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«Mikro-ipuin lehiaketa 2016» 
epaimahaiaren akta

Urtebete berandutu da Mikroipuinen Lehiaketaren hamargarren 
edizioa. Antolakuntza berriarekin eta berrindartua etorri da, hala 
ere, 2016ko hitzordura. Horren marka da partaidetzaren aldetik lortu 
duen arrakasta: sail batzuetan bikoiztu baino gehiago egin da parte
-hartzaileen kopurua azken edizioaren aldean. Nabarmentzekoa da, 
bertzeak bertze, zenbat lan etorri zaizkigun aurten Iparraldeko ikas-
toletako gaztetxoenek idatziak.

Ez dira zenbakiak aurtengo albiste on bakarra. Ipuinen kalitateak 
gora egin ote duen erratea ez da gauza erraza. Asmatu gabe dago 
oraindik horretarako neurgailua. Gauza batez seguru gaude, dena 
dela: makurrenean ere, aitzineko urteen parean ibili dira 2016 ho-
netakoak.

Gaien aldetik, gure haur eta gazteei buruan dabilzkien kezka, nahi 
eta desiren erakusleiho dira narrazio laburrok. Horiek irakurrita aise 
asmatzen ahal da neska-mutilen beldurrak eta ametsak zein diren, 
haien telebista programak eta haien irakurketak nolakoak diren, be-
ren fantasia nora edo zertara proiektatzen duten.

Aunitz izanik eta haien artean on franko, zeregin benetan zaila 
gertatu zaigu hoberenak hautatzea. Minez, lan benetan estimaga-
rriak utzi behar izan ditugu saririk eta aipamenik gabe. Ezin eman 
merezi zuten guztiei.

Urtero bezala, ustekabe atsegina izan da irabazleen izanak eta 
ikastetxeak jakitea. Sariak Nafarroako bazter guzti-guztietara barreia-
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tu dira aurten, Mendialde, Iruñerri nahiz Tafallalde. Alde guztietakoak 
zaizkigu pozgarri. Hala ere, uste dugu nabarmentzekoa dela Erribera-
ko ikasleek aurten erakutsi duten indarra. Eskualde horretako neska-
mutilak bikain aritu zaizkigu, bai A eredukoak bai D eredukoak. Haien 
irakasleen merezimendua ere bada emaitza polit hori.

Aipatzekoa, bestalde, Iparraldean sariketak erdietsi duen heda-
dura, ikastolez gain kolegioak ere deialdian sarturik. Gehienez 100 
hitzeko lanak egitekotan gerora ehuneko ehun eman dezaketelakoan 
gaude.

Honakoak dira kategoria guztietako aurtengo irabazleak:

D EREDUAN, Lehen Hezkuntzako kategorian, AIZEA 
JARAUTA ALVAREZ saritu dugu, Susanaren motxila ipuinagatik. 
Idazleak kezkari eta ezinegonari eusten dio azken unera arte, azken 
une zorionekoa, bestalde, neska-mutiko zenbaitek egunero bizi duen 
ikaskideen jazarpena gai hartuta. 

  Sail horretan Ohorezko aipamena merezi izan dutenak honakoak: 
NAROA TANIÑE AIZPUNen Julieta, txukun-txukun idatzitako 
ipuina, jakin-mina piztu, eta galderaz betetzen gaituena; SUGAR 
LUYING GENUA ALEMANen Oreina eta Orkatz ehiztaria, idaz-
kera aberatseko ipuina, non bikain agertzen zaigun udazkeneko gi-
roa eta ustez ohikoa den zerbait (ehiza), heriotza batekin lotuta; eta 
IRATXE CIORDIA LAPEÑAren Ez dakit zergatik, lehen pertsonan 
ederki planteaturiko ipuina, non egoera adierazteko datu solte balio-
tsuak ematen zaizkigun baina, oroz gain, esaldi baten errepikapenak 
markatua daukan ipuin guzia.
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D EREDUAN, Bigarren Hezkuntzako kategorian, IRUNE 
ELIZALDE ABAD izan da saritua, Pentsamenduak lanagatik. 
Elkarrizketa bidez ehundutako ipuin bizi eta alaia da, ironia puntu 
batez hornitua. Bestalde, elkarrizketa laburrean, lau pertsonaia aur-
kezteko trebezia izan du, hizkuntzarekin eta ipuinaren mamiarekin 
jolastuz.

Sail horretako Ohorezko aipamenak jarraian datozenak: GARAI 
MEDRANO KAREAGAren Herenegun, idazleak zorrotz darabil-
tza hizkuntzaren tresnak: aditza lehenaldian/orainaldian; puntua-
zio markak: komak, puntuak, eten puntuak, puntu eta komak, bi 
puntuak, galdera ikurra, eta abar, patuaren gorabeherez aritzeko; 
HARITZ GOIKOETXEA FLORESen Elurra. Bi paragrafotan erdibitu-
rik, idazleak zentzumenetan jarri du fokua, entzumenean, batez ere. 
Eta lortzen du halako bake sentipen bat isiltasuna hitzarekin; eta ANE 
ARBONIÉS ESKIROZen Txanogorritxo, beste bertsio bat eman 
baitigu: txanoa beltza da, ez da abiatzen betiko bidetik, topo egiten 
du otsoekin, eskuak odolez beterik dauzka. Idazlearen jostetatik ipuin 
ezagunaren bariazio bat.

A EREDUAN, Lehen Hezkuntzako kategorian, JON 
SUESCUN BUSTINCE izan da saria jaso duena, Aitor eta dragoia 
ipuinagatik. Egunerokotasunaren eta txikitasunaren laudorioa, ipuin 
txukuna eta egoki antolatua: iraganean gerta zitekeena eta gertatu-
takoa; kontrastea gaurko egunarekin, orainaldian, eta ondorio gisa. 

Ohorezko aipamena merezi dute ondoko hauek: AIMAR RUIZ 
BALDUZen Elkarrizketa whatsapp, egoera ohikoa, egokiro 
emana: errepikapenaren bidez gauzatzen da zain egote hori. Irten-
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bide xumea baina ohikoa eta, dirudienez, nahikoa, umorea atzean; 
LEIRE PÉREZ TOLOSAren Leihoa irekita, istorio honetan zalantza 
amaierarte dugu, ongi josia baitago denbora, egoera, harridura eta 
ezusteko bukaera; IRATI ELIZARI SANZen Ilearen agurra, balia-
bide gutxi erabiliz egituratutako istorioa: deskribapena, elkarrizketa 
laburra, errepikapena (egoera lazgarri bat adierazteko), hautu bat, 
bukaera zoriontsua.

A EREDUAN, Bigarren Hezkuntzako kategorian, HIRUNE 
MARTINEZ URIEL izan da irabazlea, Fikzioa edo errealitatea? 
lanagatik. Esaldi motzen bidez ematen da aditzera problema mintsu 
bat. Azkenean, galdera xume batek dakar gai mingarri horren irado-
kizuna, gerta litekeen elkarrizketarako bide emanez.

Ohorezko aipamenak hurrengoak ditugu: NORA NAYEM 
BACHIRen Jaiak, poema eitean idatzitako ipuina, non mundu 
eta denbora guziak heldu zaizkigun oparo. Dena da exotikoa, dena 
ederra, nork bere zokoan bukatzeko, dena loturik baitago. Eta bes-
tara deitua egonik, irakurleak ere parte hartzen du ipuinean; ELENA 
GALINDO CALVOren Buh!!!, historia bat lehenaldian emana, datu 
gutxi baina aski, ondorio ezustekoa eta barregarria ateratzeko (hitzez 
hitz; AMAYA ONGAY TEJADAren Amaierarik gabeko liburua, 
horra tresna urriekin prestatutako istorio gozoa.  Egoeraren kontake-
ta, ume baten iritzia, irakurleari enbidoa.

Iparraldeko ikasleen sariketan, non ikastoletakoak (Seaska) 
eta beste ikastetxetakoak lehiatu diren, Lehen Mailako katego-
rian saritutakoa hauxe da, LAURENDI OIHENART-ETXART, Neska 
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zoriontsua izeneko lanaz. Hitz gutxiz, bost esaldi aski izan baititu, 
ederki adierazitako korapilo handi bat. Dena dago ongi hautatua.

Ohorezko aipamena merezi izan dute honakoek: GOIZANE 
ETXEVERRI-LOPEPEren ipuina (izenburu gabekoa), kontalariak 
ezinaren ilunean sartzen gaitu errepikapenak erabiliz. Azkenean bada 
argia, esaldi bakarrean, adiskideen elkar hartzeari esker; MAIALEN 
ARBOIren Ametsa, ipuin laburra baina aberatsa: orokortasunetik, 
denok izan ditzakegun amets barnekoagoetara. Lau esaldi gai zail bat 
adierazteko, garai mitiko eta guzti: zaldunak, printzesak…; AIZANE 
DEFOISen Nire ustezko oparia, istorio luzea eta ederki kontatua, 
elkarrizketa ere barnean duena. Bukaera gazi-gozoa.

Iparraldeko ikasleen Bigarren Mailako kategorian (Ko-
legioak) ez du epaimahaiak Lehen saririk eman, ustez eta aurkez-
turiko ipuinek ez zutelako aski merezimendu..., nahiz eta Ohorezko 
aipamena izateko gauza direnak bai, honakoak hain zuzen: OLIVIA 
TELECHEAren Salbatzailea izenekoa, erakusten baitu pertsonaia 
orekatzaile bati esker, sorgina, hasierako gelditasuna bere onera nola 
datorren arazoa gaindituta; LILOU AGUERREren Neguko sugea-
ren zazpi buruak ipuina, istorio aberatsa, egokiro antolatua, bukae-
ran atseden ematen diguna; azkenik, EVA IZAGUIRREren Haurra 
eta sorgina lana, idazlea ipuina osatzeko elkarrizketaz baliaturik, 
nabarmena azkeneko kontrastea, oihu/irri.
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Gogoeta

Euria egin behar dueneko hezetasun usaina. 
Lagunak, jolastokia, baloia, futbola. Orduak 
eta orduak jolasean, korrika harat eta honat, 
oihu-algaraka, jokoan erabat murgildurik, go-
zatzen, bizitzen. Ez da nire inguruan besterik 
existitzen.

Arratseko zazpiak jota eta etxerako bidea 
hartu dut ohiko moduan, oinetakoen zola 
erabat urratua eta txandaleko ezker belaunean 
zulo berria dudala, amak errieta egingo dida-
naren beldur.

Iratzargailuak jo du beste behin ere. On-
doan, gau-mahaian, Xabier Azkargortaren 
Futbolsofia liburua antzeman dezaket.

Kafesnea eskuen artean dudan bitartean 
ametsa etorri zait gogora eta zera hausnartu 
dut: «haurtzaroko poztasunez eta indarrez be-
zain zoriontsu bizi al dut futbola gaur egun»?

oier SAnJurJo

❦
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AizeA JArAutA AlvArez

Argia Ikastola (Tutera)
LHko LEHEN SARIA

Susanaren motxila

Susana beti bezala atetik atera zen. Baina 
egun horretan desberdina izan zen, egun ho-
rretan ez ziren 20 ume Susana, Susana, Su-
sana… oihuka, egun horretan isiltasuna ze-
goen.

Beti bezala beldurtuta atera zen, motxilan 
zer eramango ote zuen pentsatzen. Beraren ar-
gazki bat tatxatuta edo okerragoa zen zerbait.

Susanak ez zuen motxila ireki, etxera iritsi 
arte.

Inori ezer esan gabe bere logelan sartu zen. 
Beti bezala beldurtuta, beti bezala kremaile-
ra poliki-poliki irekitzen hasi zen, beti bezala 
begi bat itxi zuen. Egun horretan gutun-azal 
txiki eta txuri bat zegoen.

Ireki zuenean urtebetetze baterako gonbida-
pen bat zegoen.

Handik aurrera den dena aldatu zen.
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nAroA tAniñe Aizpun

Auzalar Ikastetxe Publikoa (Orkoien)
LHko OHOREZKO AIPAMENA

Julieta

Bazen behin Julen izeneko mutiko bat. Mun-
du guztiari jatorra iruditzen zitzaion, pertsona 
bati izan ezik, bere bizilagunari. Julieta zuen 
izena eta oso arraroa zen.

Egun batean desagertu zen eta inork ez zuen 
berriro ikusi. Inork Julenek izan ezik. Bere 
etxean agertzen zitzaion Julietaren espiritua. 
Julen oso beldurtuta zegoenez etxez aldatu 
behar izan zuen. Bere etxe berria ez zen oso 
handia baina ongi moldatzen zen. Aste bat 
pasa ondoren berriro agertu zitzaion Julieta 
eta egun hartan Julen desagertu zen.
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Oreina eta orkatz ehiztaria

Udazkeneko egun zoragarria argitzear zen, 
Orkatz ohetik jauzi eta leihora hurbildu ze-
nean. Hegoaizeak baserri inguruko zuhaitzak 
gogor astintzen zituen bere ufadekin.

Orkatz pozik zegoen, eta «amen» esan or-
duko, goitik behera kolore orlegidun arropaz 
estali, ogi tartekoa, eta ardoz betetako zatoa 
morralean sartu, lo zeuden emaztea eta alaba-
ri musu eman, eta basora abiatu zen eskopeta 
bizkarrean zeramala.

Pagadian orein saltari bati tiroa bota eta 
hantxe amildu zen maldan behera. Bien bi-
tartean, sakelekoa jo eta jo… emaztea hil zi-
tzaion istripu batean.

Inguruan orein-kumea aurkitu zuen, antsi 
eta negar, nora ezean. Etxera eraman eta alaba 
eta bion artean hazi zuten.

Orkatzen ehizerako grina, ilun eta goibel bi-
lakatu zen egun argi eta epeleko haizeak era-
man zuen.

SugAr luying genuA AlemAn

Erleta Eskola (Leitza)
LHko OHOREZKO AIPAMENA
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Ez dakit zergatik

Nik urte asko ditut, eta urte batzuk dara-
matzat ospitalean bizitzen. Ez dakit zergatik 
nagoen hemen.

Ni bezalako beste pertsona batzuekin nago.
Ez dut ilerik eta beti eramaten dut zapi bat 

buruan. Titi bat falta zait. Ez dakit zergatik.
Egunean zehar pilula dezente hartu behar 

izaten ditut.
Ezin naiz kexatu. Hemengo jendea jatorra 

da, eta pertsona batzuk egunero etortzen dira 
ni bisitatzera. Ongi tratatzen naute. 

Ez dakit nortzuk diren. «Izeba» deitzen di-
date, ez dakit zergatik.

irAtxe CiorDiA lApeñA

Argia Ikastola (Tutera)
LHko OHOREZKO AIPAMENA
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Pentsamenduak

—Zeinen potxoloa den! –esan zuen Aina-
rak.

—Bai. Eta ez al zaizu iruditzen irribarre ede-
rra duela? –gehitu zuen Eztik.

Biek irribarre inozoak egin zizkioten Ioritzi.
«Zertan ari dira bi hauek?», pentsatu zuen 

Ioritzek.
—Zer pentsatuko du? –galdetu zuen Maita-

nek, zazpi urteko neskatilak.
—Ez esan tontakeriarik, Maitane! Bi hila-

beteko haurrek ez dute pentsatzen! –erantzun 
zion Eztik, bere amak.

—Zure amak arrazoia du, maitea –esan zion 
Ainarak irribarrez.

—Baina izeba…
«Beraiek balekite…», pentsatu zuen Iori-

tzek.

irune elizAlDe AbAD

Larrainzar DBHI (Larraintzar)
DBHko LEHEN SARIA
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Herenegun

Herenegun dena ongi zihoan. Nire gurasoe-
kin afaltzen nengoen. Hori egitea ezer baino 
gehiago gustuko nuen, zoriontsu nintzen. Bat
-batean iskanbila handia sortu zen, eztandak, 
oihuak… Korrika egitea agindu zidaten, gero 
kamioi batean igotzeko… Oso gaizki pasa 
nuen, eta aita ez zihoan nirekin; ez dakit zer-
gatik. Azkenean, leku hotz batera ailegatu nin-
tzen, eta kanpin-denda batean lo egin nuen. 
Herenegun barrez; gaur negarrez. Herenegun 
aitarekin; gaur bera gabe. Herenegun etxean; 
gaur hemen. Galdera bakarra dut soilik: Zer-
gatik?

gArAi meDrAno KAreAgA

Garcés de los Fayos Ikastola (Tafalla)
DBHko OHOREZKO AIPAMENA
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HAritz goiKoetxeA FloreS

Iñigo Aritza Ikastola (Altsasu)
DBHko OHOREZKO AIPAMENA

Elurra

Basoan zebilen Joxepo gaztea, bere txakur Txu-
rirekin. Euria egin zuen azken egunetan, eta hala-
ko egunetan joaten zen Joxepo basora. Haizearen 
ferekak hostoetako euri tantak laztantzen zituen. 
Euri tanta bakoitza emeki labaintzen zen arropa 
geroz eta hezeagoaren gainetik. Lurrak, lokatz 
bihurturik, oinetakoekin bat egiten zuen.

Halako batean, txori baten kantua, eta Txuri-
ren erantzuna zaunka moduan. Giroa lasaitu egin 
zen. Soinu eragile guztiak desagertu egin ziren 
momentu hartan. Isiltasunaren soinua: elurretan 
ari zen.
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Ane ArboniéS eSKiroz

Alaitz BHI (Barañain)
DBHko OHOREZKO AIPAMENA

Txanogorritxo

Bazen behin Txanogorritxo izeneko neska 
bat. Egun guztietan joaten zen bere amonari 
bisitatzera. Beti txano gorri bat janzten zuen, 
eta ilea txirikordekin. 

Baina egun batean txano beltza jantzi zioten, 
eta ilea sueltoa utzi zuen. Etxetik atera zen eta 
amonarengana joan zen. Beti bide luzea har-
tzen zuen, bide motzean otsoak zeudelako. 
Baina egun hartan bide motza hartu zuen.

Otso bat atera zitzaion bat-batean, Txano-
gorritxo jateko asmoz. Txanogorritxo amona-
ren etxera ailegatu zen eskuak odol beteta.



A Eredua
Lehen Hezkuntza

JoN SueSCuN buStiNCe
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Jon SueSCun buStinCe   
Escolapios-Calasanz (Iruñea)

LHko LEHEN SARIA

Aitor eta dragoia

Bazen behin ume zaldun arrunt bat. Aitor 
zuen izena eta gaztelu txiki batean bizi zen. 
Egun batean jolasten ari zen bitartean esan 
zuen: «dragoi bat hiltzen badut famatua izan-
go naiz».

Neguko egun batean Aitor dragoia hiltzera 
atera zen. Aitor dragoi erraldoi batekin topatu 
zen. Aitor baxua, ezpata txikia, ponia zaldia-
ren ordez… dragoiak irribarre egin eta Aitor 
erreskaldatu zuen.

Gaur, Aitor zaldun arrunt bat da oraindik.
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AimAr ruiz bAlDuz   
Juan Bautista Irurzun E.P. (Peralta/Azkoien)

LHko OHOREZKO AIPAMENA

Elkarrizketa  whatsapp

—Aita, online zaude?
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
Aita idazten…
—Bai. 
—Ok.
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leire pérez toloSA   
La Compasión-Escolapios (Iruñea)
LHko OHOREZKO AIPAMENA

Leihoa irekita

Bazen behin neska bat, Uxue izena zuena. 
Egunero eskolarako bidean, eraikin bateko 
leiho bat beti irekita zegoela konturatu zen. 
Leihoa beti irekita zegoen, nahiz uda izan 
nahiz negua izan. Egun asko igaro ziren ho-
rrela.

Asteburu batean Uxue urtebetetze batera 
gonbidatu zuten. Festa eraikin horretan zen. 
Uxuek bere lagunari galdetu zion: 

—Zergatik egoten da beti leiho hau irekita?
Bere lagunak erantzun zion:
—Nere anaiak irekitzen du, bere txoria de-

sagertu zen eta egunen batean bueltatuko dela 
pentsatzen du.
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irAti elizAri SAnz   
Escolapios-Calasanz (Iruñea)

LHko OHOREZKO AIPAMENA

Ilearen agurra

Bazen behin mutil txiki bat. Mutilaren ize-
na Oihan da. Oihan Bilbon bizi da. Oihanek 
ilea oso distiratsu eta indartsua dauka.

Oihanen amak medikura joatea erabaki 
zuen. Medikuak esaten du: «Minbizia da, sen-
titzen dut».

Orain Oihanek ilea oso ahula dauka.
Ama triste dago. Oihan triste dago. llea tris-

te dago. Denok triste daude. Egoera tamalga-
rria da.

Ilea edo Oihan? Oihan edo ilea? lleak eror-
tzea erabakitzen du. Orain Oihan osasuntsu 
dago, ileak erortzea erabaki duelako.
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Hirune mArtinez uriel 
IESO Bardenas Reales (Cortes)

DBHko LEHEN SARIA

Fikzioa edo errealitatea?

Telebistan bere gustoko telesaila ikusten ari 
da. Iragarkiak hasi dira eta asko iraun dute, 
baina iragarki batek asko hunkitu du neska-
toa. Iragarki horretan gizonak emakumeari 
jo dio, eta ondoan bere semea dago den dena 
ikusten. Neska bakarrik dago etxean eta oso 
beldurtuta dago. Une horretan bere ama eto-
rri da etxera, neskatoa korrika joan da bere 
ondora eta galdetu dio: «Eta zu ama, ondo 
zaude?».
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norA nAyem bACHir

IESO Bardenas Reales (Cortes)
DBHko OHOREZKO AIPAMENA

Jaiak

Diwali lndiakoa da,
Año Nuevo Europakoa,
eta Enkutatash Afrikakoa.
Joan zaitezte ikustera!

Wayeb eta Losar ere
jaiak dira, orientekoak
eta Asiakoak.
Daramatzazue zuen familiak ikustera.

Ugadi apirilean egiten da,
Nouruz maiatzean ospatzen da,
We Tripantu bezala.
Egizue jai hauek zuen etxeetan!

Holi holi koloretsua da,
baina San Miguelak politenak dira.
Zaudete gonbidatuta Kortesko jaietara.



37

elenA gAlinDo CAlvo

IES Marqués de Villena (Marcilla)
DBHko OHOREZKO AIPAMENA

Buh!!!

Komunean sartu nintzen, ispiluan neure 
burua ikusi nuen eta izututa lurrera erori nin-
tzen. Monstruo baten islada zen, ilez betea, 
begirik gabe, sudurrik gabe…

Ondorioa: ilea moztu behar dut.
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AmAyA ongAy teJADA

IES Marqués de Villena (Marcilla)
DBHko OHOREZKO AIPAMENA

Amaierarik gabeko liburua

Behin batean amaierarik gabeko liburu bat 
zegoen. Liburu guztiak begiratu, munduko 
idazle eta poeta guztiei galdetu zieten, baina 
ezin zuten lagundu bukaera emateko.

Egun batean ume batek esan zien amaiera-
rik gabeko liburuak hobeak direla, jendeak 
imajinatu ahal duelako. Umeak arrazoi zuen, 
horregatik liburua amaierarik gabe gelditu 
zen, zuk imajinatzeko!



Iparraldea 
Lehen Maila

lAureNdi oiHeNArt-etxArt

goizANe etxeverri-lopepe

mAiAleN Arboi

AizANe deFoiS
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lAurenDi oiHenArt-etxArt

Arberoa ikastola (Donamartiri)
LMko LEHEN SARIA

Neska zoriontsua

Behin batez bazen neska bat, bihotzeko eri-
tasun bat zuena. Medikurat joan zen eta me-
dikuak erran zion zonbeit egun gelditzen zi-
tzaizkiola bizitzeko.

Neska horrek mutiko bat maite zuen, bai-
nan bazakien mutikoak ez zuela maite. Muti-
koak hori entzun zuelarik erabaki zuen sines-
taraztea maite zuela.

Neska, hori entzutean, sendatu zen.
Eta mutikoari dolutu!
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goizAne etxeverri-lopepe

Oztibarreko Ikastola (Lartzabale)
LMko OHOREZKO AIPAMENA

(Izenbururik gabekoa)

Behin bazuxun neska bat. Izarra deitzen zuxun.
Bere amari galdegin ziakoxun: «Noiz joaten 

ahalko naiz izarretarat?».
Bere amak erran ziakoxun: «Sekulan».
Orduan, bere lagun baten ganat joan zuxun eta 

erran ziakoxun: «Pentsatu dinat izarretarat joa-
tea».

Bere lagunak erran ziakoxun: «Ni hirekin ados 
nun».

Berantago, lagunak bere amari galdegin ziako-
xun: «Noiz joaten ahalko naiz izarretarat?».

Bere amak erran ziakoxun: «Sekulan».
Beraz beste lagun baten ganat joan zituxun. Erran 

ziakoxien: «Guk izarretarat joan nahi dinagu». Or-
duan hirugarren lagunak bere amari galdegin zia-
koxun: «Noiz joaten ahalko gira izarretarat?».

Bere amak erantzun ziakoxun: «Sekulan».
Orduan, lagunek, noiz joan, hiruen artean deli-

beratzea pentsatu zixien.
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mAiAlen Arboi

Louis Dassance Ikastola (Ustaritze)
LMko OHOREZKO AIPAMENA

Ametsa

Denek badugu amets bat,
hegan egitea edo indar haundia ukaitea.
Bainan nik beste amets batzuetaz mintza-

tzen ari naiz, adibidez:
neskek zaldun izan nahi duten ametsetaz eta 

mutikoek printsesa.
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AizAne DeFoiS

Ezkia ikastola (Hazparne)
LMko OHOREZKO AIPAMENA

Nire ustezko oparia

Aitak betidanik erraiten dit goxokiak ez jatea 
bestela txantxarrak ukanen ditudala.

Baina nik, beti segitzen nuen goxokien jaten 
eta egun batez txantxar bat harrapatu nuen. Or-
duan hortzkinara joan behar izan nuen.

Geroago: Kras! Hortza errotik atera zidan eta 
hortza zikin ontzira bota ordez, eman zidan 
oroitzapen gisa atxik nezan. Oheratzean hor-
tza bururdiaren azpian ezarri nuen eta laister 
lokartu nintzen: amets goxo baten egiten hasi 
nintzen. Opari eder bat ukan nuela amets egin 
nuen eta goizean bat-batean:

—Aitor jeiki hadi! Ikastolara joaiteko tenorea 
duk! Nire ama zen egunero bezala nire iratzar-
tzera etorria.

Jeikitzean, badaezpada nire burukitaren azpian 
begiratu nuen oparia ukan nuenez ikusteko.

Kusina altxatzean hortza ikusi nuen bezperan 
eman toki berean, eta, han bertan nire ametsa 
hurtu zen.



Iparraldea 
Bigarren Maila

(leHeN SAriA emAN gAbe gelditu zeN)
oliviA teleCHeA

lilou Aguerre

evA izAguirre
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oliviA teleCHeA

Xantako kolegioa (Donibane Lohizune)
BMko OHOREZKO AIPAMENA

Salbatzailea

Ozeano geldi batean itsasturiak nabigatzen 
ari dira.

Orduak pasatu dira eta haizea azkartu da eta 
hodeiak etorri dira. Euria hasi da eta itsasturi 
batek aurreikusi du ekaitz bat, baina nehork 
ez du entzun nahi.

Eta ekaitza etorri da. Ezin ikusi horizontea. 
Olatuak inguruan mugitzen dira, haizeak jo-
tzen du eta badira hodeiak. Baina agertu da 
sorgin bat eta bere erratzarekin zerua garbitu 
du eta ozeanoa berriz geldi da.
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lilou Aguerre

Xantako kolegioa (Donibane Lohizune)
BMko OHOREZKO AIPAMENA

Neguko sugearen zazpi buruak

Herri ttiki batean, biztanleak kezkatuak zi-
ren, erran-merran bat bazelako. Erran-merran 
harek kondatzen zuen, leze batean animale 
handi bat gordetzen zela eta egun batez elurra 
eginen zuelarik ateratuko zela.

Neguko egun batez, elur-luma batzuk erori zi-
ren, eta hotz egiten zuen. Karrikak elurrez bete
-beteak ziren. Leihoak eta ateak hetsi, eta nehor 
ez zen atera… Orduak pasatzen ziren, bainan 
ez zen animaliarik. Horrengatik, gizon bat atera 
zen; ikusi gabe, suge handi hori bat gibeletik 
etorri zen. Ezpata harturik, gizonak sugearen 
lepoa moztu zuen. Bainan bi buru agertu ziren. 
Gizona harritua zen. Leihotik ikusirik, bigarren 
gizon batek berdin egin zuen. Hiru buru agertu 
ziren orduan eta sugea azkarragoa zen. Azke-
neko, sugeak zazpi buru zuen. Seigarren gizon 
batek ezpata ateratu zuen eta buztana mozturik 
zazpi buruak desagertu ziren.
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evA izAguirre

Xantako kolegioa (Donibane Lohizune)
BMko OHOREZKO AIPAMENA

Haurra eta sorgina

Egun batez sorgin batek erran dio haurrari:
—Egun on, haurra. Nahi duzu etorri nire 

etxerat?
—Egun on, eta ez mila esker, erantzun du 

haurrak.
—Zertarako? galdetu dio sorginak.
—Zeren eta nire amak eta aitak ez dute 

nahi ni mintzatzea ezezagunekin, erran du 
haurrak.

Sorgina urduritzen hasi da eta bahitu hau-
rra.

—Ez, zertarako ni?!? galdetzen du haurrak.
—Zeren eta gose naiz, erran du sorginak.
Haurrak oihu egin du eta sorginak irri…





ESKER HITZAK

Gure eskerrik beroenak Oier Sanjurjori, bere 
ipuinagatik eta sari banaketa ekitaldietan 
laguntzeagatik. Eta Eñaut Elorrietari, Herri 
Urratseko ekitaldian gurekin egoteagatik.

Larraintzar, Cortes eta Herri Urratseko 
lagunei, haien ateak parez pare zabaldu 

dizkigutelako ekitaldi horiek antolatzeko.
Eskerrik asko, bihotzez, parte hartu duten 

ikasle eta irakasle guztiei. 
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