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2009 
SORTUZ TA SORTUZ GURE AUKERA

Kaixo, gazteok:

Hementxe gaude berriro ere elkarrekin, Euskararen Hilabetea dela eta, IRUNERO bere-
ziko orrialdeetan murgilduta, Xabier Leteren hitzek adierazten duten bezala, sortuz ta
sortuz gure aukera; kate horretan, gogorki loturik, sortuz ta sortu, etengabe. Eta sortze
lan horren emaitza hementxe dugu, ikusgai.

Urtero bezala, zuek sortutako istorio, olerk,i hainbat gauza bikain jaso ditugu eta 
niretzat pozgarria da zuengandik jasotakoa Irunero aldizkari berezi honen bidez zuon
guztion esku jartzea eta bihotzez espero dut disfrutatzea.

Lerro hauetatik zorionak eta eskerrak eman nahi dizkizuet egindako lanarengatik. Eta
animatu nahi zaituztet orain arte bezala jarraitzera, euskaraz sortzen, eta zuen sortze
lanen bitartez hizkuntza zabaltzen.

Eutsiozue, beraz, gogor eta ez ahaztu datorren urtean ere hementxe elkartuko garela,
sortuz ta sortuz...

Har ezazue nire agurrik beroena
Irunen, 2009ko martxoan

Fernando SAN MARTÍN GUBÍA
EUSKARA ORDEZKARIA
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TXINGUDI BHI Erika Benitez 1. F
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Ile-apaindegira joan, eta bizarra moztea 
erabaki zuen. Etxera bueltatu zenean, han zegoen
emaztea telebista ikusten.
-Asun! – esan zion Higiniok irribarre batekin.
-Zer nahi duzu? – erantzun zion begiratu gabe.
-Begira nazazu.
-Hara! Baina zer egin duzu, motel! – esan zion 
harriturik emazteak. – Egia esan, hobeto zaude horre-
la, bai.

Higinio denbora guztian bere azala ukitzen
zihoan, ezin sinetsiz. Afaltzeko ordua iritsi zen eta
zainzuriak zituzten afaltzeko, izebak ekarri omen
zituen Ebro aldetik.

-Eta nolatan aldaketa hori, maitea? – 
galdetzen zuen Asunek.
- Ba... zuri gustua emateko egin dut, gainera,
aldaketak egitea ez da txarra – erantzun zion 
senarrak.
Afaldu ondoren, biak oheratu ziren.
Hurrengo egunean esnatu eta Higinio komunera joan
zen ohi bezala. Ispiluan begiratu eta:

-Baina zer da hau! Atzo bizarra moztu, eta
gaur oraindik gehiago! Ez da posible... - zioen 
harriturik Higinio Pastorrek.
Lanera joan behar zuen, ardiak zaintzera. Herritik
etxez etxe zihoan jabeen ardi guztiak jasotzen, gero
mendira igotzeko. Bide osoan pentsatzen ari zen,
nolatan gerta liteke gauza hain bitxia.
Arratsaldean etxera bueltatu zen. Berriro zainzuriak
afaldu eta lo egin baino lehenago, bizarra kendu zuen.
Hurrengo egunean esnatzerakoan ikusi zuen bizarra
berriro atera zitzaiola eta haserretzen hasi zen.
Egun horretan ez zen lana egitera joan, 
medikuarengana baizik. Medikuak ez zeukan irtenbi-
derik, ez zekielako nola gerta zitekeen hori. Etxerantz
abiatu zen. Iritsi, eta ate kolpe handi batez itxi zuen.
Haserre zegoen. Mahaian eseri zen afaltzeko.

-Zer duzu Higinio? Ez daukazu aurpegi ona... 
- galdetu  zion Asunek.

-Hiru egun daramatzat bizarra mozten baina
segituan hazten zait! – Esaten zuen Higiniok begietan
malkoak zituelarik.
Berriro bizarra moztu zuen eta lo egitera joan zen.
Hurrengo egunean, komunera joan eta ispiluan 
begiratu ondoren, konturatu zen jadanik ez zeukala
bizarrik. Poz-pozik jarri zen.
Zainzuriak izan ziren kalte egin ziotenak Higiniori, eta
handik aurrera, ez zuen gehiago jan.

Asma ezazu ipuinaren bukaera

Urtero bezala hemen gatozkizue

idazle zaletasuna bultzatzeko asmoz.

Oraingo honetan, amodiozko 

gutunak baztertuta, eredu berri bati

ekingo diogu: Idazle baten ipuin zati

bat eman eta zuek korapiloa eta

bukaera asmatu beharko duzue.

Aurten, Karlos Linazasoro idazlearen

IPUIN ARRISKUTSUAK(1994) Erein

argitaletxeak plazaratutako ipuin 

bilduma liburutik BIZARRARENA 

hautatu dugu. Hona hemen zuek

gara dezazuen aukeratu dugun

pasarte moldatua:

.. Higinio Pastor Ovejerok sorpresa eman-
go zion sekulakoa bere andregai politari

Asuntoari buelta asko eman ondoren
erabaki baitzuen - andregaiari behingoz
gustoa egiteko baino gehiago, keinu
hark suposa zezakeen ordain 
goxoagatik-, jaiki eta, hamar urtez 
berarekin –zihoala hona, zihoala 
hara -eraman zuen bizar lustratua 
kentzea, nahiz eta ekintza harekin bere
pertsonalitatearen ezaugarririk 
benazkoena galdu....
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Txingudi BHI Eneritz Dueso

-Zergatik “Oi!” eta ez beste estilo bat? Taldeko gehienek
musika hori gustuko dutelako, eta azken finean beste
estilo batzuen nahasketa dela esan dezakegulako edo.

-Zer diote zuen abestiek? Orokorrean Euskal
Herriko egoera kritikatzen dugu eta abestien bitartez gure 
iritzia azaltzen saiatzen gara, nahiz eta beste gairen bat
ere jorratu.

-Zuzenekorik eman al duzue orain arte? Bai,orain-
goz bi. Lehena Irungo Lakaxita gaztetxean beste 3 
talderekin eta bigarrena Hondarribian, Amuten beste 2 
talderekin.

-Eta nolakoa izan da jendearen harrera? 
Orokorrean ona, gainera oso ondo tratatu gaituzte
beste talde batzuekin jotzean haiek baina askoz 
gazteagoak izateaz gain, hori ere esan beharra dago!

-Zein asmorekin zabiltzate hurrengo urte/hilabeteetarako? 
Azken aldian abesti berriak egiten gabiltza, eta kontzertu
gehiago emateko asmoa dugu. Baliteke aurrerago maketa
txikirenbat egitea, baina hori aurrerago ikusiko dugu.

-Ze talde bertsioneatzen dituzue zuen abesti pro-
pioez gain? Ba adibide bezala: Zakarrak, Kaos Urbano, 
Animales Muertos, Doubling Boys, Angelic Upstarts, eta
horrelakoak.

-Bidaliko diguzu agur bat gure Azken Hitza-ren irakurle
mundialentzat? Ez... (diosku barrez) Txantxa da! Agur
bero bat Astindu Oi!-ren partez Azken Hitzaren 
irakurleentzat!

2007. urtean hasi ziren beste izen batekin, beste partaide batzuekin. Gaur
egun beste talde bat izan arren proiektu bera da. Astindu Oi! izenarekin 2008.
urteko udan hasi eta gaurdaino astebururo entseatzen aritu den taldeari buruz
ari gara. Iker, taldeko gitarrajoleetako bat elkarrizketatu dugu.



El PIlar BHIP 1.A  1.B  2.A
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Etxalarrera bidean zazpi atsorekin gurutzatu
naiz. Atso bakoitzak 7 zaku zeramatzan eta zaku
bakoitzean 7 arkume eta atso zihoazen
Etxalarrera?

Hegalik gabe egan, ahorik gabe txistu,
batzuetan gogor jo baina
ezin dugu ukitu.

Kobazulo hori beti dago hezea, hesi zuriz
inguratua, han bizi da sugea.

Baditut sei aurpegi, bakoitzean hainbat
begi... Baina ez aho, ez belarri. Zertarako
ditut hainbat aurpegia?

Nola zula daiteke globo bat ber-
tatik airerik atera gabe eta
zaratarik atera gabe?

Kristal polita, beti bustita, nahi dugu
udan badugu neguan.

Haizea

Mihia

Dadoa.

Ezin da zulo erdia egin. Handiak edo 
txikiak baina erdia ez

Bat bera ere ez. Ni nindoan, ez beraiek.
- Bi ama eta bi

alaba, ondo zenbatzen
baduzu, ez dira lau, hiru

baizik.

Badakizu nik esan gabe?
-Bi hanka ditugu, baina ezin dugu
ibili; Eta gizona kalera gu gabe,
inoiz ez da ageri.

-Zein da gezurra esaten duen
asteko eguna?

Galtzak

Asteazkena.

Amona, ama, alaba

Izotza

Puztukia hutisk egonda

Lagun
bakarrak ordubete

behar badu zulo bat egiteko
eta bi lagunek 2 ordu 2 zulo egi-

teko. Zenbat denbora beharko du lagun
bakarrak zulo erdia egiteko?
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El Pilar BHIP Iñigo Villamia - Borja Lizarraga 4. maila

GOIZEKO PLANAGOIZEKO PLANA
Lehenengo, Junkaleko Andra Mariaren eliza, Irungo eliza nagusia eta XVI-XVII mendeetan
eraiki zena ezagutuko dugu. Bertan XI.mendeko Ama Birjinaren tailua aurkituko dugu.

Ondoren elizaren ondoan erromatar museoa ikus dezakegu: Oiasso museoa. Hemen Irun
hiriaren inguruan aurkitutako erromatar garaiko aztarnak biltzen dira, eta zonaldeko ondare
arkeologikoa ezagutzeko aukera emango dizue.
Hau guztia ikusi ondoren kotxea har dezakegu eta San Martzialera igo gaitezke. Handik
Bidasoa bailara osoa ikus dezakegu, hau da Irun, Hondarribia eta Hendaia. Bertako baseliza
bisitatu ondoren, jaitsiko gara Alde Zaharreko jatetxeren batean bazkaltzeko.

Ama Xantalen ermita Alde Zaharrean dago. Hogei mendetan zehar gurtzeko egoitza izan da
eta bertan aztarna arkeologikoak aurkitu dira.Erromatarren eliza izan zen eta bertako 
biztanleen nekropolia ere bai.
Hau ikusi ondoren, bidegorri osoa zeharkatuko dugu eta Fikobako eraikuntza berrian 
erakusketaren bat ikusiko dugu.
Eta bukatzeko Faisai uhartera joango gara, Hendaiarekin erdibana duen Bidasoa ibaiko
uhartea. Hemen Frantzia eta Espainiaren arteko bakea hitzartu zen 1659an. 

ARRAARRATSALDEKO PLANATSALDEKO PLANA
Udaletxean hasiko gara , XVIII.mendean eraiki zen eta bere estiloa barrokoa da.

Bisitari maitea: Gipuzkoako bigarren hiri zoragarri  hau, Bidasoa ibaiaren bokalean kokat-
zen dena eta Hendaia eta Hondarribiarekin muga egiten duena bisitatzera gonbidatzen 
zaitugu. Horretarako ibilbide hau egitea proposatzen dizugu, Animo!

Udaletxea Faisaien Uhartea

San Martzial
baseliza

Oiasso MuseoaJuncal eliza



La Salle BHIP Imanol Erauskin, Michael Villamil eta Daniel Cuadrado
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Bazen behin Ekuadorean
Hans izeneko mutil gazte
bat. Bere familiak aban-

donatu zuen Hans oso txikia
zenean eta bi egun oihanean
egon zen, baina egun batean
artzai batek bere etxera eraman
zuen eta bere semea izango
balitz bezala zaindu zuen eta
Hans izendatu zuen. Manabi
izeneko herri batean bizi zen.

Urteak pasa eta gero Hans mutil
gazte eta indartsu bihurtu zen.
Gau batean Hans lo egitera joan
zenean erraldoi oso-oso handi
batek bahitu eta bere gaztelura
eraman zuen. Cuenca izeneko
herri txiki batean kokatuta zego-
en gaztelua.

Erraldoiak oso gaizki tratatzen
zuen Hans: bere jauregiko lan
oso zailak egin behar zituen.
Egun batean Hans-ek gaztelutik
ihes egin nahi zuen baina erral-
doiak ikustean zigor handi bat
ezarri zion eta gartzelara era-
man zuen.

Hans-ek neskatxa gazte polit
bat ezagutu zuen, biok lagun
minak egin ziren eta gau batean
gartzelatik ihes egin zuten.

Beste egun batean biok hitz egi-
ten hasi ziren eta neskak esan
zion:

-Nik ez daukat familiarik erraldoi
gaiztoak lapurtu egin zuelako.

Orduan, Hans-ek esan zion:

-Nirekin etorri nire aitak etxe

handi bat daukalako eta poz
handiz onartuko zaitu.

Orduan, etxera joan ziren baina
ez zegoen inor eta atean esku-
titz bat zegoen zioela...:

ZURE AITA BERRIRO IKUSI
NAHI BADUZU, NI IKUSTERA
JOAN BEHARKO DUZU.

Hans-ek esan zuen:

-Maria, hemen gelditu, gauza
bat egitera joateko beharra dau-
kat eta...

Hans gaztelura joan zen, eta
bere aita ikusi zuen, berarenga-
na hurbildu zen baina bat-bate-
an erraldoi maltzurra atera zen.

Hans-ek ezpata bat hartu eta
erraldoiaren hankan sartu zion

baina ez zen ezer gertatu, erral-
doiak ez baitzuen ezer sentitu.

Horren ondorioz erraldoiak
eskuarekin hartu eta esan zion:

-Jende asko lapurtu dut, baina
oraindik ez dut inor jan. Zu lehe-
nengoa izango zara.jajajajajaja-
jaja....

Hori esanda ahora eraman zue-
nean Hans-ek behatzean hazka
egin zion, erraldoia txiki-txikia
egin zen eta ez zuten ia-ia ikus-
ten.

Azkenik, Hans-ek bere txakurra
izango balitz bezala tratatu zuen
“erraldoia” eta Maria eta Hans
elkarrekin bizi izan ziren bizitza
osoan Hans-en aitaren etxean.

HANS ZORTE ONEKO MUTILA
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La Salle BHIP Kira Rico eta Ianire Zuñiga

ADISKIDETASUNA
ADIKIDETASUNAREN ERREZETA

1 OSAGAIAK:

Zu zeu izan
 Lagunkoia izan
 Jendeartean zaudenean 

beraiekin egon
 Gustoko gauzak esan
 Ez zaitez berekoia izan
 Kontuz axolagabekeriak

esaterakoan
 Laguntzeko prest egon

2. PROZESUA:

Lehenik: Sukaldera joaten zara (kalera
irten).Sukaldean zaudenean hotzgailan osagaiak bila-
tzen dituzu (jendea kalean aurkitu) osagaiak zure gus-
tukoak izan behar dute (zure inguruan nah duzun jen-
dearekin egotea).

Bigarrenik: Osagai guztiak bildutakoan guztia lapi-
ko handi batean egosten jarri (zu zeu izan zaitez jende-
aren aurrean ikus dezaten benetan nolakoa zaren).
Osagaiak sartu behar dira ura irakiten dagoenean (jen-
dearen artean zaudenean beraiekin hitz egin, gustuko
gauzak ezanez).Osagai guztiak lapikoan rakiten daude-
nean pipermin pixka bat bota esazu (elkarrizketari bizia
eman Adb: Txisteak edo htz farregariak botaz). Kontuz
ibili zaitez lapikoan dauden osagaiekin erre ez daite-
zen(oxolagabekeriak esaterakoan kontuz ibili zatez ea
zein htz mota erabiltzen dituzun. “Lagun berriak galdu
ditzakezu”).

Hirugarrenik: Janaria prest dagoenean plater batera
bota.Lasai egon zaitez, zaiena pasa egin delako “jana-
ria ez da erre”(jendearengana hurbildu zara eta konfi-
dantza hartu dute zugan)

Azkenik: Janaria jan ezazu gozatuz.v (Zure lagun
berriekin ondo pasa eta beti laguntzeko prest egon zai-
tez momentu guztietan).



Toki Alai BHI June Sanchez 1. A
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Duela milioika eta milioi-
ka urte, gizakia orain-
dik bizi ez zenean, ele-

fanteak ez ziren grisak, txuriak
eta beltzak baizik. Haien arte-
an oso gaizki konpontzen
ziren. Txuriak munduko ipa-
rraldean bizi ziren; hauek
azkarrak, atseginak, erral-
doiak, finak eta politak ziren.
Gainera oso paketsuak eta
garbiak ziren, beraz, bizilekua
oso zainduta zeukaten, dena
berde mantenduz eta pozez
zainduz.

Beltzak, berriz, munduko
hegoaldean bizi ziren eta ton-
toak, zakarrak, txikiak, lodiak
eta itsusiak ziren. Ahal zuten
iskanbila gehienetan sartzen
ziren, beraz,  bizilekua hankaz
gora zeukaten, dena ilun eta
zaborrez beteta.

Behin elefante txuri bat borobil
beltzekin jaio zen. Mundu txu-
rian -honela deitzen zitzaion
txuriak bizi ziren lekuari- jaio
zen. Bere amak gauero ipuin
bat kontatzen zion eta gau
batean, hango jatorrizko isto-
rio bat kontatu zion.

- Duela bi milioi urte Elefantu-
rus izeneko errege batek ele-
fante txurien lurraldearen eta
elefante beltzen lurraldearen
artean dagoen ibaian urrezko
arrautza  bat jarri zuen. Hau
irekiz gero, 10 urtean behin
desio bat egi bihurtzeko auke-

ra ematen du. Eta aurtengo
urtea da hori egiteko urte
aproposa- kontatu zion amak.

Elefante txikiari joatea burura-
tu zitzaion beltzak eta txuriak
ondo konpon  zitezen eskatze-
ko, beste elefanteek berataz
barre egiten zutelako kolore
beltz pixka bat edukitzeagatik.
Bidea luzea, gogorra eta oso
neketsua egin zitzaion. Iritsi
zenean, asko bilatu ondoren,
arrautza aurkitu zuen. Hau
ireki eta argi indartsu bat ate-
raz, desioa eskatu zuen:
- Elefante beltzak eta txuriak
ondo konpontzea eta haien
artean bakea egotea nahi
dut!- oihukatu zuen.

Ez zen ezer gertatu eta berriro
errepikatu zuen:

- Elefante beltzak eta txuriak
ondo konpontzea eta haien
artean bakea egotea nahi dut!.
Elefanteak gerturatzen hasi
ziren, bera berriro eta azken
aldiz errepikatu zuen:
- Elefante beltzak eta txuriak
ondo konpontzea eta haien
artean bakea egotea nahi
dut!- Eta bat-batean “Fsh!”.

Elefanteak elkar ulertzen hasi
ziren eta  elkarrekin hitz egiten
txuriak eta beltzak   ondo kon-
pondu arte. Hauek ugaltzen
hasi ziren eta  txurien gauza
batzuk eta beltzen beste ba-
tzuk hartuz,  grisak bihurtzen
joan ziren jaiotzen zirenak. 

Geroztik elefanteak grisak
dira.   

Elefante grisak
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Toki Alai BHI Eider

Arantzan, 2008ko maiatzaren 2an

Maitea:

Ahantzi zaizkit nire bizitzako penak zure gutuna jaso dudanean. Zu nire ondoan
Izateak dena alaitzen dit, eta hori, zuk bakarrik egin dezakezu. Zu ikustean
Tripako tximeletak kilimaka etengabe aritzen dira, eta zuganako nire maitasuna
Egiaztatzen dute. Zure begiek, irriak, izateko moduak txunditurik uzten naute eta
Zaila zait zugan ez pentsatzea. Gure artean zerbait gerta daitekeela pentsatzeak, nire bidea
Argitzen du, eguzki izpi erraldoi bat bezalakoa baitzara nire bizitzan. Nire maitasunaren
Iturria zara, hain zurea bainaiz…Zurekin egongo naizela pentsatzen dudan bakoitzean,
Tuntun hutsa jartzen naiz, ume bat izango banintz moduan. Orain dela aste batzuk, 
Urrun sumatzen zintudan, eta orain, oso oso gertu. Zer gertatu da? Nire bidaia zure
Trenean egin nahi dut, zurekin. Zaila egiten zait zurekin ez pentsatzea, eta 
Orduak oso luzeak egiten zaizkit zu gabe. Banuen itxaropena zuk ere horrelako sentipena
Izango ote zenuen, eta hala denez, kristoren ilusioa egiten dit. Lehenbailehen zurekin
Hitz egiteko geratu nahi dut, aurrez aurre noski, lotsa banaiz ere. Baina nire maitasuna
Aitortzeko ikaragarrizko gogoa dut, gutunaz gain zure begien aurrean. Zure gutunaren zain
Naiz, zuk bertan adierazi non elkartuko garen baita noiz ere.

TXIMELETAK SABELEAN



Dunboa BHI DBH 1
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Inkesta honetan zuen eskolari buruzko 
iritziak aztertu nahi ditugu.

Datu pertsonalak:
Adina:
Sexua : Emakumezkoa

Gizonezkoa

1. Instalazioak 

1. Zer pentsatzen duzu patioaren egoeraz?

Bikaina
Ona
Normala 
Txarra
Zure iritzia:______________

2. Zer pentsatzen duzu kirol zelaietaz?

Asko daude
Gutxi daude
Nahiko daude
Besterik:______________

3. Jarri nota 1etik 10era luburutegiko arlo 
hauei:

Ordenagailuak
Liburuak
Aldizkariak
Komikiak
Txukuntasuna
Informabidea (hiztegiak, entziklop ...)

4. Zein da zure iritzia komunetaz?

Oso ondo daude (garbiak...)
Normal daude
Gaizki daude
Ikasleok ondo zaintzen ditugu
Ikasleok gaizki zaintzen ditugu

2. Irakasgaiak:

1. Zein irakasgai gustatzen zaizu gehien?
Natur zientziak

Gizarte
Euskara
Soinketa
Gaztelania
Ingelesa
Plastika
Teknologia

2. Uste duzu irakasgai batzuetan klase 
gehiago eman behar direla?

Bai (zein irakasgai adierazi)
Ez, horrela ondo dago

3. Uste duzu irakasgai batean klase 
gutxiago eman beharko liratekela?

Bai (adierazi zeinetan)
Ez, horrela ondo dago

4. Hautazkoak:

Nahiko daude
Gehiago jarri behar dituzte
Aukera zabala:

3. Eskolako komunitatea:

1.Ikasleen artean giro atsegina dago?

Bai, denok oso ondo konpontzen gara.
Denetik dago, batzuekin ondo, beste 

batzuekin ez hain ondo.
Giro eskasa.

2. Irakasleak:

Zorrotzegiak dira.
Zuzenak dira
Beratzak dira (blandos)

3. Irakasleek ikasleekin ze harreman dute?

Bikaina
Ona
Normala
Txarra
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Dunboa BHI Tanya eta Esti  2. D

Bazen behin mutiko bat Ibon izena
zuena. Ibonek gorrotoa zion irakurtzeari,
beti asko aspertzen zen liburu bat hartze-
an. Zoritxarrez egun batean Iboni liburu
bat irakurtzea agindu zioten eskolan.
Hauxe esan zuen andereñoak:

-Aste honetan liburu bat irakurriko dugu:
“Mendiko erregina” 

Ibon, liburua irakurtzen saiatu zen,
baina ez zuen lortu. Ez zuen ezta orri bat
irakurri ere, lo geratzen baitzen.
Azkenean andereñoak errieta egin zion,
eta Ibonek oso burumakur bere aitonaren-
gana jo zuen. Horrela oihuka aitonaren
etxean sartu zen.

-Aitona, aitona ikastetxean errieta egin
didate “Mendiko Erregina” liburua iraku-
rri ezin dudalako hain aspergarria da
eta…
-Ez larritu Ibon, ni txikia nintzenean
arazo berdinak nituen, baina konponbi-
dea aurkitu nuen.
-Zer egin zenuen?- Galdetu zuen Ibonek
irrikaz.
-Nire aitonak liburu miragarri bat eman
zidan, ipuin eta istorio politenak dituen
zituen liburua.
-Berdin izango da niretzat, aitona. Beti
loak hartzen nau eta.
-Liburu honekin dena aldatuko da, Ibon,
nigan konfiantza izan, eta iluntzean ira-
kurri kandela baten argira, ah, eta ez
zaitzala inork ikusi.

Eta hitz hauekin aitonak liburu potolo eta
zahar bat utzi zuen Ibonen eskuetan. Ez
zuen aitonaren istorioa sinesten, baina
ahalegin bat egitea txarra izango ez zela
pentsatuz arratsaldeko zazpietan, eguzkia
desagertzen ari zela, bere logelan sartu
eta atea itxi zuen. Kandela bat piztu eta
ohean etzan zen liburu hura esku artean
zuela.

Liburua lehenengo orritik ireki eta hizki
handietan lehenengo ipuinaren izenbu-
rua ikusi zuen idatzia:

-“Arturoren bidaia arriskutsua”- Irakurri
zuen Ibonek baxu-baxu.

Interesgarria iruditu zitzaion eta istorioa
irakurtzen jarraitu zuen…

-“Bazen behin, jauregi zahar eta handi
batean, printzipe bat…”

Bat-batean Ibonek irakurtzeari utzi zion,
logela guztiak bueltaka baitzebilkion.
Begiak itxi eta zorabioa bukatu zenean,
berriro ireki zituen begiak. Oihu ikaraga-
rri bat bota zuen! Jauregi xelebre batean
zegoen, gortina handiekin. Mutiko bat
hurbildu zitzaion.

-Zeure ekipajea prest dago maiestate.

Izutua bere eskuetara begiratu zuen, eta
bere arropak printzipe batenak ziren.
Momentu horretan ulertu zuen guztia.
Bera aren sekretua. Ekipajea prest zegoen
bere istorioa jarraitzeko. Gudetan parte
hartu, gaizkileak mendekatu, printzesare-
kin ezkondu… Eta istorioa bukatu. Berriro
zorabioa nabaritzen hasi zen, begiak itxi
zituen eta irekitzean berriro bere gaueko
hamabi eta erdiak ziren . Presaka eskaile-
rak jaitsi eta egongelan sartu zen . Bertan
bere aitona eta ama aurkitu zituen.

-Oraindik jaikita? Oso berandu da Ibon,-
esan zuen amak.
-Irakurtzen ziur aski… Zeure gustukoa
izan da lehenengo istorioa? – Galdetu
zion aitonak.

Begi bat kliskatu zion eta handik aurrera
Ibonek sekretua gorde eta asko irakurri
zuen.
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(3 txiste hauen egilea: Javier Bohoyo Aramburu, 2.A DBH)

Bi monja motorrean doaz, eta kurba arriskutsu
batean garbi-garbi eta ziztu bizian pasatzen dira.
Ertzainak hurbildu eta galdetzen diete:
- Nola lortu duzue kurba hori pasatzea? 
- Jesus gurekin dago eta.
- Orduan isuna motorrean hiru joateagatik!

Txisteak
-Ama, ama! Eskolan Ranbo

deitzen didate.
- Lasai seme, zuzendariare-
kin hitz egingo dut.
- Ez, hau nire misioa da.

Ba omen zen behin Donostiara sekula joan gabeko baserritar bat. Trena 
hartzera joan, geltokira iritsi eta hantxe hasten da alde batetik bestera oinez,
maletak hartuta. Geltokiko langilea hurbildu eta esaten dio:
- Gizona, zure trena ez da oraindik etorriko. Eseri zaitez.
- Aizu, ni baserritarra naiz, baina ez analfabetoa, e? Hor ANDEN jartzen du!

Bi emakume elkartu dira, eta
batak besteari esan dio:

- Nire senarra aingeru bat da.
- Hori zortea! Nirea oraindik
bizirik dago

(3 txiste hauen egilea: Nagore García, 2.A-DBH)

Gizon bat farmazia batera sartu da
eta galdetu du:

- Ba al daukazue azido azetil salizilikoa?
- Aspirina esan nahi duzu, ez?
- A! Kontxo! Izena ahaztuta neukan.

Lelo bat izozki denda batean sartu da
eta esan dio izozkigileari:

-Emango didazu izozki bat, mesedez?
- Zer zaporezkoa?
- Berdin zait, erori egingo zait.
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