator Nerea kutxa batekin.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Mando baten gainean I

M. Lujanbio
Bidali gabe ez eske
ta ez Whatsapp mezu
Nerea atean dut
ta Maialen kexu
postreei zapore ona
ematen diezu
baina beste zernahi ere
ekar dezakezu.

N. Ibarzabal
Azukrea, irina 
eta legamia
nire pastelek dute
barruan mamia
gozatzen omen dute
asko zure mihia
gustatu al zitzaizun
lehengoko brownia?

M. Lujanbio
Brownitzar harek zeukan
ladrilloan karga
azukre integrala
botata behar ba
irina ere integrala 
ez aparte laga
pozoitzekotan ondo
pozoitu behar da.

N. Ibarzabal
Ai gauza integralak
ez du ezer txarrik
tripa barrua euki
behar da itzarrik
nik zu goxatzearren
eiten dut bakarrik
aspaldian zabiltza
ozpindu xamarrik.

M. Lujanbio
Ozpinduta gabiltza
igualtsu ni ta zu
ez baitidazu egiten
behar beste kasu
ozpinduta nagola
iruditzen aizu!
Ba atuna ta gindillak
ekarri itzazu.

N. Ibarzabal
Baina hori egitea
legoke itsuski
animaliak dira
eta ze angusti!
Nik pastela dakarkit
irin eta guzti
ta lehorra badago
kafesnetan busti.
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M. Lujanbio
Brownia behera eta
gatobaska23 gora
kafesnetan sartuta
ezin da hondora
bota egin nahi ditut
ta ez dakit nora
hau konposterako’re
txarra izango da.

N. Ibarzabal
Argi daukat ez duzu 
oso gogokoa
ta orain geratu zait
aurpegi tontoa
badakit bazarena
zu azarokoa
tarta egina neukan
hiru pisukoa.

23  Gâteau basque edo euskal pastela. 

M. Lujanbio
Eguna badakizu 
egin gabe tongo
beraz azaroan aurten
a ze festaondo!
Pastela ja goorra dago
ikusi det  ondo
azaroan gogorrago
ere ez da egongo.

N. Ibarzabal
Ba gogorra badago
gogortu dadila
berriz ez nahiz helduko
hona zure bila
egizu gisatua
edota tortilla
gainean kandela ta
azpian gindilla.
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AMURRIO
(2021-09-19)

Bertsolariak
Miren Amuriza, Uxue Alberdi eta Oihana Bartra

Gai-emailea
Izar Mendiguren

Berrogei lagun inguru gerturatu ziren San Anton plazara Ez da kasualitatea bertso saioa entzutera. Ixak Arruti eta Gari 
Otamendi izan ziren musikariak.

M. Amuriza - U. Alberdi

Gaia: 221 egun daramate Tubacexeko langileak greban. 700 langile eta horietatik 30 inguru emakumeak. 50 kaleratze 
zerrendan. Zuek zarete zerrenda horretako bi emakume. Beti bezala Amurrioko lantegi sarreran zaudete, piketean. Nekatuta 
bai, baina ez zaudete amore emateko prest.
 
Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ama nola zure belaunetan

M. Amuriza
Esan beharrean “Kaixo, egun on”
ta elkarri eman bi muxu
maskarillekin ta pankartekin
jarraitzen dugu jo ta su
kartelei buruz galdetu behar
nizun hasieran Uxu
baina lehenengo inportanteena
lo ondo egin al duzu?

U. Alberdi
Egia esan ez, ez dut egin
nekeak merezi gisan
baina halere zure ondora
berriro hona komeni zan
atzo senarrak hala esan zidan
ta zuri gelditu nintzan
emakumeak ezin duela
horren egoskorra izan.

M. Amuriza
Zer esango dizut ba Uxue
zure senarrarena?
Beste askorena bezala da
deskoloke nabarmena
ezin dute ulertu gu hemen
geureai eusten gaudena
euren borroka gurea da baina
gurea ez da eurena.

U. Alberdi
Nere ondoan zegolakoan
Miren ni horretan nintzen
hasera baten laguntzen zidan
kalean afixak ipintzen
baina hainbeste denboran ekina
ez omen du konprenitzen
beste zeozer aurki omen nezakeen
zaintzen edota garbitzen.

M. Amuriza
Geurean segi behar dugu ta
ez zazu etsi mesedez
kazetari bat etorri zait lehen
koadernoz eta hitz xehez
galdetu dit emakume bezala
zelan nagon ohiko xedez
zergatik ez dit galdetu zelan
gauden gu langile legez.

U. Alberdi
Langilea baino lehen ikusten da
emaztea edo sabela
estigmatzen da gure borroka
neurtua bada epela
orain badakit lehen ez nekina
haragiak dioela
patriarkatua ta patronala
gauza berbera direla.
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M. Amuriza
Gauza batzuk ikusten ditugu
begi kolpean nabari
begiratzen diogu patronal
edo patriarkatuari
ta gure gizon sindikalistak
ze esan hoiei buruz, adi!
Aliatuak zirela baina
orain ez daukat hain argi.

U. Alberdi
Ez dituzte errez heltzen gure
min, neke, oihu, aldarri
langile gisa begiratuak
doi-doi eta ez hain sarri
haiei begira egonak gara
baina gaudenean larri
beste inorrek ez digu eusten
heldu daiogun elkarri.

Bertso Derbia. Hernani. 2021/10/31. XDZ



109

B a p a t ea n  2 0 2 1

I. Zubeldia
Garai batean pare honetan
pasatu ohi nintzen astoz
gaur oinez noa, erdi herrenka
baina hala ere gogoz.
Nolako kuadrilla!
Hauxe da ume pila!
Ta horrek ematen dit poz
lehen lan ihesi joan zirenak
orain bizi bila datoz. (bis)

Lehen ezin ginen etxe batean
irten gabe errenditu
batzuek apaiz, besteak monja
inork ez zun nahi gelditu.
Hau da abelerea!
Zerbait aldatu gea!
Entzun nahi dunak aditu:
gure mundua borobila da
ta bueltak ematen ditu. (bis)

Hirietatik herrietara
aldatu ohi da pintzela
leheno urruti ikusten zuten
garai bateko kartzela
baina honuntza etorri
heldu behar zaio horri
lana uste det badela
ea herria uzten diguten
lehen hartu duten bezela. (bis)

ERREZIL
(2021-10-22)

Bertsolariak
Maialen Akizu eta Iker Zubeldia

Gai-emailea
Jon Gurrutxaga eta Haritz Etxeberria Ministro

Erniarraitz Bertsozale Elkarteak antolatuta 100 entzule bildu ziren Letea jatetxean bertso afarirako.

I. Zubeldia

Gaia: Iker, Errezilgo agure bat haiz. Zortzi, hamar, hamabi, anai-arrebako sendiak hituen zuen garaian. Hori bakantzen joan 
zen. Azken urte luzeetako joera demografikoa izan da landa eremutik hirira joatekoa, baina orain pandemiak hori aldatu 
duela ematen dik.  Jendea behetik gora datorrela. Hi askotan egon haiz gai honengatik etsiak jota. Baina, gaur eskolako 
atarira inguratu haiz eta jolasean ume mordoa dabilela ikusi duk. 
 
Neurria: Bederatzikoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz
 Doinua: Iparragirre abila dela
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M. Akizu – I. Zubeldia

Gaia: Udazkena uzta sasoia da, eta zuek basoan zaudeten bi katagorri zarete, bi urtxintxa. Ikerrek fruta hartu ahala jan 
egiten du, eta Maialenek negurako jasotzen du.

Neurria: Seiko txikia
Doinua: Bertsuak jarri dizkat

I. Zubeldia
Neguak bezten digu
gure bekokia
ohitura bera degu 
eta egokia
soilik desberdina
gure biltokia. (bis)

M. Akizu 
Honek izaten ditu
mila buru-haize
fruta bat hartu ohi du
barrura belaxe
gosea kitatzen du
baino ezin ase. (bis)

I. Zubeldia
Zu beti tripa triste
gerorako minez
nik sabela bete det
gogoz eta grinez
negun lo egingo det
tripei hazka eginez. (bis)

M. Akizu 
Ba, bai ibili zaitte
tripetan azkure
zure alderdie akaso 
ez al da peneube?
Berea berea da
ta nerea gure. (bis)

J I. Zubeldia
Jan eta jan hor nabil
segi eta segi
hala ere aurkitzen naiz
larri eta eri
zuloan ez naiz sartzen
jango nun gehiegi. (bis)

M. Akizu 
Burue haundie do
eta erakutsi
egia da jaten do
azal eta guzti
kata egiten baitu
ta gorrik ikusi. (bis)

I. Zubeldia
Hotz haundie eiten do
ilbeltzeko gauen
ez dakit negu horrek
garbituko nauen?
nahi al dezu lo egin
nere aldamenen? (bis)

M. Akizu 
Tatuaje, parapente
ta zenbat zorion!
Hasi da Iker eta 
nola ba egin on?
Esan diet zure atzen 
ezin dala egon. (bis)

I. Zubeldia
Nere atzen sufritu
eingo dezu gehio
urtxintxanak zabaldu 
ditu mila leiho
holamuz hasi ziren
Pantxoa ta Peio. (bis)

M. Akizu 
Batek dauka eztena
besteak gantxoa
bata degu Kijote
bestea Santxoa.
Ba, hor ni naiz Peio ta
zu zera Pantxoa. (bis)

I. Zubeldia
Pantxoa orain ere
oso pantxo dago.
Peio egon izan zan
gaur baino lehenago
Maialen agur bana 
bota beharra dago. (bis)
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Bertsol(hik)ariak bertso saioa. Segura. 2021/12/04. XDZ 
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Xilaba; Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko Bertsulari Xapelketako finala. Donibane-Lohizune. 2021/11/13. XDZ
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DONIBANE LOHIZUNE
(2021-11-13)

Amets Arzallus Antia

Txapeldunaren agurra.

Neurria: Zortzi puntuko berdina, 16 silabaz 
Airea: Norbere mundu intimo

Biriatuko mendira lore bat eta musu bi
beste bat urte osoko bertsozale maite zuri!
Muga madarikatu bat erantsi ziguten guri
jendea han ibiltzen da ito larrian urduri
zuriak ez baigara beltz beltzak ez baitira zuri
har dezadan makila hau ta mugak bihurtu zubi
Bidasoak ez dezala beste malkorik isuri
primaderan hiru lore baietz hazi Zibururi!



114

B a p a t ea n  2 0 2 1

A. Arzallus 
Bertsoak sarri bilatu 
nahi du ertz edo erpina
umore kolpe bat edo
zerbait inork ez dakina
nik errieta asko jaso dut
ta egin didate mina
batez ere da eseri eta
neure buruai egina.

M. Lujanbio 
Gaur bertan ikusi ditut
ilun xamar bi betarte
bertsozale sutsu biak
ta hala esan didate
“Ideaz nahiko lauso zaudete
errimak erdi aparte
gutxi kantatzen duzuen hontan
benetan flojo zaudete!”.

J. Illarregi 
Txapelketa garaia da
kaosa ez da kabala
aurrekoan entzun nuen
jeitsi eta berehala
“Puntu gehiegi jaso dituzu
ez da izandu normala”
nere bertsoen puntuak nik neuk 
jarri banitu bezala!

O. Arana 
Edozein  ofiziok du
ezti adina ozpin trago
eta gu ibiltzen gara
hain bidearen esklabo
etxean sarri entzun izan dut
eta ez da hain arraro
“Ja telebistan agertzen zara
etxean baino gehiago!”.

A. Arzallus 
Aspaldi gai bakarra da
gai bakarra ta nahikoa
ta lagun batek esanda
berotu zait lapikoa
esan baitzidan “Bertsolariek
lehen gai oro zimikoa 
birusarekin galdu duzue
distantzia kritikoa”.

M. Lujanbio 
Ta saioa zuzenean 
entzun ezin dunak pentsa! 
Saioarik ez delako ala
berak dulako pereza
gure Hitzetik Hortzerarekin
ere entzun dut nahiko kexa
“Hori ze ordutan ematen duten
asmatzen ez da erreza!”.

LEGAZPI
(2021-11-19)

Bertsolariak
Oihana Arana, Joanes Illarregi, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus

Gai-emailea
Nekane Gonzalez

Latxartegi aretoan izan zen jaialdia, arratsaldeko zazpietan. 

O. Arana – J. Illarregi – M. Lujanbio – A. Arzallus  
Gaia: Jakinekoa da bertsolariok errieta askoren biktima izaten zaretela. Konta itzazu azkenaldian jaso dituzuen errieta 
batzuk. Eta egin baduzue, kontatzeko ere aukera duzue.

Neurria: Zortzikoa, handiaren moldekoa, 4 puntuz 
Doinua: Sorlekua utziz gero
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J. Illarregi 
Nere amak ere dauka
diskurtsoa ugaria
esaten dit “Oholtzan kieto 
euki zazu ipurdia!
Ez egin mm, mm! Eta ez izan
zaren bezain urduria!”
igual modelo naizela uste du
eta ez bertsolaria!

O. Arana 
Bronka bat izanagatik 
bihurtu daiteke lora
ta lagun batek ziostan 
atzo belarri ondora
“Aizu bertsoa ta ez bertsoa
beti behera eta gora
akaso hartu behar zenuke
deskantsatzeko denbora”.

Bertso Udalekuak. Beizama. 2021/7/10. XDZ
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IRUÑEA
(2021-11-28)

Saioa Alkaiza Guallar 

Txapeldunaren agurra.

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Zimur-zimur egina da

Besarkada bat langile
auzoetako aldera
erdaldunen seme-alabok
hor ikasi dugu euskera
eta mundu bat da jaso
duguna horrekin batera
euskerak behar du ofiziala
Lesakatik Cascantera
eta orain musu handi bat
iraultza den gorputzera
ez-bitarra, queerra, transa
marika eta bollera (bis)
mundua ederragoa
da hurbilduz bazterrera.
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Nafarroako Bertsolari Txapelketako finala. Iruñea. 2021/11/28. Josu Santesteban. XDZ



118

B a p a t ea n  2 0 2 1

LEMOIZ
(2021-11-28)

Bertsolariak
Peru Vidal, Nerea Elustondo, Etxahun Lekue eta Sustrai Colina 

Gai-emailea
Jagoba Pereda

Algortako Bertsolari Eskolak eta Uribe Kostako Mankomunitate Zerbitzuak antolatu zuten saioa, Urizar pilotalekuan 
eguerdi partean gauzatu zena.

P. Vidal - N. Elustondo - E Lekue - S. Colina  

Gaia: Negua iritsi da Euskal Herrira. Zuek prest zaudete neguari aurre egiteko? 

Neurria: Zortzikoa, handiaren moldekoa, 4 puntuz 
Doinua: Sorlekua utziz gero

S. Colina  
Euria goian behean ta
haize hotzaren zirzira
martxora arte ezkutatuta
da ekiaren dizdira
Sustrai Colina eta negua
ia antonimo dira
neri elurra gustatzen baitzait
leiho atzetik begira.

E. Lekue
Negua emozino bat da
ez lurra eta zerua
askori eragiten deutzo
hainbesteko ernegua!
Baina uda edo udaberririk
ba ete da hona heldua? 
Pentsatzen baitot daroagula
urte t’erdiko negua.

N. Elustondo
Nahiz ta gustora ibili
beroakin buruz buru
ailegatzen da negua
neurriak hartzen ditugu
gerrian bueltan pilatu ditut
hogei kilo gantz inguru
bizirauteko balioko didan
ez nago oso seguru.

P. Vidal 
Etxean sartzen naiz eta
itxi leiho eta ate
ta kalera joatekotan
kirolean eta jo ta ke
nahiz gaurko egunez txaketa lodi
hau ez daukadan aparte
prest nengoela pentsatzen nuen
hona etorri naizen arte.

S. Colina 
Nahiz negua joan dela
kantatu udaberriro
tamalez udazkenean
itzuli ohi da berriro
aurten gainera Covid kasuak 
doaz igo eta igo
eta beldur naiz ez ote duten
neguagoa egingo.

E. Lekue 
Iparretik datorrela
antzematen da haizean
goizeko lei zurietan
iluntzetako hezean
txamarra jantzi kanpora joan
bestela manta etxean
udaberria ez da preziatzen
negua pasa ezean.
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N. Elustondo
Hotza iristen da eta
guk pentsatu “Ze tamala! 
Kolpetik udaberria 
baldin baletor ojala!”
Nahiz eta hotzak akatzen gauden
ipar poloan bezala
lasai hartu ze horrexei esker
gazte egoten da azala.

P. Vidal 
Niretzat nahiko antzeko
uda edo udabarri
aurtengo udan lanbroak
estali gaitu gu sarri
udazkenean negu betea
etorri zaigula larri
planeta itxuraz berotzen doa
baina nik ez dut igarri.

Bertso Udalekuak. Irañeta. 2021/7/27. XDZ
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BILBO
(2021-12-18)

Nerea Ibarzabal Salegi
 
Txapeldunaren agurra.

Neurria: Hamaseiko handia
Airea: Eguzkiak urtzen du han goian B

 
Gure etxeko andre guztiak
nahi nituzke ohoratu
egoerarik gogorrenetan
ez direnak hondoratu
bizikideei, bertsokideei
bihotzetik bost olatu
badago nundik jasoa eta
badago zer geroratu.
Muga, kartzela, harresi, ibai
galerak zelan kontatu?
Merkantzientzat bideak libre
ta pertsonak zokoratu!
Baina itzarrik eusten gaituzten
ideia hoiei oratu
hormak higatu daitezkeelako
ta arrakalak loratu.
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Bapatean 2018

4

Ber t so
sa ioen
mu g imendua

Bapatean 2018

4

Sar ike tak
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ARAMAIO
(2021-04-17)

Bertsolariak
Alazne Untxalo, Oihane Perea, Miren Artetxe, Itxaso Piquer, Haizea Arana eta Maddi Aiestaran 

Gai-emailea
Ainhoa Urien

I. Señora sariketako lehen kanporaketa.

O. Perea - A. Untxalo
 
Gaia: Kokotz batean zaudeten bi ile zarete. Zuen kokotzaren jabea zuei begira-begira dago, ispilu aurrean.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

O. Perea 
Begira zein daukagun 
ispilu aurrean.
A. Untxalo
Nik punta badaezpada 
gorde dut lurrean.
O. Perea 
Nik pintxatu egin diot 
bere hatzamarrean.
A. Untxalo
Begira gehio daude 
bere sudurrean.

A. Untxalo
Ai! Behatz bat luzatu 
ta ukitu egin nau.
O. Perea 
Baina ez ditu aurkitu 
gu bezalako lau.
A. Untxalo
Pintza hartu ta agian 
kenduko nau ri-rau.
O. Perea 
Azazkalakin dabil 
hemen egun ta gau.

O. Perea 
Baina pixka´t handitzen 
utzi behar digu.
A. Untxalo
Ez da hori pasako 
zu zara testigu.
O. Perea 
Makinarentzat ez du 
horrenbeste diru.
A. Untxalo
Makina ez da beharrik 
guk ongi dakigu.

A. Untxalo
Kutxilla ere badu 
kajoian sartuta.
O. Perea 
Baina ez du harrapatuko 
nere honen punta.
A. Untxalo
Ba ni zurekin nago 
oain erdi lotuta.
O. Perea 
Igual saiatuko da 
jaboia hartuta.

O. Perea 
Baina igual hobe du gu 
maitatzearena.
A. Untxalo
Ileak izatea 
ez al da onena?
O. Perea 
Ni neu izan naiteke 
eleganteena.
A. Untxalo
Ni neu izan naiteke bai 
kizkur ta luzeena.

A. Untxalo
Bigotea ere badu 
polita galanta.
O. Perea 
Gixarajoak badu 
nerabeen planta.
A. Untxalo
Ta zera hor heldu da 
tantaka-tantaka.
O. Perea 
Hobe buru gainean 
ipintzea manta.

O. Perea 
Gero ipiniko da
granoei begira.
A. Untxalo
Grasarekin kopetan 
nolako dizdira.
O. Perea 
Horiek zabaltzen dira 
oso urrutira.
A. Untxalo
Denak maitatu behar 
behar den neurrira.

A. Untxalo
Ispiluko argia 
itzali ta gero.
O. Perea 
Negar egiterik guk 
ez zazu espero.
A. Untxalo
Aurpegia jarria 
zaio bero-bero.
O. Perea 
Bainua hartuko du ba
hauxe eta gero.
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M. Artetxe
Ez dut oroitzen ja zein izan zen 
ezkontzeko arrazoia
baina geroztik nire biziko 
estresak ja jo du goia
dibortzioa sinatuko dut 
jada bada ta sasoia
agur etxea, agur kortinak
mesanotxea, koltxoia
agur umeak, Iñigo eta 
ditxosozko triatloia! (bis)

Duela hilabete ja jarri nuen 
notarioakin zita
hona iritsi ta hasieran 
ordubete eserita
ta señoroak azken unean 
behintzat egin dit bisita
papera aurrean jarri dit eta 
ja akabo ika-mika
eta papera sinatuko dut 
señora Artetxe jarrita. (bis)

M. Aiestaran 
Batek tizari zarata egin 
besteak borragoma tira
gero hiru mutil nahiko builoso 
hasi “Biba!” eta “Biba!”
nik uste nuen heldu nintzela 
heziko nauen tokira
ta harriduratik jarri natzaie 
ero horiei begira
andereñoak esan duenez 
eskola on bat hori da. (bis)

Derrepentean batek egin dit 
bizkar gaineraino salto
ni askoz nago erosoago 
zoro-etxe hontatik kanpo
bost urte duen neskatxa baten 
heldutasuna aintzako
ez dute hartzen ta beraz saltoz
ihesi joan beharko
nire iritziz ni pronto nago 
unibertsitaterako. (bis)
 

M. Artetxe 

Gaia: Zure bizitzako paperik inportanteena sinatzear zaude. Boligrafoak dar-dar egiten dizu eskuetan.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gogoan daukat ez du aspaldi

M. Aiestaran 

Gaia: Urduri, irrikaz iritsi zara hainbeste espero zenuen leku eta momentura. Ez da uste zenuena.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke
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LESAKA
(2021-05-08)

Bertsolariak
Saioa Alkaiza, Miren Artetxe, Amaia Agirre, Onintza Enbeita, Paula Amilburu eta Haizea Arana

Gai-emailea
Ainhoa Larretxea

I. Señora Sariketako finala.

A. Agirre – On. Enbeita 
Gaia: Elkarrekin bizi zareten bikotea zarete. Amaia, hilabeteak dira Onintza katu bat adoptatzeko erran eta erran ibili zaizu-
la. Astebete da katua etxeratu zenutenetik eta geroztik ikusezin bihurtu zara beretzako. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Gizona da zoroa    

A. Agirre 
Katu har mistikoa 
eta Bixkor mote
bizitzak eman dizkit 
hiruzpalau kolpe
oraintxe geratu naiz 
ta posible ote?
Ez zure harramazka
ez zure bigote! (bis)

On. Enbeita
Katu nabar-nabarra 
ta ez da makala
begira ze xuabea 
den bere azala
zerbait esan didazu 
Amaia aibala!
Pentsatu dut katua 
berbetan neukala. (bis)

A. Agirre
Ba ez ez zan katua 
sorpresa-sorpresa
laister alde egingo du 
eiten det promesa
ez da hain lagun ona 
zure katu persa
lekutan gelditu da 
Onintza tigresa! (bis)

On. Enbeita
Katakume txiki bi 
bagina bezela
ohera joanda lo 
gabiltza horrela
aspaldi esan nizun 
aspertu nintzela
aliziente berri 
bat behar nuela. (bis)

A. Agirre 
Lehenago ez ginan ez
monja eta apaiz
baina zu konbentura 
sartu zera garaiz
lagun bat ekarrita
inguratu etsaiz
hurbilduko al zera 
grgrgrgr jartzen banaiz?

On. Enbeita
Erpeak aterata 
jarri zara brabo
ni horren zain nengoen 
Amaia luzaro
egia esan pixka bat 
pixka´t bero nago
baina eske katua 
oin justu lo dago! (bis)
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On. Enbeita
Deitu zidaten behin Berriatik
egunero idazteko
pentsatu nuen “De puta madre 
asko daukat esateko”
orri zuria bete izan dut nik 
ahal bezain ederto
baina munduak hor jarraitzen du 
bere pauta hoietan terko
asmoa nuen hasieratik
idoloak botatzeko
ta galdera da prest ote gauden 
geureak kritikatzeko
pintada baten jarri didate 
Miamira joateko
ta pentsatzen dut igual han bertan
nengokeela askoz hobeto.

Xokeatuta pintada baten 
aurrean nago luzaro
txistu garratza dator ahora
hari trago eta trago
nire izena hor ikustea 
egiten zait hain arraro
baina nik izan behar omen dut 
neuk esanaren esklabo
hemen ezin da nahi duzulako
mahai gainean jo hordago
ezkertiarren artean ere 
patriarkatua dago klaro!
Mundu guztian eguzki bera 
dagoelakoan nago
ta Miamira joan gabe hemen 
egiteko asko dago.

On. Enbeita

Gaia eman aitzin, Onintzak oholtzan ziren bertsolariek emango zioten laguntza mota hautatu behar izan zuen. Ideien joke-
rra edo komodina hautatu zuen. Hots, eserita ziren bertsolariek bertsotarako ideiak eman zizkioten.
   
Gaia: Paretako pintadari begira daramatzazu bortz minutu. 

Neurria: Hamaseiko handia
Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian B  
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S. Robles
Hegazkinik gabeko
aurtengo partea
hobe zen Saturraran
partera joatea
ta arropak kentzeko
nolako tartea!
A ze abentura den
intimitatea.

Tx. Altube
Ta intimitatean
bat ondo bizi da
ez naiz Nartziso baina
pizten dut desira
ez diet egin gura
prakei beherantz tira
hemengo tiburoiak
okerrenak dira.

S. Robles
Hegazkinetik bota
zara zu maizago
Amazonaseraino
egin duzu txango
marrazo baten gisan
ni zure zain nago
zuk beti izan duzu
lotsa gutxiago.

Tx. Altube
Limurtzen naute hainbat
abentura handik
baina holakoetan
badaukat lotsarik
begira agure hori
kantzontzilo barik
Amazonasen ez zen
halako boarik.

S. Robles
Ta kaltzontziloekin
nolako burruka!
Hobe txiringitoan
kaña bat hartuta
begiratu hondartza
hasi eta buka
egoa berehala
jaitsiko zaizu ta.

Tx. Altube
Egoa jaitsi edo
autoestima puztu
halako itxurarik
nik ez dut gorpuztu
goazen txiringitora
bi zerbeza hustu
ta gero baietz biok
azkarren biluztu.

ZARAUTZ
(2021-09-03)

Bertsolariak
Txaber Altube, Sarai Robles, Andoni Mujika, Ekhiñe Zapiain eta Aitor Zubikarai

Gai-emailea
Maite Aizpurua

45. Lizardi saria

Beste urte batez Modelo aretoan egin zen Lizardi Sariko finala. Gaueko 22:00etan 

S. Robles- Tx. Altube
 
Gaia: Lagunak zarete. Udaran beti plan bereziak egiten dituzue: lurralde desberdinak bisitatu, hegazkinetik salto egin… 
Aurten hondartza nudista batera joan zarete. Elkarri begira zaudete zein aurrena biluztuko.  

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Azienda bat dago
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J. Maia
Ia-ia bihurtuta
goizeko ritoa. 
Zer ote dut mania
edo begikoa?
Mundua irauli da
gure neurrikoa
nere gainekoa da
zure azpikoa. (bis)

N. Ibarzabal
Nik ez nuke kendu nahi 
ba zure gainetik
berez-berez erortzen
baitzaizkit sokatik.
Ta zer gertatzen ari
zaidan ba ez dakit
pintza galtzen 1 hasia 
naizela zugatik. 

J. Maia
Balkoidun sala bat ta
leihodun sukalde
hori bihurtu dezu
mezuen lurralde
puntatik puntara ta
alderikan alde
prenda guztikin nitaz
kolgatuta2 zaude. (bis)

1  Espainiako estatuko gaztelaniaz “Irse la pinza” zoratuta egotea edo zentzua galtzea esan nahi du.
2  Espainiako estatuko gaztelaniaz “Estar colgado” menpean egotea edo maiteminduta egotea esan nahi du.

N. Ibarzabal
Ba bai egiten duzu
hitzarekin tira
ta ikusten bazaitut
eskaileran: biba!
Hortxe aldamenetik
nigana begira
soinean ditudanak
ere jausten dira. (bis)

J. Maia
Ejem! Ejem! Klima ja
doa berotzera
eta animatu naiz 
berriz igotzera
goizero igotzen naiz
txirrina jotzera
baina ez soinekora
baizik ta etxera. (bis)

N. Ibarzabal
Hainbeste txirrin daude
egiteko dantza
indirektak ulertzen
hasi zara antza
bi pisuren artean
ein leike balantza
hurrengo baten bota
zeureak gorantza. (bis)

ZALDIBIA
(2021-10-23)

Bertsolariak
Andoni Egaña, Jon Maia, Maialen Akizu eta Nerea Ibarzabal

Gai-emailea
Alaitz Sarasola

Udazkeneko IV. Zapi jaztean bertso otorduen formatura itzuli ziren berriro. Oraingoan bazkaria eginez Zubiburu Kultur 
Elkartean. Nerea Ibarzabal hautatu zuten zapidun moduan eta 2019ko irabazleak, Andoni Egañak, jantzi zion zapia. Zapi 
Bat elkarteak antolatutako saiora 70 lagun bertaratu ziren.

J. Maia – N. Ibarzabal

Gaia: Zuek bizilagunak zarete. Nereak arropak zabaltzen dituen bakoitzean zerbait erortzen zaio Jonen balkoira. Baina 
Nerea, sekula ez zaizu galtzerdirik erortzen. Ez eta igerilekuko txanoa edo sukaldeko trapurik ere. Kuleroak ez badira, suje-
tadorea, sujetadorea ez bada tanga... Gaur ere Jon, aurkitu dituzu balkoian Nerearen azpiko arropak eta haiek hartuta igo 
zara bere etxeko txirrina jotzera. 
 
Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena
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J. Maia
Zure balkoira noa
zer dagon gordea
sujetadore beltza 
kulero morea.
Gauza batetaz ziur
naukazu ordea
ez dagoela gaizki
kalentadorea. (bis)

N. Ibarzabal
Nahiko zabarra berez
nik dudan teknika
oin ia lotsatu naiz
hona etorrita
kalentadora beti
piztuta eukita
ta hala ere tangak
hor daude bustita. (bis)

J. Maia
Deszifratzen ari naiz
zure interesa
nik ezin dizut egin
halako promesa
baina zure asmoak
aterriza beza
hobeto dezu bota
hegaldun konpresa.

N. Ibarzabal
Konpresa hegalduna
hegan irtetzeko
ia jarri gara jende
gordinan antzeko
eta hemen zaudenez
ja nire etxeko
prest al zaude batera
zentrifugatzeko?

J. Maia
Sartu nauzu Zannusin
edo ta Balayn
barrura sartu eta
eragin, eragin!
Baina goazen astiro
hainbeste jakin-min
zentrifugatu aurretik
aklaratu nadin. (bis)
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 Tauletako kontzeptuen azalpena 

Jaialdiak:  Hiru bertsolari edo gehiago eta gaiak emanda.
Plaza librekoak: Bi-hiru bertsolari, librean, plazan, jaietan...
Lagun-artekoak: Jatordu giroan edo lagun-arteko giroetan egindako saioak.
Eskekoak:         Etxez etxe eskean egindakoak.
Didaktikoak:     Bertsolaritzaren inguruko helburu didaktikoa dutenak.
Ekitaldipekoak:   Bertsotarako ez den ekitaldian egindako saioak (omenaldi, ezkontza...).
Txapelketak:  Bat-bateko lehia: Euskal Herrikoa, herrialdeetakoak edo eskolartekoak.
Sariketak:          Bat-bateko lehia, herrialde mailako lehia izan gabe. Kultur elkarteek, udalek eta bestelako taldeek   
   antolatuak edo motibo jakin baten inguruan jokatzen direnak.
Lehiaketak:   Bertso idatzien lehiaketen inguruan antolatutakoa: sari-ematea, parte hartutako bertso-idatzien   
   emanaldia, ...
Bereziak:          Saio musikatuak, esperimentalak eta bertso jarriekin eginak.
Hitzaldiak:        Bertsolaritzaren inguruan antolatutako hitzaldiak edo ikastaroak, edozein markotan antolatuak.
 
 
Herrialdeak: 
 
Araba: 
Aiaraldea:   Aiara, Amurrio, Artziniega, Laudio, Okondo
Añanaldea:   Armiñon, Añana, Berantevilla, Erriberabeitia, Erriberagoitia, Gaubea, Iruña Oka, Kuartango, Lanta  
   ron, Zanbrana
Arabako Errioxa:  Bastida, Bilar, Ekora, Eltziego, Eskuernaga, Guardia, Kripan, Lantziego, La Puebla de Labarca,  Leza,   
   Mañueta, Moreda, Navaridas, Oion, Samaniego
Arabako Lautada:  Agurain, Asparrena, Barrundia, Burgu, Donemillaga, Dulantzi, Iruraitz-Gauna, Zalduondo
Arabako Mendialdea:  Arraia-Maeztu, Bernedo, Harana, Kanpezu, Langran, Urizaharra
Gasteizaldea:    Gasteiz
Trebiñuko Konderria:   Argantzun, Askartza, Trebiñu
Zuia-Gorbeialdea:  Aramaio, Arratzu-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia
 
Baxenabarre: 
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-Sorhapürü, Lüküze-Altzümarta, 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:    Ahatsa-Altzieta-Bazkazane, Ainhize-Monjolose, Aintzila, Arnegi, Behorlegi, Buztintze-Hiriberri,           



139

B a p a t ea n  2 0 2 1

   Donazaharre, Donibane Garazi, Duzunaritze-Sarasketa, Eiheralarre, Ezterenzubi, Gamarte,   
   Izpura, Jatsu, Lakarra, Lekunberri, Mendibe, Suhuskune, Uharte-Garazi, Zaro
Oztibarre:   Arhantsusi, Bunuze, Donaixti-Ibarre, Hozta, Ibarla, Izura-Azme, Jutsi, Landibarre, Larzabale- 
   Arroze-Zibize, Pagola
 
Bizkaia: 
Arratia-Nerbioi:  Arakaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Artea, 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, Bizkargi, 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, Etxebarria, 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, Irun
Buruntzaldea:   Andoain, Astigarraga, Ereñotzu, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil
Debabarrena:   Deba, Eibar, Elgoibar, Itziar, Mendaro, Mutriku, Soraluze
Debagoiena:   Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga, Oñati
Donostialdea:   Donostia, Igeldo
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, Amasa-Villabona, Amezketa, Anoeta,   
   Asteasu,  Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde,  
   Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Zizurkil
Urola Kosta:    Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa, Zumaia
 
Lapurdi: 

Biarritz, Angelu, Baiona: Angelu, Baiona, Biarritz, Bokale
Lapurdi Beherea:  Hiriburu, Lehuntze, Milafranga, Mugerre, Urketa
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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, Murillo El Cuende, Murillo El Fruto, Orbaibar, San Martin Unx,  
    Santakara, Tafalla, Uxue
Iruñeko Merindadea:   Basaburua, Baztan, Bortziriak, Etxauribar, Gares, Iruñerria, Itza, Larraunaldea,   
    Leitzaldea, Malerreka, Oltza Zendea, Sakana, Txulapain, Ultzamaldea
Lizarrako Merindadea:   Ameskoa, Armañantzas, Azuelo, Deierri, Deierri Ibarra, Doneztebe-Iguzkitza, Egaibar, El  
    Busto, Genevilla, Gesalatz, Iguzkitza, Lana, Lapoblacion, Lizarra, Lizarrerriko Erribera,  
    Los Arcos, Marañon, Piedramillera, San Adrian, Santsol, Sorlada, Torralba del Río, Torres  
    del Rio, 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, Artzibar, Auritz, Erroibar, Erronkariko Ibarra, Esteribar, Ibargoiti, Irunberri,   
    Lizoainibar, Longida, Luzaide, Orotz-Betelu, Orreaga, Zangozaldea, Zaraitzu
 
Zuberoa: 
Arbaila:    Altzürükü, Arrokiaga, Garindaine, Gotaine-Irabarne, Idauze-Mendi, Mendikota,   
    Muskildi, Ozaze-Zühara, Pagola, Urdiñarbe, Zalgize-Doneztebe
Basabürüa:    Aloze-Ziboze-Onizegaine, Altzai-Altzabeheti-Zunharreta, Atharratze-Sorholüze, Barkoxe,  
    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
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Aldizkako Ekitaldiak: txapelketak, sariketak eta lehiaketak

Aldizkako Ekitaldiak deritzon atalean noizbehinka antolatzen diren ekitaldien berri jasotzen da. Ekitaldiok bertsolaritza 
sustatu eta biziberritzeko ekimen gisa hartu izan dira historian zehar, eta gaur egun ere funtzio hori betetzen dute. 
Hainbat motakoak izan daitezke. Esaterako, bakoitzaren helburuen arabera: bertsolaritza ezagutzera emateko, bertso-
laritza prestigiatzeko, bertsolari gazteak ezagutarazteko… Ezaugarrien arabera, berriz, bestelako multzokatzea dugu: 
hedadura mailaren araberakoa, sailkapen modua, lehiakortasun maila, maiztasunaren araberakoa eta abar.  Bertsola-
ritzaren Datu Basearen bidez Xenpelar Dokumentazio Zentroan jaso diren aldizkako ekitaldien informazioa ikus daite-
ke, helbide honetan: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa 

2021. urtean zehar izan diren txapelketa, sariketa eta lehiaketei buruz bildu ahal izan dugun informazioa honakoa da: 

•	 Txapelketak
Euskal Herri mailan edo herrialde mailan 2021ean antolatu diren bat-bateko lehiak: 

1. Herrialde mailako txapelketak:

Arabako Binakako Bertsolari Txapelketa (15. 2021) 

Bizkaiko Bertsolari Txapelketa (18. 2021) 

Nafarroako Bertsolari Txapelketa (45. 2021) 

XILABA. Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko Bertsulari Xapelketa (7. 2021) 

2. Eskolarteko txapelketak: 

Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (26. 2021) 

Bertsulari Gazteen Xapelgoa (28. 2021) 

Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (38. 2021) 

Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (33. 2021. Abadiño) 

Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (41. 2021) 

Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (35. 2021) 

•	 Sariketak
Eremu txikiagoan edo berezitasunen batekin 2021ean antolatutako bat-bateko lehiak:

Aixita Bertso Sariketa (1. 2021. Irurtzun) 

Argi Baltza Sariketa (1. 2021) 

Argi Berri Saria (23. 2021. Ordizia) 

Aztiri Bat Saria (21. 2021. Legazpi) 

Bergarako Taldekako Bertsolari Txapelketa (8. 2021. Bergara) 
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Bertsolari Gazteen BBK Sariketa (29. 2021) 

Bortzirietako Bertso-Eskolaren Taldekako Lehiaketa (22. 2021) 

Bota! Txorierri eta Uribe Butroeko Lagun Arteko Bertso Sariketa (2021) 

Galarrena Kopla Txapelketa (5. 2021. Lekeitio) 

Lizardi Saria (45. 2021. Zarautz) 

Osinalde Saria (49. 2021. Gabiria) 

Osinberde Saria (8. 2021. Zaldibia) 

Señora Sariketa (1. 2021) 

Udazkeneko Zapi Janztea (4. 2021. Zaldibia) 

Xenpelar Saria (25. 2021. Errenteria) 

Zarauzko Kopla Txapelketa (14. 2021. Zarautz) 

•	 Lehiaketak

“Joxean Ormazabal” Ipuin, Bertso Eta Marrazki Sariketa (18. 2021. Segura) 

Aitor Sarasua Bertso-Paper Lehiaketa (1. 2021) 

Altzako Bertso-Paper Lehiaketa (11. 2021. Donostia) 

Amarako Bertso Paper Lehiaketa (4. 2021. Donostia) 

Arrasate Bertso-Paper Lehiaketa (34. 2021. Arrasate) 

Arri-Botx bertso paper lehiaketa (6. 2021. Ondarroa) 

Balendin Enbeita Bertso-Paper Lehiaketa (14. 2021. Getxo) 

Basarri Saria (37. 2021. Zarautz) 

Baztan Bidasoko Bertso-Paper Lehiaketa (34. 2021. Bera) 

Beasain Idazlehiaketa (31. 2021. Beasain) 

Bertso Idatzi Txapelketa (2021. Lizarra) 

Bertsoa Bizi Gazte bideoklip lehiaketa (5. 2021) 

Bertsolari Aldizkariaren Bertso Idatzi Lehiaketa (1. 2021) 

Bertsolaritzen (23. 2021. Mendata) 

Bideo-Kopla Lehiaketa (2. 2021) 

Bota Bertso Bat! Lehiaketa (12. 2021. Zumaia) 

Bota Bertsoa! Bertso paperen lehiaketa txikia (7. 2021) 

Erandioko Bertsopaper Lehiaketa (13. 2021. Erandio) 
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Eskola-umeen Literatur Lehiaketa (34. 2021. Orio) 

Euskaraz Gazte Literatur Lehiaketa (28. 2021. Orio-Aia) 

Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Lehiaketa (33. 2021. Muxika) 

Getariako Literatur Lehiaketa (20. 2021. Getaria) 

Haztegi Ikastolako Bertso Txapelketa (1. 2021. Legazpi) 

Ibon Zabala Saria (23. 2021. Errenteria) 

Irabazi Asmorik Gabeko Bertso Paper Saria (1. 2021. Hondarribia) 

Iruñeko Bertsopaper Lehiaketa (2. 2021. Iruñea) 

Iurretako Literatur Lehiaketa (18. 2021. Iurreta) 

Julene Azpeitia Ipuin eta Bertso Lehiaketa (23. 2021. Durango) 

Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (36. 2021. Bergara) 

Koldo Mitxelena Literatura Lehiaketa (32. 2021. Donostia) 

Lazkao-Txiki Bertso-Paper Lehiaketa (30. 2021. Ordizia) 

Literatura Lehiaketa Haurrentzat (32. 2021. Barañain) 

Orribakar Literatura Lehiaketa (8. 2021. Lezo) 

Pello Mari Otaño Bertsopaper Lehiaketa (8. 2021. Zizurkil) 

San Andres Bertso-Paper Lehiaketa (27. 2021. Eibar) 

San Antontxu Bertso-paper Lehiaketa (23. 2021. Mungia) 

San Telmo Literatur Saria (38. 2021. Zumaia) 

Zapirain Anaiak Bertso-Paper Lehiaketa (33. 2021. Errenteria) 

Bapatean 2018
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TOLOSA (2021-01-16) 

O. Iguaran, A. Labaka, S. Colina, M. Lujanbio, A. Arzallus eta A. Egaña  ..........................................................................11

BILBO (2021-01-31)

U. Alberdi, M. Amenabar, O. Bartra eta M. Sarasola  ......................................................................................................13

PASAIA (2021-02-06)
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N. Ibarzabal, A. Peritz Euzkitze, H. Aizpurua eta M. Lujanbio .........................................................................................16
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B. Gaztelumendi, A. Egaña eta M. Aiestaran ..................................................................................................................28

DONOSTIA (2021-04-23)

O. Iguaran, M. Arregi eta A. Beloki  ................................................................................................................................31
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A. Agirre 84 (BI), 86 (B), 127 (BI)
A. Agirreazaldegi 28 (BI)
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A. Arrizubieta 27 (BI), 78 (BI)
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A. Servier 47 (BI)
A. Untxalo 24 (B), 125 (P) 
A. Zuazubiskar 18 (BI)
A. M. Peñagarikano 92 (BI), 104 (PE)
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(B): Gaia emanda bakarka egindako saioa.
(BI): Gaia emanda binaka edo talde handiagoan egindako saioa. 
(P): Puntutan egindako saioa.
(PE): Lehen edo azken puntua emanda egindako saioa.
(GL): Gai librean egindako saioa.
(H): Bestelako ariketak.
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Liburuan    Izen-deiturak      Herria 

Abasolo E. Abarkas   Eneko Abasolo Txabarri    Iurreta
Agirre, A.    Amaia Agirre Arrastoa     Amasa-Villabona
Agirre, U.    Unai Agirre Goia      Hernani
Agirreazaldegi, A.    Ainhoa Agirreazaldegi Rekondo   Bergara
Aiestaran, M.   Maddi Aiestaran Iparragirre   Beasain
Aizpurua, H.   Haira Aizpurua Ibargarai    Sara
Akizu, M.   Maialen Akizu Bidegain    Urretxu
Alberdi, U.    Uxue Alberdi Estibaritz     Elgoibar
Alkaiza, S.    Saioa Alkaiza Guallar     Iruñea
Altube, Tx.   Txaber Altube Sarrionandia   Abadiño 
Amuriza, M.   Miren Amuriza Plaza     Berriz
Anda, I.    Irati Anda Villanueva    Gasteiz
Araiztegi, E.    Eneko Araiztegi Agirre    Segura
Arana, H.    Haizea Arana Cardenal     Eskoriatza
Arana, O.    Oihana Arana Cardenal     Eskoriatza
Arregi, M.    Maider Arregi Markuleta     Oñati
Arriolabengoa, A.   Andere Arriolabengoa Bengoa   Aramaio
Arrizubieta, A.    Aroa Arrizubieta Barredo     Gasteiz
Artetxe, M.    Miren Artetxe Sarasola     Hendaia
Arzallus, A.    Amets Arzallus Antia     Hendaia
Bartra, O.    Oihana Bartra Arenas     Bilbo
Beloki, A.   Ane Beloki Lopez     Legazpi
Colina, S.    Sustrai Colina Acordarrementeria   Urruña
Egaña, A.    Andoni Egaña Makazaga     Zarautz
Elustondo, N.    Nerea Elustondo Plazaola     Legazpi
Enbeita, On.    Onintza Enbeita Maguregi     Muxika
Galletebeitia, X.   Xabat Galletebeitia Abaroa    Lekeitio
Gaztelumendi, B.    Beñat Gaztelumendi Arandia    Añorga
Ibarzabal, N.    Nerea Ibarzabal Salegi     Markina- Xemein
Iguaran, O.    Oihana Iguaran Barandiaran    Amasa-Villabona
Illarregi, J.    Joanes Illarregi Marzol    Leitza
Illarregi, X.    Xabat Illarregi Marzol     Leitza
Iturriaga, U.    Unai Iturriaga Zugaza-Artaza    Durango
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Iturriotz, A.    Amaia Iturriotz Etxaniz    Urretxu
Labaka, A.    Ane Labaka Mayoz     Lasarte
Laburu, A.    Agin Laburu Rezola     Astigarraga
Lagoma, E.    Erika Lagoma Pombar    Lesaka
Lekue, E.    Etxahun Lekue Etxebarria     Larrabetzu
Lizaso, B.    Beñat Lizaso Alberdi     Azpeitia
Lizaso, S.    Sebastian Lizaso Iraola     Azpeitia
Lujanbio, M.    Maialen Lujanbio Zugasti     Hernani
Maia, J.     Jon Maia Soria      Zumaia
Majuelo, I.    Irati Majuelo Itoiz     Iruñea
Martin, A.    Alaia Martin Etxebeste     Oiartzun
Mendiluze, A.   Aitor Mendiluze Gonzalez    Andoain
Mendizabal, U.    Unai Mendizabal Jauregi     Zizurkil
Pagola, E.    Elixabet Pagola Apezetxea     Ereñotzu
Peñagarikano, A. M.   Anjel Mari Peñagarikano Labaka   Albiztur
Perea, O.    Oihane Perea Perez de Mendiola   Gasteiz
Peritz, A. Euzkitze   Aner Peritz Manterola     Zarautz
Rekondo, L.   Lierni Rekondo Villaron     Lasarte-Oria
Robles, S.   Sarai Robles Vitas     Barañain
Sanjurjo, J.    Josu Sanjurjo Alzuri     Lesaka
Sarasola, M.   Maite Sarasola Isazelaia    Bilbo
Sarriegi, A.    Aitor Sarriegi Galparsoro     Beasain
Servier, A.    Aitor Servier Etchechuri     Azkaine
Soto, J.     Julio Soto Ezkurdia     Gorriti
Tapia, M.    Mikel Tapia Aierbe    Ataun
Terreros, X. Terre    Xabier Terreros Gartzia     Lesaka
Txoperena, M. A.    Maddi Ane Txoperena Iribarren    Hendaia
Untxalo, A.    Alazne Untxalo Erregerena    Ituren
Uria, J.     Jone Uria Albizuri     Algorta
Vidal, P.     Peru Vidal Gurrutxaga    Plentzia
Zapiain, E.   Ekhiñe Zapiain Arlegi    Bera
Zuazubiskar, A.    Ane Zuazubiskar Iñarra     Arrasate
Zubeldia, I.    Iker Zubeldia Katarain    Zegama
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