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1º Saria: Ekaitz Goikoetxea Asurabarrena 
Nola ez dakizun hori 

Doinua: ETAren suetenetik 
 

1.-Itxi gabeko zauri ta 

lur jotako zeru pusken 

hondakinekin zaila da 

ongizatea gorpuzten. 

Hitzak hotsari keinuka, 

ikara beldurra puzten, 

garai batean ateak 

sokaz zabaltzen zituzten; 

orain serrail ta alarmak 

baino ez ditut ikusten, 

hara itzalen itzalek 

nora eraman gaituzten! 

Ametsei ere ez zaie 

lotara geratzen uzten. 

 

 2.-Ateoak katedradun, 

kaletarrak artaburu, 

mikroskopio aurrean 

astegun nahiz asteburu; 

teknologia berriak 

ta robotika helburu, 

pilula magikoekin 

tematuta dihardugu… 

Tradizioei et, et, et, 

iraganari tururu, 

munduak alimaleko 

abiadura hartu du, 

etorkizunera ere 

orain iritsi nahi dugu. 

 

 3.-Aski ez euri tantak ta 

eguzkiaren distira, 

tomateei sulfatoa, 

babarrunei pestizida. 

Gaurko umeek ez dute 

pizza besterik desira, 

masa zapal koipetsu bat 

ta gainean bi oliba… 

Limoi ura isurtzen zait 

plateretara begira, 

piperrik ulertzekotan 

bi arrautza behar dira, 

gure menua gehiegi 

(h)a(n)burgesatzen ari da. 

4.-Orain semeak baleta, 

orain alabak dotrina, 

gero supermerkatua 

hustu iskinaz iskina. 

“Aita, nik Kas limoi nahi det”, 

“Ama, nik zumo de piña”, 

poltsak berrogei xentimo, 

hamabi euro parkina… 

Noiznahi ostia soinua, 

maldizio ta zikina, 

eramangarriagoa  

litzateke gure mina, 

okerrago bizi arren 

hobeto hilko bagina. 

 

 

 5.-Egunean bost lanordu 

urtean hiru bidaia, 

Aste Santua Parisen, 

Baqueira eski garaia, 

Hollywoodeko glamourra, 

Elizondoko paisaia, 

dantzaldi amaigabea, 

ajerik gabeko jaia… 

Behar dudan maitalea, 

maite nauen senargaia, 

kale-kantoi itsu bat da 

gure borroka-zelaia, 

ezer galdu ezina ta 

dena irabazi nahia. 

 6.-Abiadura Handiko 

Trena da suge-sugea, 

zainak pozoiz mailukatzen 

ari zaigun ingudea; 

porlanez eta adreiluz 

josi dugu orubea, 

agur harizti itzaltsu 

agur baso ainubea! 

Bizkarrean hotzikara, 

sudurrean azkurea, 

kontzientziari pasa 

behar zaio ITVa, 

gu gara munduarenak, 

mundua ez da gurea. 

7.-Ezin izan dugulako 

porrotarekin berdindu, 

bihotzak ez al zaizkigu 

gorrotoaz maitemindu? 

Auto-determinaturik, 

ez hanka ta ez txirrindu, 

zerua ez da ileen 

neurri berean urdindu. 

Nahiz lurrak gizakiari 

maita dezala agindu, 

sustraietara errotzen 

ez da asko ahalegindu, 

menditik kalera eta 

goitik behera egin du. 

 

 8.-Nahiz eta sateliteek 

argi printzak iragarri, 

biharamuna ezin da 

asmo hutsez erakarri. 

Ahoa ez bada aho 

ta belarria belarri, 

Jainko garela alferrik 

egingo dugu aldarri; 

irla bakartien gose, 

auzoko behien egarri, 

errape lehorrak saltzen 

aritu gabe elkarri, 

mugak onartutakoan 

izango gara mugarri. 

 

 9.-Ez dut nahi kutsatutako 

lerrobururik Berrian, 

ez maiatzik urrian, ez 

negurik udaberrian; 

oinetan abarka beltzak, 

segapotoa gerrian, 

urratsak pauso txikia 

eta neurriak neurrian. 

Izan fedea langile 

xumearen izerdian, 

egunez loa bezatu, 

amets egin gauerdian, 

atzera bizi gaitezen 

aurrera doan herrian. 
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2º Saria: Aner Peritz Manterola 

“Zer ez izan” 

Doinua: Trumoia ortzi beltzean hoska. 
 

1.-Munduratuta gizon ta urdin 

ez arerio, ez esku-burdin 

baina normaren horma bota nahiz 

ze erantzukizun gordin. (bis) 

Gizon izan nahi ez badun zer? 

Ta emakumea berdin. 

Ertzak ertz, marjinak marjin, 

bi izkina hain argi dauzkanak 

zentro bat ere behar din. (bis) 

 

2.-Hamabost urte dauzkaan baldintzan 

sexu bat behar al duk balizan? 

Ta bi aukera bakarrik al dauzkak, 

galdetegi bat bailitzan? (bis) 

Nola bizi nahi duan ez dakik, 

baina ez besteen gisan, 

garrantzitsu duk bizitzan 

zer izan ziur jakin ez arren 

jakitea zer ez izan. (bis)  

3.-Norma zelatan dun bebarruan, 

herori ere gutxi barru han 

ta amorrua nagusitzen zain 

gizarteko amarruan. (bis) 

Antza, haizena juzgatuko dun 

dunanaren esparruan, 

bihotz-buruak larruan. 

Askea izan haiteke baina 

muga batzuen barruan. (bis) 

 

4.-Psikiatra bat ta bi mediku, 

behintzat izan bahitu… 

Hi, baina, ez haiz normatibo, 

ez LGTBQ. (bis) 

Ordu t´erdiz haiz ez heuzkan dudak 

azaleratzen aritu, 

amari on iruditu… 

zauri bat behar huen ta ez ditek 

beste modurik aurkitu. (bis) 

 

5.-Transtornatua, transexuala… 

badakin hortik deus ez dunala, 

mundu dualak, baina, behar din 

soluzio bat duala. (bis) 

Aurrera egin nahiko dun eta 

estutuko zain uhala 

eta entzungo dun hala; 

normatiboa dena, ordea, 

inoiz ez dun naturala. (bis) 

 

6.-Inguruetan ikusiz dena 

binarismoak zein dik eskema? 

Zentrotik kanpo geratzen hi haiz 

lehena eta azkena (bis) 

ta gauza ez duk eraberritu 

al dezakean sistema 

onartuz salbuespena, 

baizik ta nola bizi daitekeen 

sisteman sartzen ez dena. (bis) 

 

7.-Galde ororen emaitza etsai, 

laguntasunik atean ez zai, 

edozein muga izan daiteken 

pausoa moteltzeko gai. (bis) 

Andre zergatik izan behar dun 

gizon ez badun izan nahi? 

Arrena edota anai? 

Ipar bat izan beharko huke 

baina bi hego ere bai. (bis) 

8.-Malda nahiz eta bihurtu mendi, 

psikiatrak nahiz atzetik segi, 

zer bihurtzea nahiko ez hukeen 

badakik, eta gaitz-erdi! (bis) 

Ohituta hago, sortu baihintzen 

zentralitateen hegi, 

laranja laurdenen erdi; 

ta korrontea nekatu arte 

jarraituko duk igeri. (bis) 
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Aipamen berezia: Julen Zulaika Alkorta 

“Zarauzko merkatu plaza” 

Doinua: Bizkaiko aberatsak 
 

1.-Bertso batzuk jartzeko 

merkatu plazari 

gogoz nenbilen asko 

ez da hartaz ari 

eusten ez dion arren 

orduko martxari 

oraindik bada zenbait 

denda, nekazari 

nortasuna emanez 

herri bizitzari. 

 

 2.-Iraupen luzekoa 

bezain emankorra 

alde zaharrak beregan 

gorde du altxorra 

nahiz handik pasatzea 

izan derrigorra 

erdigune da baina 

da bide zidorra. 

Noizbait izan ginenak 

bistan du zilborra. 

 3.-Garaiko elikagai 

fruta nahiz barazki 

lore, gazta, haragi, 

arrain ta hegazti 

saskirik sakonenak 

osatzeko aski 

zaindu ditzagun bertan 

daudenak zehazki 

bihur ez dadin zuri 

beltzeko argazki. 

4.-Eskura dezakezu 

bertakoa bertan 

ez zabiltza edonon 

eta edozeinetan 

landatu duenaren 

esku berberetan 

jasoko duzu xorta 

hori gehienetan 

porruak hitz egin du 

bere ezpainetan. 

 

 5.-Goizez elkartzen dira 

baserritar batzu 

babak aletuz ea 

nork egingo kasu 

pasa ostean zerbait 

egonaldi antzu 

saltzeko pronto ilar,  

babarrun, garbantzu… 

amaitzean hartuko 

balute deskantsu! 

 6.-Ondutako gazta zahar 

ketu nahiz gabeko 

Aia, Aralar edo 

Irati aldeko 

“hau ona lagun arte 

hobean jateko” 

beti bada zer esan, 

entzun, jakiteko 

harremana denean 

hartu emateko. 

7.-Bizpahiru arrain kutxa 

gertu dituela 

begirada zorrotza 

eztarri umela 

oihuka hasiko da 

“antxua duela” 

Inoiz pentsa izan dut 

hura kantuz dela 

soprano txarra ere 

ez litzatekela. 

 8.-Horra getariar bat 

merkatuko ikur 

bere kastak oraindik 

ez ditu bi simur 

errutinari egin 

ohi dio atximur 

ertzetik ariko da 

gordin bezain samur 

txikitasunak badu 

horrenbeste glamour. 

 9.-Ez badu nora igo 

ez da sortzen huntzik 

emakumeek eusten 

dute hura zutik 

gainontzean legoke 

merkatua hutsik 

lan egin askok esker 

ona jaso gutxik 

inorentzat ez dut nahi 

halako birusik. 

 


