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Mikro-ipuin  lehiaketa

Liburuxka honetan biltzen diren testuak hoberenak izan dira 
Euskara Kultur Elkargoak eta Pamiela Argitaletxeak antolatu 

duten III. eta IV. Mikro-ipuin lehiaketan.
Haiekin batera, RupeR ORdORikak, kike amOnaRRizek eta ilaski 

seRRanOk mikro-ipuin bana ere eskaini digute mikro-liburu honetan.

I
S

B
N

 
9

7
8

-
8

4
-
7

6
8

1
-
6

3
8

-
7

9
7

8
8

4
7

6
8

1
6

3
8

7



Mikro-ipuinak

Atarrabia, 2008 • Iruñea, 2009

PAMIELA
argitaletxea



Gure eskerrik beroenak epaimahaikide lanetan 
aritu diren lagunei:

Migel AsiAin, OsiO, Alberto bArAndiArAn, 
JoxeMiel bidAdor, inMA erreA eta Angel erro 

Babeslea:

© EKE, 2010
© Pamiela argitalpen honengatik

© Argazkiak: Adolfo Lakunza
Diseinua eta fotokonposizioa:

Pamiela. Agustindarren industrialdea/Soltxate
G kalea, B6 nabea. 31013 Iruña

Tel.: 948 32 65 35 • Faxa: 948 32 66 02
pamiela@pamiela.com

www.pamiela.com

L.G.: Na-1.526/2010

ISBN: 978-84-7681-638-7

Nafarroan Ona Industria Gráficak moldatu eta egina
Agustindarren industrialdea/Soltxate

F kalea, B6 nabea. 31013 Iruña

Printed in Navarre

Azala:
Lamia-Pamiela



5

HITZAURREA

Irakurle agurgarri hori:
Euskara Kultur Elkargoak eta Pamiela Etxeak 

antolatutako III. eta IV. Mikro-ipuin Lehiake-
tan saritutako lanak biltzen dituen liburuxka 
duzu hau.

Aurrekoetan bezala, Nafarroa osoko ikaste-
txe ugarik hartu dute parte, ipuinak ehun hitz 
baino gutxiagokoak izatea baldintza bereizle 
gisara duen gure lehiaketa honen hirugarren 
eta laugarren edizioetan. Aurrekoetan beza-
la, ehun hitzeko ehunka ipuinek hamaika gai 
jorratu dute, hamaika ikuspuntu, hamaika 
modu. Denen artetik, hoberenak hartu ditugu, 
2008ko zortzi, eta 2009ko beste zortzi. Horien 
osagarri, sari-banatzaile aritutako hiru euskal-
dun ospetsuk –Ruper Ordorika abeslariak, ba-
tetik, eta Kike Amonarriz eta Ilaski Serrano 
telebista-aurkezleek, bestetik– testu bana eka-
rri digute opari mikro-liburu honetara.

* * *
Mikro-ipuinen ibilbide arrakastatsuak pizten 

digun pozarekin batera, Joxemiel Bidadorren 
heriotzak sortutako samina ere adierazi behar 
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dugu oraingoan. Joxemiel 
epaimahaikide izan genuen 
lehiaketan, hasiera-hasiera-
tik, eta zeregin horretan ari-
tu zen ia azken momentura 
arte: 2009ko epaia emate-
ko lanetan parte hartu eta 
hilabete eta erdira hil zen. 
Mikro-ipuinen lehiaketaren 

inguruan aritzen garenok galera handia paira-
tu dugu, epaimahaikidearekin batera adiskidea 
ere joan baitzaigu. Lehiaketari ekarpen bikaina 
egin zion Bidadorrek, aditu saiatua baitzen, 
euskararen arloan nahiz literaturarenean. Bere 
jakinduria ekarri zuen lehiaketara, eta, aldi be-
rean, Joxemiel irakasleak, bokaziozko irakasle 
ororen antzera, frogatu zuen bazekiela, baita 
ere, bere burua ikasleen lekuan paratzen –haien 
ametsen berri jasotzen eta ematen–: mikro-i-
puinen lehiaketan beti bihotz-zabal agertu zen, 
beti, gazte parte-hartzaileen alde, beti, umorez 
eta amorez. Guk beti gordeko dugu haren oro-
itzapen goxoa.

Inma Errea eta Pili Yoldi, Lehiaketa egiten dugun 
guztion izenean
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III. Mikro-ipuin lehiaketa
2008

Ruper Ordorika
Ainhoa Asiain Ripoll, Joseba Irazoki Goienetxe, Olatz Medrano Kareaga, 

Nerea Martínez Biurrun, Ohian Urra Imaz , Beñat Ziarra Apestegi, 
Xabier Alzuguren Martinikorena, Iñaki Leunda Vigara
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Nor da?

Behin batez, Cadiz-eko hego muturrean la-
gunari galdetu nion: 

—Zer dira  argi haiek? 
—Hura Tanjer da. Atzo ez ziren ageri, ekial-

deko haizea zebilelako. Gaur, berriz, men-
debalarekin urrutiko gauzak hobeki ikusten 
dira.

Kantutxo hau ondu nuen pentsatuz  haize 
aldaketa nahikoa dela lehen ikusten ez genue-
na ikusteko: 

Nor da gogoan daukazuna, nor da? Lo aurre-
ko zure instanteen jabe, nor da? Bihotzean da-
ramazuna, nor da? Zure begietan gorderik, nor 
da? Nor da gogoan daukazuna, nor da?  Tan-
jerreko argi urrunak  Ez dira aski zu ikuste-
ko. Mendebaldeko haizea lehuna. Nahi nuke 
nik zu ezagutzeko… 

ruper ordorikA

❦
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AinhoA AsiAin ripoll

DBH. 3., Atarrabiako Paz de Ziganda Ikastola
LEHEN SARIA

Muxu aspertuak

Apalak apalean. Aspalditik mugitu gabe. 
Aspalditik inork begiratu gabe. Buru gainean 
hautsa pilatzen. Hutsaren hurrengoa. Edo hu-
rrengoaren hutsa? Elkarrekin muxuka.

Gulliverrek Aliziari:
—Asperturik zaude?
Aliziak Gulliverri:
—Bai. Ispilurik gabe.
Neskak mutikoari:
—Eta zu?
—Zu bezainbeste. Abenturarik ez.
Bat-batean esku misteriotsu bat, aspaldiko 

apaltasuna apurtzen. Berriro orriak airera. 
Orrialdeak hegan egiten.

Aliziak bere buruari: «Zorionak Gulliver».
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Mikro-ipuina

Bazen behin Pepito izeneko gizon bat. Pepi-
to Etxalarren bizi zen. Pepitok munduaren az-
keneraino iritsi nahi zuen. Pepito beti biraka 
eta biraka ibiltzen zen. Azkenean konturatu 
zen Etxalarreri bost buelta eman ziola. Bere 
emazteak esan zion:

—Mundua borobila duk. Borobil-borobila.

JosebA irAzoki goienetxe

LH. 6., Etxalarko Landagain Ikastetxe Publikoa
OHOREZKO AIPAMENA
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Haize Errota

Bazegoen haize errota bat, haizeak mugia-
razten zuena. Mendi gainean tinko erabat, lu-
rraldearen harroena. 

Behin, haizerik ez zegoelarik, errota gelditu-
ta, ez tinko ez harrorik.

olAtz MedrAno kAreAgA

LH. 5., Tafallako Garcés de los Fayos Ikastola,
OHOREZKO AIPAMENA
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nereA MArtínez biurrun

L.H. 3.,  Tafallako Garcés de los Fayos Ikastola
FInalIsTa

Gominola

Bazen behin neska bat Gominola izenekoa. 
Eskolara joaten zen eta denek berarekin egon 
nahi zuten zapore ona zuelako; horregatik, za-
porea ez kentzeko, ez zen dutxatzen. Egun ba-
tean, nekatuta eta izerditan zegoen, eta dutxatu 
behar izan zuen, baina zaporea kendu zitzaion. 
Izenez aldatu behar izan zuen, eta Nerea izena 
jarri zuen. Egun hartatik aurrera, bere gelakoek 
ez zioten ezer eskatzen, guzti-guztia BEREA ze-
lako.
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Juantxikiren sudurrra

Bazen behin Juantxiki izeneko mutil tuntun 
bat.

Egun batean, Juantxikik inurri bat sartu 
zuen sudurretik, baina kilimak egiten zizkio-
nez arkatz zorrotz bat hartu eta sudurretik sar-
tu zuen. Inurria iltzatu zuen, baina arkatzaren 
punta puskatu egin zen eta han gelditu ziren 
biak, inurria eta punta. Handik aste batera, 
medikura joan zen, mukiak beltzak zituelako, 
eta han txotx bat sartu zioten, inurria eta ar-
katz punta kentzeko; baina txotxa apurtu zen, 
eta hor gelditu ziren hirurak.

Hurrengo egunean, Juantxikik doministiku 
egin zuen, eta hiruak atera egin ziren.

ohiAn urrA iMAz

L.H. 5., Zizur Nagusiko Erreniega Ikastetxe Publikoa
FInalIsTa
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Ametsak, ametsak beti dira

Ba zeuden bi zuhaitz baso batean, eta esan 
zion batek besteari:

—Ni papera egiten banaute, artista baten 
margolanaren papera izango naiz.

Egun batean, zuhaitz hori eraman zuten, eta 
ipurdiak garbitzeko papera egin zuten.

beñAt ziArrA Apestegi

DBH 2. Berriozarko Institutua
FInalIsTa
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Bazen behin, 4C-ko gelan, 9 florestente: 
Iñaki, Urko, Iosu, Xanti, Asier, Xabier, Julen, 
Gaizka eta Sergio. Azken hau bereziena. Argi-
tsuena, baina zaharrena.

Behin, ostiral neketsu batean, gelako ikas-
leak argiekin jolasean zeudela, Sergiok ahal 
zuen bezala eutsi egiten zuen, baina, bat-ba-
tean, argiak piztuak zeudenean, Sergio itzali 
zen. Denak hasi ziren oihukatzen eta esaten:

—Eeeeeez Seeeeergio!!!
Baina berriro ere piztu zen, eta gainontze-

koak lasaitu egin ziren.
Larunbatean eta igandean ez zieten argiei 

eman, eta lagunek galdetzen zioten Sergiori 
ea nola zegoen, baina ez zuten erantzunik ja-
sotzen.

Astelehenean argiak piztu zituzten eta Ser-
gio ez zen piztu… Mitxel ekarri zuten…

xAbier Alzuguren MArtinikorenA

DBH 4., Iruñeko San Fermin Ikastola
FInalIsTa

Florestente gela: 4C
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Gu

Egun batean, hiztegia hartu nuen. Orriak 
pasatu nituen, ez nekiela non gelditu. Era-
bakia hartu nuen, eta gelditu egin nintzen. 
Aurrean neukan orrialdearen azkeneko hitza 
«gu» zen. Definizioa irakurri eta izenordain 
pertsonala dela esaten zuen. Baina niri ez zi-
tzaidan batere argi gelditu zer garen gu.

Sukaldera joan nintzen, nire amari galdetze-
ra eta, egia esan, ez zizkidan zalantzak argitu.

Kalera atera nintzen, eta nire aitona ikusi 
nuen. Berari galdetu nion, baina berak bere 
bizitza osoa kontatu zidan gertatutako guztia 
azaltzen, eta ni oraindikan korapilatuagoa ate-
ra nintzen. 

Liburutegira abiatu, eta azkeneko ilarako 
ordenagailu batean Interneten sartu nintzen. 
Hobe hori egin izan ez banu.

Nik zer garen jakin nahi nuen bakarrik.

iñAki leundA VigArA

DBH 3., Paz de Ziganda Ikastolako
FInalIsTa
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IV. Mikro-ipuin lehiaketa
2009

Kike Amonarriz-Ilaski Serrano
Malen Barriola Eskubi,  Aizpea De Atxa Cancel, 

Oier Larunbe Lizarraga, Ane Ortega Arlegi, 
Leyre Unzue López, Claudia Solano Goñi,

Garazi Pérez de Larraya Percaz, Amaia Mikeo Alducin
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Mikrosarrera

Iruñean ba omen da hasieran bukatzen diren 
ipuintxoak kontatzen dituen Ane Ortega ize-
neko neskatiko bat. Idatzi zuen azkena hastera 
zihoala «Zer duzu buruan niri galdetzeko?» esan 
omen zion Oier Larunbek. Oier Txantreatik 
zetorren eta bertan Aizpea De Atxa ikusi zuen 
futbol zelaiaren erdi-erdian, gola sartzeko prest. 
Bezperan, euria ari zuen eta Aizpea, Claudia So-
lanoren Lizarrako etxean geratu zen lotan Txa-
nogorritxorekin batera. Txanogorritxo Pinotxo-
ren laguna zen eta Amaia Mikeori deitu zion 
eskerrak emateko Pinotxori labana sudurretik 
kendu ziolako. Amaia une horretan balkoian ze-
goen Malen Barriolak mutiko bati oparitutako 
hodeia askatzen. Nora iritsiko ote zen hodeia? 
Leyre Unzueri Maite deitzen dioten lekura edo 
aitak Garazi Perez de Larrayari Egunkariko be-
rri kezkagarriak irakurtzen dizkion etxera? 

Zenbat istorio eder, zenbat lagun berri… mi-
kroegun batean!

kike AMonArriz-ilAski serrAno

❦
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Hodei txikiaren ipuin zentzugabea

Aitzinean, mutiko bati hodei txiki bat opa-
ritu zioten, soka batekin lotuta. Baina nola 
jaitsi ez zekienez balkoian lotu zuen.

Egun batean, soka apurtu eta haize indartsu 
batek jaiotako tokira eraman zuen.

Hala ere, egun gutxi barru, haize leun batek 
Iparralderantz bultzatu zuen.

—Nora goaz?, galdetu zion hodeitxoak.
—Ipar Polora, erantzun zion haizeak.
Ipar Polora iritsi ziren eta hodeia pingui-

noen  lagun egin zen. Baina izugarrizko hotza 
egiten zuen goiz batean hodeia elur malutetan 
desegin zen

MAlen bArriolA eskubi 
L.H. 5., Iruñeko San Frantzisko Ikastetxe Publikoa

LEHEN SARIA 
LEHEN HEZKUNTZA
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Bota

Dena zegoen nire esku, irabaztea edo galtzea. 
Futbol zelaiaren erdian nengoen eta guztiak 
zeuden niri begira. Atezaina alde batetik bes-
tera zebilen baloiaren esperoan, baloia bere-
gana noiz joango. Bat-batean entrenatzaileak 
behingoz jaurtitzeko IV agindu zidanean, 
ziurtasun osoz, baloiari ostikoa eman eta gaiz-
ki lotutako bota, baloiarekin batera hegan 
abiatu zen, txoria balitz bezala. Gora doan 
guztia, goiz edo berandu jaisten denez, behe-
rantz hasi ziren biak eta bota atezainari kaska-
rrean kolpe bat eman eta konortea galdu zuen 
aldi berean, baloia atean sartu zen.

AizpeA de AtxA CAnCel 
LH. 6., Iruñeko Bernart Etxepare Ikastetxea

OHOREZKO AIPAMENA
LEHEN HEZKUNTZA
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Galdera

Nik banuen galdera bat eta galderak zera 
galdetu zidan:

—Zer duzu buruan niri galdetzeko? –harri-
tua gelditu nintzen hori entzutean

—Galderek ez dugu galderik erantzuten 
–erantsi zuen galderak– erantzuna nahi baldin 
ba duzu ez egin galderak eta ekin ekintzari.

Ekintza honen ondoren harritua gelditu 
nintzen galderek zer egin dezaketen jakin nue-
nean. Hausnartze baten ondoren konturatu 
nintzen banekiela nire galderaren erantzuna 
eta geroztik erantzunak nahi ditudan bakoi-
tzean galderei galdetzen diet erantzuna.

oier lArunbe lizArrAgA 
LH. 6., Lakuntzako Luis Fuentes Ikastetxe Publikoa

OHOREZKO AIPAMENA
LEHEN HEZKUNTZA
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Ane ortegA Arlegi 
LH. 6., Iruñeko San Frantzisko Ikastetxe Publikoa

OHOREZKO AIPAMENA
LEHEN HEZKUNTZA

Bazen behin

Bazen behin erletxo txiki txiki bat. Erletxo 
txiki txiki hori loretxo txiki batean bizitzen 
zen. Bazen behin loretxo txiki bat. Loretxo 
txiki hori zuhaixka batean bizitzen zen.

Bazen behin zuhaixka bat. Zuhaixka hori ze-
lai batean bizitzen zen. Bazen behin zelai bat. 
Zelai hori mendi handi batean bizitzen zen. 
Bazen behin mendi handi bat. Mendi handi 
hori mundu urrun eta oso handi batean bizi 
zen. Bazen behin mundu oso handi bat. Mun-
du hori gure Unibertso zabalean zegoen. Ba-
zen behin Unibertso zabala. Unibertso handi 
hori, ipuintxo batean sartzen zen.

Bazen behin, bakarrik behin, ipuintxo motz 
bat. Eta ipuintxo hori, hasieran bukatu zen.
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Hemen Maite deitzen didate

Hemen Maite deitzen didate, ez dakit zen-
bat urte ditudan. Leku honetan egotea ez zait 
gustatzen, baina nori kontatu nire sentimen-
duak? 

Egunero niri bisitatzera etortzen diren per-
tsonak nola nagoen galdetzen didate, haiei zer 
axola zaie? Egia esanda jatorrak dira, baina 
amak esan dit ezezagunekin ez hitz egiteko. 
Ezezagunei behin bakarrik hitz egin nien: 
haiek «Ongi zaude, amona?» galdetu eta nik 
«bai» erantzun nien.

Ez dakit ze ordu den ezta ze egun den ere. 
Bakarrik nago. Ez dut inorengan konfiatzen. 
Dena ahaztu egin zait, nire bizitza desagertu 
izango balitz bezala sentitzen naiz. Amarekin 
joan nahi dut…

leyre unzue lópez 
DBH. 4., Iruñeko Biurdana Institutua

LEHEN SARIA
BIGARREN HEZKUNTZA
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Txanogorritxo

Behin batean bazegoen Txanogorritxo bere 
amarekin etxean. Honek, amona gaixoari bi-
sita egiteko asmoz, bere soineko gogokoena 
eta kapa gorria jantzi, ile-txirikordak egin eta 
txaroleko zapatak jantzi zituen. Ondoren, ezti 
goxoa, masusta mermelada eta txokolatezko 
gaileta egin berriekin betetako otarrea har-
tuta, azkenik atea zabaldu zuen.

Baina, euria ari zuen. Eta Txanogorritxo 
etxean geratu zen.

ClAudiA solAno goñi 
DBH.4., Lizarrako Lizarraldea Institutua

OHOREZKO AIPAMENA
BIGARREN HEZKUNTZA
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gArAzi pérez de lArrAyA perCAz 
DBH.4., Iruñeko Biurdana Institutua

OHOREZKO AIPAMENA
BIGARREN HEZKUNTZA

Egunkariko berria

Osteguna zen eta hirurak afaltzen geunden. 
Gauero bezala, aitak afaltzen zuen bitartean 
egunkaria irakurtzen zigun. «Begira zer ager-
tzen den hemen: Amaia Goñi aurkitu dute 
bere etxean hilda. Hiltzaileak etxe guztia gar-
bitu du, komuna izan ezik eta han da hil duen 
tokia…» esan zuen aitak. Orduan oroitu nin-
tzen, odola garbitzea ahaztu zitzaidala.
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Pinotxo

Haurra ispiluaren aurrean geratu eta laban 
bat eskuetan zuela sudurrera hurbiltzen ari 
zen, orduan, ama hurbildu eta labana sudu-
rretik kendu galdetu zion: «Zer duzu?» eta 
umeak erantzun zion: «Gezurrengandik ihes 
egin nahi dut».

AMAiA Mikeo AlduCin 
DBH.4., Iruñeko Biurdana Institutua

OHOREZKO AIPAMENA
BIGARREN HEZKUNTZA
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