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Suerte txarrekoa naiz, gaur ere…

JOANES ILLARREGI MARZOL
Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak 1. saria

Leitzako Erleta IP

Suerte txarra dot eta
hori dau agerin
eta egin nahi nuen
igandean puentin.
Soka luzegie ta
txokatu lurrekin
ezin dotela seittu
suerte txar honekin.
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Suerte txarrekoa naiz gaur ere…

AINTZANE ARIZTEGI BARRENETXE
Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak 2. saria

Elizondoko Baztan Ikastola

Horixe falta nuen
orain erortzea
soinketa nuen eta
hankan min hartzea.
Nik bai egin dutela
hau hanka sartzea
normala da bertzeek
baldarra deitzea.
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Azterketa egiterakoan irakasleak 
ondokoari begira ikusi zaitu

BEÑAT CONDE ORUBE
Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak 3. saria

Lesakako Tantirumairu Ikastola

Gaur azterketa dugu
ai ze nerbioak,
kopiatzen ikusi nau
gure andereñoak.

Bronka eman ditela
ta atera malkoak
hurrengoan ikasi
ta patu gogoak.



BERTSOPAPERAK

Lehen Hezkuntza

5. eta 6. mailak
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Azterketa egiten ari zara eta 
irakasleak ondokoari begira 

harrapatu zaitu

AINHOA LARRETXEA AGIRRE
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak 1. saria

Berako Rikardo Baroja IP

Atzo besta egin nuen
irri, muxu ta fereka
lanari eta bestari
ezin hartuaz oreka

eta nire buruari
in nahi diot epaiketa,
burua txorakeriaz
oraintxe daukat beteta.
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Nire lagun Andreari
orain hasi naiz galdezka
ikus ezazu Ainhoa
ikus ezazu gordeka;
gainditu beharra daukat
lortu beharra dut beka,
burua barren-hutsik dut,
mahai gainean azterketa.

Azterketa ikusi dut
eta ez da hain erraza
«mesedez Andrea zure
azterketa orain pasa».
Hankak dardarean dauzkat
eta pultsua beratza
andereñoa ikusmiran
harantza eta honantza.
Azterketa erori zait
eta lurrera balantza
irakasleak jaso du
hau da hau une garratza.
Akabo aurtengo udan
itsaso eta ondartza,
mariskorik ez da egongo,
jan beharko kalabaza.
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Azterketa egiten ari zara eta 
irakasleak ondokoari begira 

harrapatu zaitu

MIKEL LASARTE CIA
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak 2. saria

Barañaingo Alaitz IP 

Oraintxe eduki dut
mate azterketa
ondokoari begira
pixka bat farrezka
irakaslea etorri
ta hasi zait kezka
irakaslea mesedez
ez atera ‘zeta’
hurrengoan ekarri
behar dut txuleta.

Matematikan beti
aritzen naiz kaxkar
eta tranpa egiten
bukatu nahi azkar.
Hurrengorako badakit,
gehio ikasi behar.
Agian zero handia 
izango dut bihar
baina bertsolaritzan
merezi dut hamar.
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Zure lagun baten etxera joan zara 
bazkaltzera. Gustatzen ez zaizun hori 

jarri dute bazkaltzeko

IRAITZ ASTIBIA GARMENDIA
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak 3. saria

Leitzako Erleta IP

Gaur Laidaren etxean
bazkaldu beharra
mahaian eseri ta
hori usain txarra!

Alkatxofak ez zaizkit
batere gustatzen
oh, ez! Laidaren ama
hoik ai da prestatzen.

Azkenean jan dittot
earki kostata
oain oso pozik nau
bukatu dittot ta.

Laidan amak pentsatu 
gustoa ai nintzela
Ai ama! oain gehio
bota dizkitela.



BERTSOPAPERAK

DBH 1. eta 2. kurtsoak



337

Suerte txarrekoa zara. Gaur ere…
GARAZI ASTIZ ARANBURU

DBH 1. eta 2. kurtsoak 1. saria

Etxarri Aranatzeko Andra Mari Ikastola

Gaur ere ez naiz hasi
ni zorte handiko
iratzargailua dut
hondatu betiko
unerik onenean
jo du kokoriko
ohetik erori naiz
sustoaz ni ziplo,
ametsik goxoena
zapuztu dit, kitto!

Bat’e gosaldu gabe
irten naiz presaka
autobusa galtzea
litzateke marka.
Orain klasean nago
heldu naiz kostata
andereñoak esan dit
aterazu mapa,
etxean ahaztu zait
ta jarri dit falta.

Zalaparta entzunda
ama etorri da
gainera entzun behar
haren purrustada;
gosaltzera jaitsi naiz,
falta dut patxada
xigortzen jarri ditut
pare bat tostada
eta atera zaizkit
ikatza gisara.
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Hiru hilabete daramatzazu ohetik 
mugitu ezinda. Zer duzu?

HAIZEA BERUETE LOPETEGI
DBH 1. eta 2. kurtsoak 2. saria

Iruñeko Eunate BHI

Ohe ertzean niri begira
luzatu nahiean hitza
buruan duzu pasatu zena
iraganeko aditza.
Mozkorra zeunden errepidean
eta kolpea bortitza
orain gorputza ezin mugitu
hori dut bizi baldintza.
Kontzientzia garbitu nahian
beti hementxe zabiltza
nahiago nuke nire bizitza
lehen bezala balitza,
hemen egonda ikusten duzu
zein den gaur horren emaitza:
zuretzako zen soilikan gau bat
ta niretzako bizitza.

Frustrazioak lehioz bestalde
begiratzera narama
ume bat dago kulunka baten
hori da ikusten dena;
irri xume bat du aurpegian
bizitzea dauka plana
nik ere hola egon nahi nuke
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aprobetxatuz izana.
Baina halere errealitatea 
daukat betirako zama,
kendu nahi nuke ta korri egin
nahi eta ezin dudana
buruan ditut nire oihuak
saltoak ta iragana.
Kendu zenidan kulunka eta 
orain ez dator nigana.

Egoera hau hain da gogorra
ta egiten zait astuna
biok berdintsu gaude oraintxe
ulertzen zaitut laguna.
Kolpe horrexek sentiarazi
zintun denen erruduna
bi tanta gehio edan zenitun
pasa zen nahi ez zenuna.
urte batzutan kontzientzia zikin,
mila euroko isuna
egun hortatik bueltaka daukat
momentuero garuna
zein da iragana, zein da oraina
ta zein da biharamuna?
Ilun zegoen gau horretan ta
baita gure etorkizuna.
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Kurtsoa gainditzeko lan handia 
egiten ari zara. Badirudi ez dela inor 

horretaz ohartzen

MIREN ETXEPETELEKU SANJULIAN
DBH 1. eta 2. kurtsoak 3. saria

Berako Labiaga Ikastola

Gosaldu dut, jantzi naiz,
banoa klasera
irakurri, idatzi
ta ikastera.
Klasik bukatu dire
ta autobusera
bertatik jaitsitakon
korrika etxera
jan ta ikastera
gazte ta ingelera
milaka galdera
egia ote da?
etxeko lanengatik
ezin atera.

Nekatua esnatu naiz
egin dut lo gutxi
orain autobusera
bizkor baguzi.
Azterketan pare bat
galdera ahantzi
etxera ailetu ta
kontrola erakutsi
bronka da nagusi
oihu eta guzi
burua zait hautsi
ai, mesedez utzi!
lanin ari naizela
ez dute ikusi.



BERTSOPAPERAK

DBH 3. eta 4. kurtsoak
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Egunkaria irakurtzen ari zara, aski 
harritua zaude

IRATI ARRIETA AGIRRE
DBH 3. eta 4. kurtsoak 1. saria

Doneztebeko Mendaur BHI

Gaur ere berriz atzo bezala
egunkaria hartuta
aho zabalik gelditua naiz
lehen orria leituta:
gaizkilik kanpun ta errugabeak
etengabe atxilotuta.
Berri onekin baino gehiago
gaude txarrekin ohituta.
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Orria pasa eta segidun
agertzen da tratu txarra
emakume bat hil egin dute
ta hiltzailea senarra.
Leitu hutsakin niri atetzen zait
begietatik negarra
ta txarrena da holkuk gaur egun
badirela barra-barra.

Hoiek guztiak nahikoa ez ta
kotxe istripuk gainera!
hau dena leituz egun guztian
beldurtuta bizi gera.
Gauza on gutti pasatzen dire
egunkarin arabera,
gaurtik aurrera albiste hoiek 
ez jakitea hobe da.
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Hiru hilabete daramatzazu ohetik 
mugitu gabe. Nola zaude? Zer duzu 

buruan?
MAIALEN BELARRA ENETERREAGA

DBH 3. eta 4. kurtsoak 2. saria

Doneztebeko Mendaur BHI

Azkar joan zitzaidan gizarte
beltz honekiko izua
ardura berriek hartu zuten
nire bizitzan pisua.
Nire lagun bakarra zen bera
fidela ta adeitsua,
gainetik pasatzen utzi nuen
kontzientzi abisua;
nola demontre bihurtu nintzen
hain ezjakin ta itsua?
infernu bilakatu zitzaidan
ustezko paradisua.

Paradisua zena infernu,
laguna zena etsaia,
hainbatek jada egina dute
beste aldera bidaia.
Ni ere bilaktu naiz ia
film hontako pertsonaia
iritsi da behingoz iraganan
dena uzteko garaia
beraiengatik nago gaur hemen
hau ez da nik nuen nahia
txalupa hartuz urrun utzi dut
droga ilun haien kaia.

Orain ohean etzanda nago
bi lore sorta tarteko
nire bizitza argitu nahi dut
aurrera egin hobeto.
Atzean utzitakoarekin
bide berria sortzeko
gaizki pasa dut baina balio
izan dit hau ikasteko.
Txikitan bezala izan nahi dut
zorionaren menpeko
ikarak balorea ematen dit
aitzinera segitzeko.
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Hiru hilabete daramatzazu ohetik 
mugitu gabe. Nola zaude? Zer duzu 

buruan?
IRATI MAJUELO ITOIZ

Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. kurtsoak 3. saria

Iruñeko Eunate BHI

Malko beltzetan ateratzen zait
barrun nuena gordea
eskuinekoak sentitzen ditut
ezkerrekok ez ordea.
Ia ahaztua dut nola izan zen
nire bizitza hobea
orain dena ilun, dena aldrebes
dena da zentzugabea.
Jada bizitzak galdua dauka
lehen zeukan kolorea
zu gabe ezker alde guztiak
galdua dauka kordea.

Duela hiru hilabete edo
joan zen nire askatasuna
N-7ko kurba horretan
jarri zidaten isuna:
alde batetik nik betirako
izatea zure hutsuna
eta bestetik ezker aldetik
ikustea dena iluna.
Maiz galdetzen dut ni ote naizen
guzti honen erruduna
baina oraindik izara artean
ez dut aurkitu erantzuna.

Iruditzen zait hemen naizela
botika denen panpina
edo bestela gela txuriko 
ohetako erregina.
Eskuineko eskuz buruko azpian 
gorde ohi dut nire mina
bestearekin kentzen saiatzen
ikusten dut zure ezina.
Halere inork ez dit kenduko 
ilusio ta ahalegina
buruak soilik balio baitu
hainbat gorputzek adina.


