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Txisteak euskaraz kontatzera bultzatzeko helburuarekin, 4. 
mailako ikasleek lehiaketa hau antolatu dute, Lehen 
Hezkuntzako 2. mailatik gorako  ikasleentzat. 

Hurrengoak dira aurtengo saridunak: 
 
1. SARIA: 
 
Bi mutil zeuden eta esan zuen batek: 
- Nire osaba bati, gerran egon zenari, tiroa begian jo zioten eta 

kristalezko begi bat jarri behar izan zioten. Orain begi ona 
estaltzen du eta kristalezko begiarekin dena ikusten du. 

Orduan beste mutilak esaten du: 
- Ba, nire osabari, gerra berean egon zenari, hatz txikian tiro 

jo zioten eta orain hatzaren tokian behi ditiburu bat dauka. 
Tabernara joaten denean kafe bat eskatzen du eta ditiburutik 
esnea botatzen dio kafeari. 

- Hara! Hori ikusteko dago! 
- Bai, zure osabaren begiarekin! 
 

ASIER BAZTARRICA 
 
 
 

2. SARIA: 
 
Elefante eta inurria igogailuan zeudela, galdetu zion inurriak 
elefanteari: 
- Zenbat urte dituzu? 
- Hiru urte ditut. Eta zuk, zenbat? 
- Nik ere hiru ditut, baina gaixorik egon naiz. 

 
ANTONIO IRIARTE 

 
 
 

3. SARIA: 
 
- Ama, gaur ez dut ikastolara joan nahi. 
- Zer gertatzen zaizu ba, Aitor, seme maitea? 
- Ba, hasteko logalea daukat, gero, aspertzen naizelako eta 

azkenik nire ileaz farra egiten dutelako. 
- Badakizu zer esaten dizudan? Joan behar zarela. Lehenengo 

arrazoia: zure eginkizuna delako, bigarrena 35 urte 
dituzulako eta hirugarrena ikastolako zuzendaria zarelako. 

 
ANDREA OJER 
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Aukeratu ditugun gainerako txisteak: 
 

JAIMITO ESKOLAN 
 
Jaimitok egun batean, lan pertsonal bat zuen eta bere lagunari 
kopiatzen ari zitzaion, baina bere lagunak ez zekien galdera bat eta 
hauxe jarri zuen: 
“Ez dakit”. 
Orduan Jaimitok, erantzun zuzena jarri ordez edo gutxienez “ez 
dakit” jarri beharrean, “nik ere ez” jarri zuen. 
Hurrengo egunean, irakasleak zero handi bat jarri zion eta Jaimitok 
esan zion: 

- Zergatik ba? Dena ongi daukat eta. 
Eta orduan irakasleak: 

- Kopiatu egin duzulako. 
 

JON ARTAJONA 
 
 

METROA 
 
Badoa neska txiki bat eta esaten dio kalean topatzen duen mutil 
handi bati: 

- Aizu jauna, esango zenidake mesedez zenbat falta den 
metrorako? 

- Ba hamar bat zentimetro edo. 
 

ANE MIREN PEREZ DE URABAYEN 
 
 

PRAKA BAKEROAK 
 
Hippy itxurako gazte iletsua denda batean sartu da: 

- Praka bakeroak nahi ditut. 
- Nolakoak nahi dituzu, udakoak ala negukoak, oso estuak ala 

zabalak? 
- Jantziak daramazkidan bezalakoak. 
- Barkatu, baina hemen saltzen ditugunak garbiak daude 

denak … 
 

LEIRE GOÑI 
 
 
Gizon bat txori dendara sartu zen eta loro elebiduna eskatu zuen. 
Dendariak hanka bakoitzean soka loturik zuen bat erakutsi zion. 
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- Ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz hitz egingo dizu 
– azaldu zion saltzaileak – eta eskuinekotik tira eginez gero, 
katalanez. 

- Aizu, eta bietatik batera egiten badiot? Galdetu zion. 
- Zozoa halakoa! Lurrera eroriko naiz mokoz aurrera! – 

erantzun zion loroak. 
 

GAIZKA IDIAKEZ 
 
 

PUZKERRA 
 
Gizon bat medikuarengana joan zen eta esan zion: 

- Mediku jauna, arazo bat daukat. Nire puzkerrek ez dute 
usainik. 

- Hori ez da posible. Bota ezazu bat oraintxe bertan! 
- Pppppprrrrrrrrrrr! 
- Hori larria da. Ebakuntza behar duzu. 
- Ipurdian? 
- Ez, gizona, sudurrean. 

 
ANE ZALDUA 

 
 
Bazen behin hain zaharra zen herri bat, non ortzadarra txuri-
beltzean zuen! 
 

ITXASO CABODEVILLA 
 
 
Indiar bat tabernan sartzen da eta esaten dio tabernariari: 

- Zuk whisky gogorra eman, bestela indioak ez ordaindu. 
Tabernariak  whisky gogorra ematen dio eta indiarrak esaten dio: 

- Whisky hau ez da gogorra. Indioak ez ordaindu. 
Hurrengo egunean gauza bera gertatu zen eta hirugarren egunean, 
indiarra azaltzen da eta esaten dio berriro tabernariari: 

- Whisky gogorra eman, bestela indioak ez ordaindu. 
Tabernariak orduan whiskyari bolbora hautsa botatzen dio eta 
indiarrak edaten du. 
Hurrengo egunean indiarra tabernan sartzen da, esanez: 

- Whisky arinago eman, izan ere atzo indioak puzkerra bota 
eta zaldia hil. 

 
MARTÍN MOSO 

 
 

- San Mamesek ospitale bat ematen du. 
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- Zergatik? 
- Talde guztiak puntuekin ateratzen direlako. 

 
JULEN ARRIETA 

 
 
Egun batean Osasunako jokalariak hegazkinean zeuden eta esan 
zuen batek: 

- Pisu gehiegi dago! Pisu gehiegi dago! 
Orduan maletak bota zituzten. Berriz entzun zen: 

- Pisu gehiegi dago! Pisu gehiegi dago! 
Eta pilotokidea bota zuten. Hegazkina orekatzeko Osasunako 
jokalari bat erdi-erdian jartzen da, talde erdia hegal batean zintzilik 
jartzen dira eta beste erdia beste hegalean. Erdi-erdian dagoenak 
esaten du: 

- Oooosasuna!!! 
Eta entzuten dira txaloen artean: 

- La, la, la, la!!! 
Denak erortzen dira erdian dagoena ezik. 
 

JONE LOPEZ 
 
 
Irakasleak Jaimitori esaten dio: 

- Zuzendaria hona etortzen denean hiru galdera egingo 
dizkizu: “Zenbat urte dituzu?” Eta zuk esango duzu: Hamar. 
“Zenbat urte daramazu ikastolan ikasten?” Eta zuk esango 
duzu: Bi. “Zer gustatzen zaizu gehiago, matematika edo 
hizkuntza?” Eta zuk esango duzu: Biak. Kontuz, ez zaitez 
okertu. 

Zuzendaria iristen denean Jaimitori galdetzen dio: 
- Zenbat urte daramazu ikastolan ikasten? 
- Hamar 
- Zenbat urte dituzu? 
- Bi 
- E, mutiko! Tonto aurpegia ikusi al didazu edo nahi didazu 

adarra jo? 
- Biak 

 
IBAI EKIZA 

 
 

 
Bazen behin gizon bat oso mantsoa zena. Gosaltzera joan zen eta 
heldu zenerako bazkaltzeko ordua zen. 
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MAITANE TIHISTA 
 
 
Gaua zen, ilunpetan zegoen dena. Isil isilik zegoen. Bat-batean iiiiii 
entzuten da, plisti, plasta entzuten da gero eta ...  

- Ama! Pixa egin nahi dut 
 

UNAI ZABALO 
 
 
Hain baxua zen gizon bat, buruak oinen usaina zuela 
 

AMETS ARANGUREN 
 
 

ZOROA 
 
Bazen manikomio bat. Egun batean hango zuzendariak galdetu zion 
zoro bati: 

- Zer egingo zenuke sudurra kenduko banizu? 
- Ba ez nukeela ikusiko. 
- Baina nola ez zenukeela ikusiko? 
- Bai, ezin izango nukeelako betaurrekoak sudurrean jarri. 

 
AMAIA AZKONA 

 
 

ABUZTUAK 7 
 
Abuztuaren 7an, 40 gradutako temperatura eta autobusa beteta. 
Gizon bat sartzen da autobusean eta ez du lekurik aurkitzen. 
Azkenean lekua aurkitzen du andre lodi baten besapearen ondoan 
eta esaten dio: 

- Zein usain kengarri erabiltzen duzu? 
- “Banda” 
- Orduan musiko guztiak hil zaizkizu. 

 
MAIALEN OLITE 

 
 
Bidean aurrera doaz bi sagutxo paseatzen, eta gainetik saguzarra 
igarotzen da:  

-  Zer da hori? 
Galdetzen du batek. 

- Nire senargaia pilotua da eta. 
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EGUEN YEREGUI 
 
 

- Nola esaten da argala txinoz? 
- Fla ku txing. 

 
NAGORE AZKARATE 

 
 

- Ama, ama! 
- Zer nahi duzu seme? 
- Bakarrik esan nahi nizun ez duzula dirurik gastatu behar 

ikastolako liburuetan hurrengo urtean. 
- Eta hori? Bekaren bat eman dizute? 
- Maila errepikatuko dut eta. 

 
JON XIMENEZ 

 
 
Dragoi batek esaten dio iratxo bati: 

- Hegalak ditut baina ez dakit hegan egiten! 
Iratxoak erantzuten dio: 

- Ba nik ez ditut eta lurreratzen badakit. 
 

ASIER LAKIDAIN 
 
 
Bi zoro hitz egiten ari dira. 

- Aizu, zer egiten ari zara? 
- Bada, banana jaten ari naiz. 
- Baina azala kendu behar diozu! 
- Zertarako? Badakit zer dagoen barruan 

 
JEFFERSON POLANCO 

 
 
Badoa bat medikuarengana eta esaten dio: 

- Belarri bat bestea baino handiagoa daukat 
Eta medikuak esaten dio: 

- Ba erakutsi 
- Ez! (mutilak) 
- Erakutsi! (medikuak) 
- Ez! (mutilak) 
- Erakutsi! (medikuak) 
- Ongi, baino ez egin barre (mutilak) 
- Ados! 

Kentzen du benda eta medikua barrezka hasten da 
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Ondoren esaten dio mutilak: 
- Orain ez dizut bestea erakutsiko 

 
ELOY MADOZ 

 
 

- Ama, ama, limoiek ba al dute lumarik? 
- Nola ba? Ez, seme, ez! 
- Ai ene! 
- Orduan kanarioari atera diot zukua 

 
IRATI LASECA 

 
 
Egun batean, gizon berde bat, zebra bide batetik zeharkatzen ari 
zen. Kotxe berde batek kolpatu zuen eta odol berdea atera 
zitzaion. Gurutze gorriko anbulantzia etorri zen eta txistea izorratu 
zen. 
 

XABIER OROZ 
 
 

GALLETA BEHARTSU BAT 
 
Galleta bat basotik bueltak ematen zebilen. Basotik abesten joaten 
zen oso alai: 

- Galleta bat naiz! Galleta bat naiz! 
Ehiztari batek ikusi zuen eta eskopetarekin tiro eman zion 

-  Roskila bat naiz! Roskila bat naiz! 
Abesten ari zen perretxikuen artean, galleta behartsua. 
 

MIGUEL FRANCES 
 
 

JAIMITOREN GILTZAK 
 
Jaimito bere giltzen bila zebilen. Laguna etorri zen eta galdetu zion: 

- Zer ari zara bilatzen? 
- Nire giltzak 
- Eta non utzi dituzu? 
- Hor utzi ditut 
- Orduan, zergatik ari zara hemen bilatzen? 
- Argi gehiago dagoelako 

 
ANNE GARAYOA 
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Gizon bat kaletik paseatzen ari da eta ate bat ikusten du. Atearen 
gainean txartel bat dago eta jartzen du: Aztia. 
Gizonak atean jo zuen eta orduan esan zuen aztiak: 

- Nor da? 
Gizonak esan zuen: 

- Zein azti txarra zaren, ezta? 
 

AMAIA ESEVERRI 
 
 

ARRAIN FRESKOA 
 
Gizon bat jatetxe batean bazkaltzen ari da.Halako batean eskua 
jaso eta tabernariari esaten dio: 

- Aizu, arrain hau ez da freskoa! 
- Ezetz? Bi hilabete egon da hozkailuan eta. 

 
ADRIAN FERNÁNDEZ 

 
 
Gizon bat txori dendara sartu zen eta loro elebiduna eskatu zuen. 
Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen. Bat erakutsi zion. 

- Ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz hitz egingo dizu 
Azaldu zion saltzaileak – Eta eskuinekotik eginez gero, katalanez. 

- Aizu, eta bietatik tira egiten badiot? – galdetu zion bezeroak. 
- Zozoa halakoa! Lurrera joango naiz mokoz aurrera! – 

erantzun zion loroak 
 

EKAITZ BERRADE 
 
 

TELEBISTA TXARRA 
 
Gizon bat elektrogailu denda batean sartzen da. Telebista bat dakar 
bizkarrean. Umore txarrez dator. Telebista mahai gainean utzi eta 
honela esaten dio dendariari: 

- Aizu! Telebista hau oso txarra da. Beste bat nahi dut! 
- Txarra? Harritzen naiz, oso marka ona baita! Zer du, bada?  
- Iragarki gehiegi!!! 

 
PEIO ASIAIN 

 
 
Behin batean, gizon bat Amaetxera bere ume jaioberria ikustera 
joan zen. Medikuarekin egin zuen topo eta honek zera esan zion: 

- Egon on jauna, zure emaztea oso ongi dago, umeari ordea, 
Oxigenoa jarri diogu. 
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- Hau pena! Nik Xabier jarri nahi nion! 
 

IRUNE PALACIOS 
 
 
Mozkorti bat izozki denda batera joan zen. Mozkortiak dendariari 
esan zion: 

- Izozki bat nahi dut. 
Dendariak galdetu zion: 

- Zein zaporetakoa? 
Mozkortiak erantzun zion: 

- Ez zait inporta, beti erortzen zait eta! 
 

MARIO BERROGUI 
 
 
Behin baziren bi mutil. Batak besteari esan zion: 

- Atzo, Superman bezala joan nintzen etxera. 
Eta besteak erantzun zion: 

- Bai zera! 
- Baietz, baietz 
- Nola joan behar duzu hegan? 
- Ez, hegan ez! Galtzontziloak praken gainean neramatzala ... 

etxera heldu nintzen! 
 

ODEI VILCHES 
 
 

KAR, KAR, KAR, KAR! 
 
Jaimito ikastolan zegoen eta irakasleak esan zuen: 

- Biharko honela bukatzen den istorio bat idaztea nahi dut: 
“ama bat, besterik ez dago”. 

Hurrengo egunean, irakasleak Pellori esan zion: 
- Kontatu zuk idatzi duzun istorioa. 

Pellok esan zuen: 
- Eskolatik etxera joan nintzen eta nire amak galdetu zidan ea 

gaixorik nengoen. Ondoren, xarabea ekarri, eman eta 
sendatu ninduen. Ama bat, besterik ez dago. 

- Orain zuk Jaimito, esan ezazu 
- Eskolatik etxera joan nintzen. Amak esan zidan: “Ekar 

ezaidazu sagar bat”. Orduan, nik esan nion: “Ama, bat 
besterik ez dago!” 

 
XABIER EGEA 
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AMA BAT BESTERIK EZ DAGO 
 
Behin, Jaimito ikastolan zegoen eta andereñoak esan zion: 

- Biharko idazlan bat “ama bat, besterik ez dago” izenburua 
izango duena egin behar duzue 

Hurrengo egunean, denek ozen irakurri zuten idatzitakoa. Jaimitori 
egokitu zitzaionean, hau esan zuen: 

- Nire ama eta ni etxean ginen, amak esan zidan hozkailutik bi 
garagardo ekartzeko. Hozkailuan bakar bat zegoenez nik 
esan nion: “Ama, bat besterik ez dago!” 

 
ANDER PALACIOS 

 
 

BARREZ BLAI!! 
 

- Ama, ama, mahaspasek hegan egiten dute? 
- Ez, ez, seme, mahaspasek ez duten hegan egiten. 
- Ba, orduan, euli bat jan dut 

 
SAIOA IDIAZABAL 

 
 

FARRA GOZOAK 
 
Bazen behin gizon bat. Hain zen tuntuna, jartzen zituela 
burukopean azukre kozkorrak amets gozoak izateko. 
 

IZASKUN ASIN 
 
 
Jaimitori egun horretan biderketa taulak galdetu behar dizkiote eta 
txuleta egitea erabakitzen du. Txuleta, kamisetaren lepoan egiten 
du. 

- Jaimito, esan 7ren biderketa taula – Esaten dio irakasleak. 
 

- Bai - Esaten du Jaimito kamisetaren lepoa begiratzen. 
- Zazpi bider bat zazpi, zazpi bider bi hamalau, ehun bider 

ehun kotoia. 
 

JOKIN GARDE 
 
 
Bi lagun elkartu dira kalean eta batak besteari esaten dio: 

- Kaixo, zer moduz zure kitarra berriarekin? 
- Paperontzira bota egin dut. 
- Zergatik? 
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- Zulo bat zeukalako 
 

XABIER JAURRIETA 
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