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ITZAURREA 

Liburu onen izena;le dionez, gertaera ta bat
.-bateleo bertsoak dijoaz emen. 

Txirrítak jarritako bertsoak, alegia Txirri· 
tale bertso-paperetan argitaratutako bertsoak 
beste batermko utzi ditugu. Alakoak ere erruz 
dira, A u.~poa-ren iru bat liburu osatzBko lain 
bai. 

Gertaera ta bat-bateko 'bertso auek danak, 
or ta emen sakabanatuta zeuden erriaren oroi
menean. Oroimenean ez ezik, biotzean erB bai_ 
Izan ere, biziro maite du {JUre erriale Txirri
taren izena. 

Irakurlewle azpiko oarrai begiratzea dauka. 
Makiña bat izBn da erri ageriko da oar oye
tan, ta ortik leontuak ateTa ditezke. Txirrita
ren izena Euskalerri guzira zabalduta dago. 

N ere lana izan da and~leeta emendik pus
kale biltzea. Izango dira puska geyago orain~ 

dile ere bazterretan. Banan, asko ala gutxi, 
bildutako oyek garbi asko adv.tzera emangD 
dute zer izandu zan Txirrita. Beraz, eskerrak 
eman bearrean nago liburu onen gayak eman 
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dizkidatenai. Esan bezela, beren izenak emen 
bertan dijoaz. Eskerrak batez ere Txirritaren 
illobm. Auei zor zaye liburu onen erdia baño 
geyago. 

Erriaren aotik paperera aldatzean, ezertxo 
ere ikutu gabe aldatu nai izan degu. Onelako 
liburuak erri-usaya bear dute. Pozik giñake 
gertaera ta bertso auek b,eren erri-usaya gure 
eskuetan galdu ez badute. Egia esateko, libu
ru onen egillea ez daerria beste iñor. 

Ogei ta sei urte dira Txirrita mundu onta
tik joan zala, bañan aren itzala gure artecm 
dago oraindik. Ta gure arte,an iraungo du orain
dik ere urte mordoxka b,cltean. 

Bertsolari gutxi dago, eta agian iñor ere 
ez, onela.ko itzala utzi duenik. Alegia, erria be
ti oroitzen da bertsolarien gertaera ta bertsoe
taz; bañan, ez lengo ta ez oraingo bertsolcrrie
tan, ez dago iñor ere gure errian onenbesteko 
liburua osatzelko gaya utzi duenik. Bazterrik 
bazter gabiltza ,aspaldi onetan ta ondo dakigu 
gauza onen 13erri. 

Itzala nolakoa, gizona alakoa izaten da, ta 
onelako itzala utzi zuen bertsolaria, nai ta nm 
ez, gure bertsolaririk aundienetako bat izandu 
zala aUortu bearrean gaude. 
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JAYOTZA TA BATAYOA 

Jose Man~el Luj.ambio R!etegui, izengoitiz 
"Txirrita", 1860.ga'rren urteko Abu~tuaren 14-
an j1ayo '2Jan goi:oeko it!"Ul'Ietan. 

Gurasook zituen: Bautista, Ernaniarra, ta 
Juana Josefa, Oyartzuarra. Aitaren a1deko ai· 
ton·amonak: Pedro ta Pa¡skua1la Gamborena, 
biak Ernaniarrak, ta amaJren a1dekoak: Ina
'lio, Oya1rtzuarra, ta Frantziska Iraola, Erren
teriarra. 

SorJ'ekua izan zuen Ernani-iko partean, La
tZle edo Latze-z1ar 2Jeritzayon bas'errian. Base
rri ori zegoen Ernanitik Napa,rroa a1dera, ka
letik zor1Jzi bat kilometrora, Urumea Ílbayaren 
sakonean, bañan Benta-txuri, Pagoizar1Je ta 
U.t1dabul1u-tik jeixten dan lerreka baten ertzean. 
EJ'lI'eka orri "Uxako-erreka" deri1:Jz1a¡yo. 

Bera baño zarragoa arreba bat zuen: Jo
Befa Inazia (1l-II-1858). Ondoren jayo 'ziron: 
Milg1el Jase (23-XII-1862), Juan Maria (4-VIII-
1865), Mari,a Ascension (20-XI-1867), Juana Bau
tista (6-TV-IR70) ta Isabel Bi!Zlenta (5-XI-1872). 
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Lenengo biai "lJuXlambio" jarri zleten eH
zako pape!'etrun, urrentglOai "Looambio", ta az
kenekoari "Lujambio"_ OneJa j.arri diogu Txi
rritari, bere denbora guzian onela erabilli zue
lako. 

E~etik pontera zortzi :}{Jlometro izanda ere, 
etzlÍl'lan nagi ibd,lli aurrak b.atayatZiera erama
ten. Goiz,ean jayotakoaik, z.azpi anai-aroobetatik 
bost, 'egunean bertan arratsaldean eraman zi
tUbt'ell pantera. ArratJsa1deélin jayotakoak, bes
te biak, jaY10 na bi,aramonean. Oitura alaxe zan 
garai aman. Kri'stau iza tea bio¡1Jzez esrtimatzen 
zutJen nunbait. 
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ERE:&OZU-KO ELIZA 

Txirrita jayo ta andiJk bost urte t'erdira 
El'eñoZiU-ko eli'za1txoa egin zan. La,tze-tik ki· 
lometro batera dago elirza oci, ta orra nola 
egiña dan: 

Ernani-tik Na\paTroako mugaraño kli!ornetro 
asko dago, eta tarte artan, Urumea ibayaren 
bazterrOOin eta sakon arren bi aldetako meno 
dietan, bazi.ran iru baUera (Fa,gollaga, IDre
ñ,o~u ta Aipa'nrain) ta 47 etxe (haSJel'riak 8le.Yell 
gey'e<lllélk nooki) (1). Oy,etan 64' familia b[zi zi· 

(1) Etxe oyen izenak: Ereñozu, Etxeberri, Ola
buru, Bazterrola, Arbelabienea, Pa>goUaga, Zubimu
tur, Larra.gain, Larragain-goikoa, Akola, Alkatxuri, 
Iturralde, Abilaz, Txabolategi, Ubarreto-aundi, Uba
rreto-txiki, Laatzain, Tximistaenea, Atxikar 000 Bes
kita, Alzusta, Olazar, Herrnita, Nikolas-Marienea, 
Urruzuna-goik,oa, UrIuzuna-bekoa, Latze, Pikuaga, 
Pikua.ga-etxeberri, Iraola, Paguaga, Aparrain, Liza
rregi, Bentatxuri, Izen-eder, Izen-eder-bekoa, Txa
bolategi. Urdandegieta, Zulueta, Amorola, Etxola
berri, Urdaneta, Atabaleruen-txabola, Astabizkar, 
Larraz, LarraIlburu, Landerbaso ta ArgoIri. 

13 



ran, 460 lagunekin. Baziran ,eUzaraño bi ta iro 
orouko biJdea zutenal<. 

Garai artan Don AlguS'tm Jauregui omen 7l€

goen Ernanin apaiz. Don Agustín ori Azpei
tikoerretorea zan andik urte hatzutara, Uda
rI1egi ta Pello Er'!1()ta A2lpei:tiko ¡premioaren
gatik alkarrekin asarI1etu ziranean. Euskaltoza
le prestua :i1zan hear 'zuen, ta eusiIDera'zko Zell

bait liJburutxo 'ere anto1atu ziltuen, oker ez ba
gaude beintzat. 

Don Agustín ()IITek pensatuzu€in eli'za egi.n 
bear zala kristau ayentzat, ta 1864.ga'I'ren ur
teko Agiorraren 17'an batzarra eginzuten in· 
guru ,artaklo 'etx:eko jaun1ak. Erahaki zuten ba
y'etz, elilza 'egin bear 'zala, ta gizon-mordoXika 
bat autatu zuten ,eUzal'en tokia aukeratzeko 
ta dirua rta bear 'zan gUlztia sortzeko. Gizon
-mooooxka orIlen barr,en,ean "Juan Bautista 
Lucambio" <lzalt2len da. Berarz Txirritaren aita 
gOtgotik aritu zan eliza berrial'en lanetan. 

EJreñozu jo zuten tokdrLk egokienetzat. Ge· 
ro, ibakoitzak al zuena ,eman, gañerakoa al zu
ten tJokitik ingumotu ta auzo-lanean lan egiñaz 
altxatuzuten ,eliza beI"ria. 1866-giarI"en urteko 
Ilbeltzan eliza bukatuazan,eta ütsaiHan así 
ziran Mezak-eta ematen. San Antonio jarri zu
ten aoldarean. (1). 

EMza bukatutakoan boot urte t',erdi zituen 
Txirritak. Andi~ aurrera aita edo amaren es
kutik etorriko zan mez,etara jayétan. Etzuen 
iñork pentsatuko denboraz mutíl koxkor ura 

(1) Ernanikoeliz-pa¡peretatik. 
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.izango .zala San AnOOniotan, baUerako feste
tan, urtero urtero ekarri bea[' zuten bertsolá
ria. 

Aln '.luz'en :ere, ementxe azaLdu ZIélIl plazara 
kantuan lenbi'ziko aldiz. :A1La aldi,erazi· zuen be
mk, zarretan, kurogei rta ,amar bat urte zitue
larik, ja'rritJako bertso batzuertan: 

Millazo~tzireun ÍImrogei ta 
arrrialau urte urdan, 
lenengo pla.lan ikantatu nuen 
nik Ernaniko lurrian, 
San Antonio deUZien diog'un 
ermita baten aürrian, 
Iagunak alkar istimaItuaz 
len~o O'itura za'rrian. 

Beraz, amalau bar(; urtei:zango zituen or
duan Txirritak. Lagunakz,ein ziran ere esa
ten du: 

OI1duko ango bertsolariak 
lau lagun giñan guziyaik, 
E:l"llanin bertan ba,tayatuak 
barriyo ontan anyak, 
Jo~e M1gel da EITalffiUil1 iHak, 
ni ta Juan Mari biz¡iyak, 
San Antoniok mel'ezi du ta 
eman zaizkagun graziyak (1). 

(1) "Txirrita-ren Testamentua - Imprenta Maca
zaga - Renterla, 1930". 
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Urte batean, E~eñoou-r"a kantura etorrl ta 
bi bertso auek kantatu ~tuen : 

Nikolas Aundi arotz buma 
dana guztien auman, 
gure alta ta BÍ'.2:orrO beIrlz 
ganaduakiln lorrian, 
Oeste batzuek arri bHdutzen 
AlkatXiuin,€o laman, 
ermitatxo au sortu zigruJben 
Txokolat~ren lurrian. 

Don Agustdñek ateria zan 
lendabiziko idia, 
gi'zarajoa gizon ona zan 
pl1estua eta nobJia, 
gure alta're orta,rako zan 
ontza bat UI'l1e botia, 
ori egiten gastatua da 
nik bear nuen dotia. (2) 

(2) Jose Oyarbide, Latze. 
Gregorio SMlta Cruz, Akola, Latze, Emani: Onek 

onela kantatu údan lenengo bertsoa: 
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Nikolas Aundi Goikoetxe-kua 
arotz guztien aurrian, 
gure aita zana eta Pizarro 
aziendakin larrian, 
beste batzuek arriya biltzen 
Katilluzar-ko larrian, 
ermita eder au egin ziguten 
Txokolate-ren lurrian. 



LATZE-N 

Latze-n bizi izan zan Txi'rrita amairu bat 
urte artean. Urte auetaz ezer gutxi dakigu; 
g,ertaera bat edo heste besterik ez: 

MuU,1-lmxlwrretan ka,lbario guztiak buruz 
ikasi zituen. Bikarioaik j1akin izan :z¡uen ori, :ta 
bost rpezta eman zi:zkan. Garai artan iya aste 
beteko gizon larri baben jornala Oimenziran 
bost pezta. (1) 

* * * 
Eskolan zebillela oken'en bat egin zuelako, 

kOtmunean sartu zuen maistrak bein batean. 
Kiomunean lrolka bat bere txLtO'ekin zegoon. 

Txirdtak kolka txitoak tagu,~i artu ta ikomu· 
neko zulotik bera bota zituen. 

Jakinzutenean, izuganizko jlÍlpol}'"a eman 
ziaten Txktritari ama ta maistraren aI'l1;tean. 
Amaik eldueta maist'l'ak jo, 'edo maistrak eldu 
ta amak jO'. Jotz'eko, xeXJtoaren bUTUzaria dan-

(1) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 
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tzatu zuten. OI'i ilZarten da ~extoak goyen, jdra 
guztian, ,ustay,earn iza,t,en duen makilla. 

Biaramonean, mez'eltam zijoala, btdean to
patu 'zituen Txirritak ama ta maistra ori. 

Zarrtutakoan ala esaten omen 'zuen gertae
ra au kontatzean: 

, -DuJdan~duda!l1 egondu nÍil1tiZan biak artu 
ta bidetik: goitik boca botako ote nituen. (2) 

* * * 
Belrrl batean auzoko familia batek xextera 

bat sagar enkargatu zien Txil1ritacren g:ucra
soai, on .ona izateko gañera. 

Txirritaren amak banaka banaka onenak 
beJ:lezi 'zituen ta bia,ldu z1.en ~extera sagar ori. 

Bañan .pJ:lezioa jakin 'Zuternean, gaJ:l8stia idu
il"itu ta bueltatu eginzizkioten saga·J:lrak. Beste 
¿ixe acrtaflw ala:ba bat'ek ·ekarri zituen, ·eta m€ill
gantzaz tolacre-buruan ustu zuen Jrextecra, lu
rrera sagar guztiak botiaz. 

Orduan Txirritaren amak !'za;pla!, masa
llean jo zuen auz'Oko neska ori. Ortatik bi fa
miliak asa·rre gel:di,tu ziran. 

Latze utzi ta Txirrlta baserri:ra aJJdatzean, 
onela esan zi'en beste etxe artako etxekoan
drea:k: 

-Zoazte, zoa'zte, arraiZa galzltoakalde egin 
dezala emendik. 

EIta Txirrital1en amak onela eJ:larntzun zion: 
-Th, et~elwandre, ez; gu hagoaz, bañan 

arraza gai'ztoa bertan g'eratz·en da. (3) 

(2) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 

(3) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene. :Alza, 
Txirritaren illoba. 
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Esan bez,ela, tolar,ea ere 'ba:z.uen Latzek. 
Bañan ,ez; amen zan bater,e gaurkoak bezela; 
zurezkoazuen al1datza. 

Bañan fabrika batek artuzituen soro ta 
zelai guziak. Amgatik aLde ,egin hear izan zu
ten Latz;etik Txirritara. 

FabrIca orri gaurko egunean onela deri
tzayo: "Hijos de Jaime Puig - Destilería de 
Leñas y Fábrica de P,roductos Químicos". 

Fabrika ortako itzayak-eta Latzen i'z;aten 
ziran. Perra-tokia ere an ·euki zuten. 

Denbara askoanetxeak oso-osorik iraun 
zuen, bañan gaur 'z,earo lur jota dago: Untzaz 
jantzitako pareta zar batzuek, besterik ez. Be
ko aldetikan, pareta zarra miliskatuaz, Uxa
ko-erreka 'Pasatlen zayo, ta 'errekar,en alde ba
tetik bestera igarotzeko zubi zar bat dago. 

Kamiyotikez da il~usten. Fabrikaren a
tzean dago ta onen bazterretik joan hearko du 
Txirritaren jayotetxearen ;puskak eta konda
rrak ikusi nai dituena. 

Geroztik, langilleen ,etxeekin ballara berri 
bat SOlt'tu da. Onek "Latze" 'edo "Latxe" du 
bere izena. Beraz, ,etxea ga1du ibada er,e, ize
nak irauten du; 

* * * 
Faibrika egitean, langilleetan hazan argiñ 

andaluz bato 
Onek, berak ibezper,an egindalm pa~ta za

rra, okertua a:rkitu zuen ibiaramonean. Bul
tzaka asi zan pareta okerra zuzentzeko. 
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Lan ortan ari zala, Txirritak ikusi zuen. 
Artean mutiko gaz,teazan Txil1rit;a. Ikusi ta 
bertso au bota zion: 

Mziak biali du 
andikan onuntza, 
geroztik ,emen daibil 
gure andaluza, 
argiñ Olla zala ta 
zakurraren putza, 
be:ra eroriko dek, 
ez aki[Yo hultza (3). 

* * * 
Egun batean, gizon lal'!I'ia 'zala, Latz,e in

guruan O!lllen zelbillen lanean. Artean Latze
baserria aso asorik zegoen. F8Jbrikakoenkar
gatuari etorri omenzitzayon, bere jayotetxea 
ikmi bear zuela ,esanaz. 

Bayetz, lagunduko ziola, ,e:rantzun zioll, ta 
alkamekin joan ziran. 

Ate-ondoraño ,eldu zilI"an ta ooduan Txirri
tak onela e8an zuro: 

- i Ar,rayia! ... i Arrayia! ... Esaera zarra 
da: 

Jayotako tokira iltzera ... 
Ni ,ez nua ba barrena sartze:ra ... 

(3) Gregmio Santa Cruz, Akola, Latze, Emani. 
Bertso au ezaguna da Euskalerrian, bañan, bes

teetan, gertaera bestela kontatzen dute, irakurleak 
"Parrandan" deritzayon atalean ikusiko duen bezela. 

Dudarik gabe, egia izango da Latzen'bertan eman 
zidatena, bertan dagoenak, alegia, aotik ama ibilli 
gabeak, aldatzeko arrisku gutxirugo bait-du. 
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Ta buelta aman ta sartu gabe joan zan (4). 
Beste ,egun batean Ereño~u-ra kantma eto· 

rrl ta bertoo au bota ''z'uen bere jayotetxeaga
tik: 

Txirrita zarr,ak beti izan du 
aurreko zaa:"llEm fedia, 
zenbait bezelaf!!z da izandu 
sinismenikan gabia, 
'zaku bat W'I1e izan biar du 
gme aitonak gordia, 
sayat2JEm dira galanki baña 
ezin biUatu ordia (5). 

(4) Gregorio Santa Cruz, Akola, Latze, Ernani. 
(5) Jose Oyarbide, Ereñozu, Ernani. 
Gregorio Santa Cruz, Akola, Latze, Ernani: 

gure aita zanak Latzen or zuen 
zaku urda gordia, 
sayatzen dira gogotik bañan 
ezin bilIatu ordia. 
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TXIRRITA-N 

Txirrita baserria San Macrkos mendiaren 
azpiko aldean dago, Errenteritik Astigarra· 
ga-ko bentara dijoan kamiyotik eskubira, ka· 
letik kilometro t'erdira. 

Kamiyoa utZi ta 1endalbi'zi Tximta-berri ba
.serria Wpo egiten da. Baserri au oso berria 
da. Andik piska batera, muño batean eta guz, 
tiJz toki erosoan, Txl:rrita ageri da. 

Txirrita ant'ziñako baserria da. Baserria ez 
ezik, an tziñako jauI1eg-i zarra ere baL Zabala 
ta aundia da, eta euska1du1tl. etxe bezela, guz· 
tizko tankera jatorrekJOa. 

Lendabi,zi bereegutera aldeko alderdia 
agertzen da. AldeI1di rotan bi aI1k:uzko ate 
dauzka, bata dana bombilla, bes tea puntadu· 
na. Oyen gañeana1de batetik besteraño, etxea
ri aurre guztia artzen dion ba~koya, bere 'zu
rezko baranda zarrarekin. Balkoi.¡peko pareta 
guztia arrizkoa da, goikoa herriz ladrilluz ta 
abe 'zarrez egiña (entramado). Goyen, tellatua· 
ren ertzaren parean uxoentzako zuloak agerl 
dira. 
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Ipar- a1dean, at.z.eko a>Ldean, baste arlruzko 
atea du, ta San Markos a1dean ere bestea. 

Barrenean berriz, ukullu zabala, jiran sae
ta-zulo oot edo beste duela, IDanruoo, ta ontan 
tolarea. 

Ederra da, batez ere, balkoitik ageri dana: 
inguI'lu guztian beI'ldez jantzitako muñoak. 
Ayetan an ta emeIl baserriak. Ta a1JZean men
diak: Ayako Arria, Urkabe, Bianditz, Lander
baso, Aldurako gaña, ... 

Inguruko baserrletan bi dira i'zlendatu bear 
diranak: bata, Salll Markos mendia'l'elll egalean, 
Saiburu (Sareaburu), ta beslJea, oso g,ertu, sa
konean, kamiyoaren ondoan, Tel1eri-Txiki. Bi 
etxe oyetatik Txirritaren k>ideko bi bertsolari 
OIJJ. askoak sortu ziran, ta bQai ere, Txirritarl 
berela, beren jayotetxeko ize.nez deituZlien jen
deak: Saiburu ta T,eUeri-Txilci_ 

Txirritaren familia Txirrioora aLdatu baño 
len, "Xoxua" ~en¡goitia 'zuen familia bi:zdzan 
etxe ontan. 

A1datzealll, beren trasteaik gUI'ldIetan eta zal· 
metan-elta ,ekarri omen zituzten. 

Esan bezela, emen jayoa ez bazan ere, etxe 
OIlli ror dio bere izena Txiorcita-k. 

Emen hizizaneko gertaera askotxo dakigu : 

Egun ¡batean, amalau-amabost bat uxte :M
tuela, aitak bi errial eman da beya 'z,eze· 
naI'lelllgana ,eramaltem agindu zioln. Garai artan 
bi errial ibear izaten ziran ortarako, gaur be
r-riz ogei duro. 

Artu du Txirritak ibeya sokatik, baita ere 
dirua patrikan; joalll dira lPixka batean, bañan 
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rezena zegoen toldra allegatu baño len bidetik 
jira, denpora piska bat egin ta etxera berriz 
ere, dirua beretzat gorder,ik. 

Ori izan emen 'zuen aitaren eskutik jaso
tako lendarbi:lJiko dirua. (1) 

* * * 
Karlisten gerratean, familia bakoitretik gi

zaseme bana ibiar1du bear omen zan erriko guar
diak-eta egiteko. Agindu ori emana 'zuten libe· 
ralak. Txirrita-renean aita ibestegilZonik etza
la ta joateko prestatz'en asizan. 

Bañan s.emeak ala esanzion: 
~Berorri ilrtrea bañen obea da n~ iltzea, ta 

neI10ui joanglo naiz. 
Aitak erantzun zion: 
-Joan adi bao 
Erta an ibilli zan ama.olaiU urteko' iIIlutikoa 

soldadu tartean, aita arriskuan ez jartzeaga
tik. (2) 

* * * 
A,ndik urte batzuetara, jai batean bei bat 

umea egiteko z.ego.en. Anayak esan ZiOIl: 
~oxe Manuel, nik oraindik mezetara joan 

bearra diat, ta bei orri ibegiratu egiok. 
-Bai, motel, bai, joan adi lasro. 
Ala, anaya iIIlezetara joan:lJan ta Tnrrita 

beyari kontu egiten g,elditu. 
Anaya mezetatik 'zetorr,enera:k.o, bejak umea 

(1) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene. Alza. 
Txirritaren illoba. 

(2) Jose Ramon Erausquin. Gazteluene. Alza. 
Txirritaren ílloba. 
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egin ta Txi,rrita auzoko sagaoootegi batera 
joana za!l1. A!l1 alkar topatu zuten bi anayak. 

Juan Marik galdetu zion: 
-Be;yak umea ,egin al dlk, Joxe Man.uel? 
-Bal, mot,el, bai, egin dik. 
-Zezena ala urruxa? 
-Ez dekala asmatzen? 
---<Bayetz bitatik batean a.smatu! 
---Ezet.ll bitatik batean! 
-Bay,etz bitatik batean! 
Bayetz ta ,ezet:z, Ibayetz ta ez,etz, egin dute 

apostua an z'euden danentzako sagarldo-erron· 
da. J,ende dan,a ere ayen ingurura bildu '.Ilan. _ 

Anayak esan zion: 
-Zezena? 
Txirritak ol1duan segitu~seg¡jtuan: 
-¿IDh? 
Ta anayak berriz ere: 
-Zezena? 
Apostua ga1dua zuen. Txirritak "¿eh?" ori 

sekuLalw maliiziarek,in ,esan ztoo, .alegia ondo 
adttu etzuelakoan, bañan berez anayari 1engoa 
bervi'.ll ere esa!l1-arazteagatik. Orrela anayaik 
apostua galduazuen nai ta nai ez. Bitan as
matu edo bein ere ez aSlIDaJtu egingo zuen,ez 
oooea "bitatik batean", apostua .zan bezela. (3} 

• • • 
Garai artan, neguan ganaduarl besterik zer 

eman et~utenean, onea mO.lltu, txiki-txiki egin, 
da jaten ori ematenzLoten. Txiki-tx~ki egite orri 
"otea jo" esatenzioten. 

(3) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza,. 
Txirritaren illoba, 
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Egun batean anayak otea jotzekoagindu 
zioo. Txirritari. Onek kiolperik ere eman ez 
noski. 

Etorri da anaya ta ga1dewen dio: 
---.otea jo al rdek, hermano? 
-Ez, motel, e'z; desafiyo edel"rak egin z1:z· 

kat, bañan ez nak artrebitu jotzera. (4) 

* * * 
Gogorra,goa egin 'z~on amarlo Zerubait egun 

bertsotan eao parrandan !pasa ta etX'era etorri 
zan. Biaramon-g¡oizean, j,eiki ta sei errial eman 
zizkan amari. 

Ama pozik. Onela ,esan zion alaba bati: 
-Bai al dakin? Gure JOXie Manuel asi den 

dirua etxera ekartzen. 
-Zenbat ekarri du ba? 
-8ei errial. 
-Ta z,er dira o¡y-ek? 
-Gauza aundirik ez noski, bañan. aSí den 

beintzat. 
GeI1ogosaria esk,atu zion Txirritak amarlo 
-Korajia baldek gosaria ,egkatzeko? Aita ta 

besteak or ad dituk lanean eta i olako saso
yal'ekin beti parranldan! 

Bañan ama i:zaki, ta eman zion. 
Txirrita ixil ixtlik egonldu zan gosaria jan 

zuen arte. Bukatu zueruean ala esan z,ioo ama
ri: 

-Ama, ,ekatzu bi ¡pezta. 
Garai artan bi pezta gi:zon larri baten egun 

beteko jornala iza1:;en 'zan. Amak esan ZiOIl: 

(4) Jase Ramon Erausquin. Gazteluene, Alza. 
Txirritaren illoba. 
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~Bañan lotsik ez a·l dek? Aata 'zarra or a'l'i 
dek lanean ler ·egiten,eta ik oinbeste egun 
parrandan pasa ta, bi pezta bear ditukela? Ez 
al dizkidak ba len sei errial eman? 

-Bai, bañan oyek zlertako nituan? 

.Ádn zuzen ere auzoko taheTna ibatean ardí 
'Zarra j.atea bi rpeztan izaten omenzan. Orre
gatik amari sei 'errial .eman ta bi rpezta eska
tren zizkan. 

Txirrita berriz ere ixil ixi.lik egondu zan 
piska batean eta berriz ere esan zion: 

~Ama, ,ekatzu bi rpe'tlta. 

Bañan amak ematen ez. Orduan, ama itu
rrira joan daetorri bitartean, ukullura sartu, 
ta tX!ekor-'zezen aUlllru·ena askatu zuen. Gero 
sukaldean eX!emzan. 

Ama txekor-z·ezen ori libre zebillela kontu
ratu 'Zanean, ala ots .egin zion semeari: 

--loxe ManueI, Joxe Manuel, etorri adi agu
ro; txelmrra askatu dek eta lotu zak azkar. 

Ez paitz1ekien semeak askatu zuenik. T:xi-
rritak eTantzun zion: 

-Bi peztaematen baldi:ukLda'Zu, bai. 
Arrnak berriz ere: 
-Lotu zak tX'ekorra, motel!, baztar guziak 

ondatuko dizkik erta. 

Ta TxLrritak berrj:z ere: 
-Bi pezta emat·en baditlk1dazu, baL 

Beste e:nremeyorik ,etzuaIa, amak bli ipezta 
eman ,mzkan. Ta Txirritak tXiekorra lotu ta an 
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joan zan auzoko taberna artara ardi rzarra ja
tera. (5) 

* * * 
Egun batean babarrun motxa biltzen ari 

zaneta lekak banaka 'banaka biltzen zituen. 
Batek ga1detuzion: 
-Zer ari 2iera, Txirrita? 
-Babarrun motxa biUzen. 
-Guk ez degu orrela bi11Jzen, gllik 1prurditik 

ateratzen deglu. 
-mk orain ez, jan da gero. (6) 

* * * 
Beste batean, etxean e2ier egin ¡gaibe zegoen. 

Amak ikusi ta esan zion: 
-,Motell, zertan algo €Imen? Oa emendiik ba-

reak bi.ltz'era bedeI'lenik ... 
-Bueno, joango n.a~z ha, ama, ... 
Joan da ta arkitu du bato 
Onela esan zion: 

-Ai nere bare a,la!'lgU!Ila, 
jan dezu neJ'le babaTruna, 
orai zoa'z sasian ba,rruna. 

Ta ori esanaz, sasian barruna botata etxe
ra bueltatu zan segituan. 

Amak gaJldetuzion: 
-Billatu al dek deus? 

(5) J08e Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba, ta Eusebio Eizmendi "Txapel", 
Azpeitia. Onek Txirritari berari entzun zion gerta
era au Amezketan. 

(6) Pello Zabaleta, Errenteri. 
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-.:sal, ama, eta ura aIargooa; beltzez jan
tzita zegoen beintzat. (7) 

"E1.ISkalerriko Kanta 'larrak" deritzayon Ji
buruan (Tomo n, Imp. Macaza,ga, Rentería), 
hertso au dator: 

Milla demooiozko 
bare ada'l1dU!Ila, 
nola tratatu dezu 
Ine!"e baharruna? 
Ien,go egun batian 
il diyot larguna, 
geTIO'ztik oneraño 
dabil alwguna, 
artuta botako alt. 
sasiyan baroona. 

Seguru esateko ez dakigu, bañan bea,rbada 
bertso ta gertaera auek ez dira Txirritarenak, 
Otaño-taI"renak ibaizik. 

* * * 
Be.ste ,egun batean, aita so!"ora lanecra joan 

bai bañan Txirrita etzetorr,en laguntzera. 
Bein bear da az,aLdu da noizlbait ere altaren 

gosaria bel1ekin dakarrela. 
Ta he!"e aita'ra onela dio: 
-Kaixo, Batista! 
Aitak, berriz, kasorik el1eez. Ta ol1duan 

Txil1ritak : 
-Asarre a,l dag;o ba?.. Bel10rTen ema'ztea 

el1e alla ge1dilt.ua Ida daukan fameliakin ... (8). 

(7) Pastora Aizcorreta, Txirrita-berri, Errenteri. 
(8) Pastora Aizcorreta, Txirrita-berri, Errenteri. 
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Amak, aren lanerako gogoa ikusi ta onela 
galdetu zion bein batean: 

-Moten, motell... ¿zer egin bear dek zar· 
tzian? 

Ta Txirr1tak one-la era!lltzun zion bat ba· 
tean: 

-Ama, zaku zar bat atzian ... (9) 

* * * 
Besteegun batean, ukulluan az¡piak. egiten 

arizala, idiak ostikoz jo ~uen. ÜtI1duan bemo 
au bota 'zion Txi-rritak tdiari:. 

Azpik egiten ari nintzala 
~di t:x;ar baten atzian, 
be!1ebizik.o ostikada bat 
belaunean eman zian; 
!llik egin nion desapdyua 
l-endabiziko HlZian: 
bizirik -ez dek denbora asko 
pasako gure etxian. (10) 

(9) Pastora Aizcorreta, Txirrita-berri, Errenteri. 
(la) Sebastián Salaverria, Oriamendi, Ayete, Do

nosti. 
Azkoitiko Martin Larrañ¡¡,gak (Larrume-aundi) 

beste IDodu ontaz kantatu zidan: 
Ganadun azpik eitera abiatuta - idi zar anen atzian, 
sekulako ostikadia - erantsi dit okotzian, 
au da nik esan diotana - lendabiziko itzian: 
ez dituk egun asko pasauko - bizirik nere etxian. 

Jase Raman Erausquin, Gazteluene, Alza, Txi
rritaren illoba: 7: beste illabete ez dek pasako - bi
zirik nere etxian. 
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* * * 
San Markoo fuertea legit~m ari ziran gara

yean, langhlle batzuk Txirrita-n egoten ziran 
ostatuz. 

Goiz batean, oy,etako bat ondo-ezik edo mi
l1ez zegoelako itxura egin, beranduago jeiki, 
eta aize piska bat artzera zijoalaesana'z kan· 
pora atera zan. Bañan ordurako bere pardela 
balkoitik botia zeukan. KanIPora atera zanean, 
pardela artu, ostatua zar utzi ta a,1de egin 
zuen. 

Amak noski pena artu zuen, ta Txirritak 
esanzion eg1Oi:eko lasai, berakbillatuko zuela 
gizon 0'ri ta kenJduk0' ziOlla 'dirua. 

Amak esan zion: 
-Zer kendJu bear diok ik ari? 
Ta Txirritak erantzun: 
-Bai, nik kenduko diot; ez diot bankatu

ko. 
msan da egin, atzetik joan, arkitu du gizon 

ori, kargua artu ta kendu dio dirua. 
Bal1an txanp0'nak berak jaso zituenean, 

"Albaiteruena" deitzen zitzayon taberna batera 
joan, ta dianak gasta1Ju zituen. An dantzan 
ta saltoka !z,ebinela txurnioaestrokatu zuen 
(txorkatilla biurritu) Ita bestek ekarri bear izan 
zuten etxera aiJdean. 

Gisa artan ikustean, Ollela gaLdetu zioiUen 
etxekoak: 

-Motell, zer egin dek? :l/el' pasa zaik? 
Ta Txirrirtak bertso onekin 'erantzun zien: 
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A1baitel'luen sala 
demoniño ortan 
demoniñozko ·estrOipozo bat 
egin nuen bertan, 
demoniñuak emem., 
demoniñuak an, 
demoniñuaik beti 
gorputzaI1en bueltan, 
demoniñuak sasoi ~eukaten 
demoniñuetan. (11) 

Albaiteruen sala oTi Bonatxo baseman ze
goen. Taherna ortan gertatutako makiña bat 
pasadizo korutatuko dira liburu ontan. 

• • • 

Hesite batean, delllbora alsko kanpoan igaro 
ta et:x:era ,etorri om,en zan. Bañan lanik ez egi
tearl'lerJ. bemz ere kanpora. Abiarakoan beTtJso 
au bota om'eIl zuen: 

( 1 1 ) J ose Ramon Erausquin, Txirritaren illobari 
jasoa, bai bertsoa ta bai gertaera ere. 

"Txirrita-ren Testarnentua, Imp. Macazaga, Ren
tena, 1930": 2: altan; 7: demoniñuak nun nai; 9: 
sasoi ze billen. 

J ose Ariztimuño jauna zanaren bertso-bilduman, 
bertso au Donostiko batek bialdutako orri batean ar
kitzen da, bañan alaxe dio: "Albaitero areto demo
niño ontan ... " Ez det uste noski Txinitak "areto" 
.esango zuenik. 
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Bart arratsean etm'ri nmtzan 
gaur atera naiz etxetik, 
alta ta ama errietan da 
zakurra zaunkaz atzetik, 
ni etxerako ()[la ez izan, 
g,auzak itxura baz,etik, 
§ure Ja1lIlkoak libra naza,la 
komeni ez dan gaitz1etik. (12) 

'" '" '" 
Btme egun batean, Txil'irita, gau-vasa :ta

bernan egin ta goiz aldean etxera azaldu zan. 
Etxekoak noski errietan egin ziOlten eta Txi
rrita artzera ere tabernara. Ontan saTltzean ber
tso au bota zuen atetik: 

Gure etXiean asarre daude, 
jaUJllak, ez dago atsegin, 
udahema badator eta 
pensatuko detzer egin: 
attzurra ata pala artuta 
Naparroara teUegin, 
aberastuko ez banai'z ere 
begin bisrtatik aLdegin. (13) 

(12) Ernani-ko Pablo Zubiarrain, 
E. Urruzola, Tolosa: 3: aita ta ama biyak asarre; 

5: familiako nonbait ona ez; 7: Jaun zerukuak guar
da nazala. 

(13) Antonino Pagola. Ernani. 
Patxi Labandibar, Larria. Oyartzun: 

Gure etxean asarre xamar - egon hiaute nerekin, 
udaberria datorrenean - nik jakingo det zer egin: 
aitxurra eta palaarekin - Naparro aldera tellegin. 
aberastuko ez gera bañan - bistatik beintzat aldegin. 
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* * * 

Beste -batean amak ala gavdetu amen zion: 

-Aizak, aita nun dab1l? 

Ta Txirritak bertsoz erantzun zion: 

Etxelro maY'Qlra'~kua 
nintzan tOkamentuz, 
ba1din serbitu banu 
aita pulamen.1miz, 
nere bizimodua 
beti darbil kan tuz, 
desvatxatuko naute 
ez banalbil kontuz, 
atta ikullun dabH 
beyak gobernatuz. (14) 

Bañan orra nola jaso nion beste bati: 

"Txirrita iya beti etxetik kanlporra iiWltzen 
zan mayora'Zlgoa izanagartik, ta egun batean 
aita gaizkitu útzayon ,elizakoak eta guzti ema
teraño. Orlduan Irun-en omen zebiUen. Ala, 
deitu lZioten etxera etortzeko. Etxera etorri za
nean, an z,egoen sukaldean erriko a:r>aiz jauna 
ta bere ama (Txirritarena). 

A paiza,k onela dio amari: 

-Au al dezute arako bertsolari ura? 

(14) Ez dakit zeñi jaso nion bertso au. 
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-Raí, bai, au degu. .Alu nor .izan bazan, 
etxeanegon bear zuan. Orain ez dakit nundik 
nora ibiltzen dan. 

Ta Txírritak orlek danak entzun da gero: 

Ni etxerako negon 
nere toka,m'Emtuz, 
aitarekin portatu 
banítz, pUlDdamentuz, 
orain Irun-en nago 
jan eta ostatuz, 
andik e bia:Lduko naue 
ez ballabil kontuz. (15) 

Beste batek bi beI1tso eman zj¡zkidan: 

~omeri bat ¡pasa da 
entero palita, 
Erren teriatikan 
oll1untz etorrita, 
gey,egi estutzia 
alf,er alferri ta, (16) 
iñoiz bezin kontentu 
ez dago Txirrita. 

(15) Bizente Mugica, Etxaburu, Ormaiztegi. 
(16) Idatziz alfer alferrik da bear luke onek, 

bañan esan alfer alferri ta esaten da, ta ala bear du 
punturako. 
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Ni ninrtzan mayoramro 
nere tokamentuz, 
serbitu izan banu 
alta pulamentuz, 
lengo lekJU zarrera 
etorri naiz ¡puntuz, 
berriz e g¡a1d1liko det 
ez banabil kontuz. (17) 

(17) Ez nuen kontuan artu zeñi jaso nizkion. 



ANAYAREN ERIOTZA 

T:xirritaren anai bat, Migel Jose, ogei ta lau 
urterekin 11 zan, 1887 urteko Aza:I'Olru"€lIl 22-an. 
Orra nola: 

BulaTretik gaixotu zan. Asi zan medikue
tara joaten, lendabizi errikoetam, gero kanpo
koetara. Ay.en esanak Egin, bañan danak alpe
l'rik. Izan ,ere, ,etzegoen orduan bularreko gai
tzarentzat gaur min biziarentzat baño senda
-bidegeyagorik. Gero 18 gaizkiago nabaitzen 
zuen bere burua. 

Orouan aztiar,elllgana joan zan. A~tiak one
la esan zion: 

~Bat ,000 batek inibiriz eginda:ko begizkoa 
roo erregua dezu. 

-Tazer egin bear del? 
--Nor izan dan jakiteko, a.r:tJzazu olla'!:" bat, 

kenduegiozu biotza bi:zirik dagoela, sartu iz
kiozu biotZlean orratz asko gurutlzearen mo
duan, eta Í[liñi zazu 'e1:tzean egosten. Eta erre
gua 000 begizkoa rzan iba1idin bada, ura egin 
dizuna etorr~ko da biotza egosl baño len, eta 
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ouela galdetuko du: Zer daukazute or egos
ten? 

Baiegin ~rie: a'rtu zuen üllarra, kendu zion 
biotJza bizirik zeg1Oela, josi zuen orratzez, ta 
sartu zuen tUIPian. Tupia jarri du laratzetik 
zintzilika, egin dio aizlpitik sua,ta exeri da 
bera ,baztanean, bruxaren poltxilman bi kañoi
ko pÍ'stolazuela, iñor etorri ta tUIPlan egosl1:en 
zer zegoen galdetzen bazuen, ari kargua 'ZQ

rrotJz artz&o. 

Onela zegoela, orra nun ,etortzen zayon adis
kidetasun aundiko ta mesede a8ko egindako 
amona xar Ibat_ Asi zan ,amona xar ori izketan, 
ta bitartean Mig,el Joxe ix~lik, tUIPian egosten 
zer zegoen noiz galdetuko zion zai. Bañan 
etzion ga1detu. 

Gertakizun au gero jakin zuen Txirritak, 
bere anai Migel JoX'ek esanda. Onela asaten 
zuen Txinritak g,ero, gertaera au iUobai kon
tatzean: 

-Alnona gajo arek tUIPian egosten zer ze
goen deskuidoan ga1detu izan Qalu, ez dakit 
bañan garbituegingo zuan ar,ek bere amo
rruan ... 

Ml¡gelVOixek ,andregaya e're,lba zuen. Gaixotu 
zanean, bisitaz etortz;en zitzayon ta berriketan 
janduten zan parrez, algaraz ta oSü alai. Bi
tartean MLgel Joxe s'erlo ta ixil ixilik egoten 
zan, ta ura kanprora joaJtean onela esaten zI.ell1 
etX'ekoai: 

-Orrek ez dtl nigatik batere penarik ar
tzen ... 
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Garai artam Endayátik Lewra mediku bat 
etortzen zan. Camino ~uen izena. Fama aun
dikoa zan. 

Ar,engana joaten zan Migel Joxe, bañan pdx
kanaka gaitza gaHentz-en zijoakion, ta aLkene
rako etxetik ateratzeko gauza etzala gelditu 
zan. 

Arrezkeroztik etxekoak joaten 'LÍü3<n medi
kUé"lrengana gaixoa nola zegoen esateko, ta ge
ro a-reik agdndutako botikak emateko. 

Bañan Migel Joxek ongi ezagutzen zuen 
medikuak agindutakoak onik egiten etziotela, 
ta ala -esaten zien etxekoai: 

-Erremeyo onek ez dit ez,er ere egiten ta 
joan ta esaYOLute. 

Etxekoak, ordea, bazekiten sendatzeko al,e
gin guziak aLperrik zkala, ta onela esaten zien 
.amak alalbai: 

-Joan~itxura egin zazute ta esayozute buel
takoan len agindutako botikakin segitLeko 
-esan duela. 

Ala egit,enzuten. Ka1era jeixteko bezela 
jantLi, gaixoaren g-elara agertu, bazijoaztela 
esateko, etxean bertan anayaren gelara azaldu 
gabe ixil ixilik OI1du bete edo OI1du pare bat 
egin, ta berriro g,aixoarengana agertzen ziran 
esanaz: 

-Izan gera ta lengoarekin segitzeko esan 
duo 

Ta bein bear ta allegatu zItzayon gizaga
joari -eriotzako mdua. Illundua zan. Etxekoai 
esan zien: 
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-Egarriak nago ta eskaJllG'a.¡pean dagOil1 

bal1I'ika koxkor ortaltik sagarldo piska bat eka· 
rridazute. 

Eka·rri zioten, pozik edan zuen ta andik 
puska batera n zan. Galbeko amaikak ziran (1). 

(1) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza. 
Txirritaren illoba. 
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ARGINTZAN 

Beraz,l1'eka'z.aritza ut:zi ta aIlgintzan así zan. 
SegUl'U asIro, €txetik urruti gabe ikasi zuen 
argil1'tzan, alegia San Marlros·ko fuertea egiten 
a,ri zirala. 

Lana somen zitzayon tokietan ibi1tzen zan. 
Geyenetan Errenteri·n, Ernail1i·n, Irun,en, D~ 
nos ti-n eta alakoetan; bañan urruti xamarre
ko tokietara ere joan izandu zail1: Zaragoza-ra, 
Prantzi·ra... Donostitik Bilbora dagoen burni· 
bideko paretak jasotzen ere ibilli zan, burni· 
bide ori egin zanean. Eta lantegia zuen errian 
etxeren batean ostatuz jarri ta or,rela bizl iza
ten zan. 

Egu,n batean gaLdetu '];iot,en: 
-Txirrita, nun ago ostatuz? 
Ta Txirritak: 
~mentxen iraba'];i ala gastatuz. (1) 
Beste batean, ostatuan egoo da egon, da 

etzuen ezer pa,gat:zen. 

er) Pello Zabaleta, Errenteri. 
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* * * 
Etxekoandreak ala esan OIIlloffil zion egUl1 

batean: 
-Txkrita, lwntuak: ere ,egin bearko ditugu 

bao 
Txirritak .erantzun zion: 
--J3.ai, neroni ere beti egiteko negoen. Ogei 

dUl'Oko kanhioak bai al ditJU'zu? 
Ta etxekoantdr,eak: 
-Eai, ez dira askotan iza ten, bañan gaur 

ba dira gur,e etx'ean. 
Txirritak ol'duan: 
-Alajaña, ni baño obeto zaude. Nik ez det 

beintzat xentimorik eta. 
Etxelmandreak parraTi eman zion ta Txi· 

ITita kanpora atera zan. 
Zartutakoan ez ()Imen zitz,ayon gustatzern 

gertaera au montatzoo. (2) 

* * * 
Beste egun batean, kaIe bazterrean pareta 

egiten ari zaJla, arraink,etaria pasa da a1dame
netik ojuka: 

-Akula, akulaaaaa ... 
Ta Txirri tak : 
-Ez al den ba sáJduko sekJulaaaaa ... 
Arrainketa,ria asarretu ta esan zion: 
-,]}z agIO ez akula janda olako tripa-a un

dia! ... (;3) 

* * * 
Egun batean lan billa 'ZebiUen .eta nagusi 

bati galdeiz,e'l1 dio: 
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(2) Jase Ramon Erausquin, Txirritaren illoba. 
(3) Pello Zabaleta, Errenteri. 



---.Ai'zu, nagusi: lanik bai al dezute nere-
tzat? 

N agusiak esan zion: 
-Lan gutxi zeukagu. 
Ta Txirritak oI1duan: 
-Lan gutxi aski det nik bao (4) 

• • • 
Beste egun bate.an ere eta onela galdetu 

zuan: 
-<Lana bai al dezute? 
Erant:zun zioten: 
-Bai, badegu lana. 
Ta TXÍlrritak: 
-Arra~ia! ... Arrayi.a!... Elz nian beste bH

dunrik. (5) 

• • • 
Egun batean ala omen zion: 
-DuJ:lO bat duen gizona lanera joan bear 

al du? Nik du~o bat badet eta batere ez nijoa 
lanera. 

Urrena lanera bi1du zanean, lagunak ala 
esan' zioten : 

--Oraiulg¡Q ontan botako au nagusiak lane
tik, J()IXe Manuel, ... 

-Ez nau botako. 
-Bai, botako au; irekin asper asper egm-

da ziok. 
-<Ez, ez nau botako, maite niiok eta. 
Bayetz ta ezet'z, bay,etz ta e'zet:z, apostua 

egin dute pitxar bart aI1do. 

(4) Pello Zabaleta, Errenteri. 
(5) Ez ::,:,':: kontnan artu zeñi jaso nion. 



Nagusiarengana urreratu, ta bat·batean, 
aurrea artuaz aJegia, ala esan zion Txirritak: 

-Txim.txurreraño nazkaeginda niok emen· 
go lantegiaz eta ekatzak kontua, ez diat geya· 
go ireldn lan egiterik lP'ensatzen. 

Apostua irabazita zeukan. Bera atera zan 
lanetik, etzuen nagusiak bota. (6) 

'" '" '" 
IDgun batean, markes bat a1deratu ta begira 

jarri zitzayon lana nola eg,iten zuen. 
Orduan TxiTritak bertoo au bota zion: 

Txikitandikan artua nuen 
argintzan aIfiziyua, 
beúere aprendiz tbilli gabe 
ikasi ofiziyua; 
eman ezkero marteriala 
gañ,era despaziy¡ua, 
denborarekin egingo nrtllre 

Markesen pala'ziyua. (7) 

'" '" '" 
Lanean as! orduko kantari asten omen zan, 

ta bera lanik egin ez ta bescteai eglten utz:i ez. 
Bere kuñaduakin, Bizente Mendizaiba·l..ekin, 

ari omen zan, ta OtIlek azkenean aspertu ta 
ez geyago ·etortzeko esan ziOl11. 

(6) Pello Z3Jbaleta. Errenteri; Migel Zuaznabar. 
Lasarte. Juan Maria Lujambio, Errenteri, Txirritaren 
illoba txikia. 

(7) Juan Bautista Gesalaga zana. "Zaldubi", 
Zaldubi, Zarauz. 
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Z,er gerta zan jakin zuenean, onela esam 
ZiOll koñata~: 

-BU1iUa makur makur eginda koñaduaren
gana joan bear 'zenduen lana berriz ere eska
tzera. 

Ta Txirritak erantzun zion: 
,-,E'L, orixe; Jaungoikoa ere demoniñoekin 

bein asarretu zan eta ez da geyago adiskide
tu ... (8) 

* * * 
Errenteriko eliza·ren eskallerak 1895 urtean 

berritu ztran. Bertan jartzen du urtea. Txirrita 
aritu zan' lan ortan. Artan ari zala, bat edo 
bat etorri ta ga1detu zion: 

-Zenbatxo denoora du egin zala, EllToote
riko eli'Lak? 

-Bíkayoen etxern joon ta ga1de egin zak, 
ez dit!Uk nik egiñak emengo argint¿;ak. (9) 

* * * 
Beste batean gaLdetzen diote toriatmeaga-

tik: 
-Txirrita, Enrenteriko eleiza ez al da orain

dik bukatu? 
-,-Neri pakian u1Jzi ta bikayoai kargu ar

tu. (10) 

* * * 
Errenteriko eliza[! lanean a'ri zala, mallu-

.kolJpe aundi hatekin j[>last! a'rriari puska ken
du zion, eta bikarioak esan zion: 

(8) Pastora Aizcorreta. Txirrita-oorri. Errenteri. 
(9) Pello Zabaleta. Errenteri. 
(10) Pello Zabaleta. Errenteri. 
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~Bejondeizula, Txirrita, gure Pa1ler Noster 
guziak baño geyargo balio zuen malJ.o.kolipe 
onek. 

Ta Txirritak: 
~Ez Santu guzien egluna izan bazan. 
Anima ,egunean eta bezperan ,ere kobratuaz 

aritzen bait zÍiran apai'zak erreza1lzen garai ar
tan beintzat. (11) 

* * * 
Beste eglliJ.1 hatean, esan bezela Errenteriko 

elizan Umean arri 'Zala, bikarioak arll"anitxua li
tI'O erdi aI1doarekin ekarri zion. 

Ta Txirritak €\San zion: 
-Bai al daki edateko gogorik badedan ere? 
Ta bikarioak: 
-AI1giñik ez da i'Zaten edaten ez duenik. 
Ta Txirritak: 
-Bai, jauna, argiñik izan di1leke, bañan 

apaizik ez. (12) 

* * * 
Beste OOin, TXÍlTrita lanean pareta egiten 

ari 'zala, mediku !batek esan zion: 
- i Ondo ziok, Txirrita! Argiñen okerrak 

igeltseruak taipatuko ditu tao 
Ta Txirritak: 

(I1) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 

(12) J ose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 
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-Bai, .}auna, gureak igel1Jseruak tarpatJz·en 
ditu, ta beronak berriz enrterradoriak. (13) 

• • • 
Aurreko gerta·era orrek antza aundia du 

Az,peitian kontatu zidatenarekin: 
Medikuak argiñari esan QIIllen zion: 
-Argin txarraren err·emedLua lurra ta ka

ria. 
Ta argiñak: 
-Bai:ta mediku txarrarena benriz atxurra 

ta palia. (14) 

* * * 
Egun batean saga!1dotegian zala, apostua 

egin :.men Ia:guna!1ekin 'zein alperrago izan. 
Laguna lurrera etzan egin zan, ta Txirrita 

'zutik edo z:eglOen bez·ala g·elditu zan. 
Lagunak esan zuen: 
-Zein arperrago? Ni ... Ni etJzam.da niok. 
Ta Txkritak: 
-Ez orixe! Ni etzateko aJlperr€z niok. 
Ta Txirritak irabazi zuen aposltua. 
Gertaera au oso ezaguna da Euskalerrigu-

zian, eta orrela kontatzen da toki guzi,etan. Ta 
orrela jarri degu guk ere. 

Bañan Arriaga-n, Txi·rritaren ilLoba bawuen 
etxean, ango gizonak, Martin Artano-k, esan 
zidan etzaJa ori orrela. Gertaera ori Tabla ze
ritzayÜil1 sagardotegian gle!1tatu zala, Txirrita-

(13) Jose Raanon Erausqu1n, Gazteluene. Alza. 
Txirritaren illoba. 

(q) Jose Aguirre bertsolaria. Oanda. Azpeitia. 
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ren laguna Asüganraga-ko Mina baserrlko Jo
se Joakin Olloki zala, apostua egun guziko sa
ga:rdoa egin zutela, Txirrita izan zala etzanik 
jarri zana, ta Olloki o.ri oz;egoen bezela geldi
tuaz apostua irabazi ziola_ 

• • • 
Ernani-n, Santiyo-ko Centraleko kanala egi

ten ari zirala, Txirrita ere an ari zan lanean. 
Goiz batean j,ela aunlCiia 'zegoen. Lan-tokira 

joan, ta aLde batetik poruanak j.elavekin bere 
lana O[llCio egiten ,ez lCiuelako, ta bestetik gogo 
aundirik eDzuelako, lanean asi gabe '.oogoen, es
kuak patrikan sartuta. 

Kapataza etor,ri ta €San dio: 
........ Ez al dek lanean asi hear? 
Ta Txkritak Ibertso au !bota zion: 

Osasun ona konsevbatizeko 
dago goiz,giro iPreskua, 
emen al ta'r,e ez degu, jaunak, 
egingo danen gustua; 
belarrik dauzkat Uibel 'Ulbelak, 
sugurra berriz Ibe'ztua, 
bl ankakere Slumindu eta 
Ílpuvdia're oztua, 
bestetan ezln berotu 'eta 
patrikan daukat eskua. (15) 

• • • 
Astelen goiz batean iba amen zijoan lanera 

mallua bizkarrean zuela. Tabernako atearen, 
paretik igarotz.ean, ber'e lagunak an zetllden eta 

(15) Antonino Pagola, Ernani. 
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asi 'Laizkio ojuka etJor1:iZeko ta e1:JorWeko. Txi
rritak tentazio aundirik etzuen iDear izaten or
tarako, ta sartu' Ida tabernan. SartJu ta bertso 
au botatzen dio ,etxekoandreari: 

GQlyan sartoon dan Htza 
bean errematxa, 
neuk ere ,badet ,bada 
iñork ainbat tatxa, 
oneraí\okoa ~an 
gaurko il1ere martxa, 
biyar arte, etxekoandre, 
mallo ori altxa. (16) 

••• 
Ernaniko Eipele-ko pI"Iesa eg.itean, Tximta 

an ari zan lanean. 
Fagollaga-n 'zegoen ostatuz ta etxekoan

dreak egun,ero bialtzenzion gosaria lantoki
ra. 

Egun batean, ordea, ,etzion rbiaLdu. Txirri
ta etz;egoen gustora. Erp'eleko-Etxeberri-ko mo
rroya ikusi ta bertJso au bota zion: 

Penagamyak i'zaten diJ:a 
arlotiaren paJUsuak, 
adiskidiak gera zu ta ni 
eta gañera auzuak, 
gosaririkan ez dit bialdu 
Fagollagako atsuak, 
laster ageri ez ¡ba1din bada 
aztuko dira bertsuak. (17) 

(r6) Gabino Huici S. r., Goizueta. 
(17) Gregorio Santa Cruz, Akola, Latze, Ernani. 
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* * * 

Lanean ari zala ere, bertsotan aritzen zan 
astirik geyena. 

Egun batean Ige1do-ko arrobian ari zan, ta 
bertsotan ovduan ere. 

Batek esan zion: 
-Txirrita, ori dek etorriya! 
-Bai, eten gabeko iturriya! (18) 

(18) Valentill Zamora rupaiz jauna. Igeldo. 
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MORROl 

Argintzan ez-ezik, nekazaritzan ere sayatu 
zan bein batean beintzat. Monroi joan amen 
zan basem hatera. 

Tratua egitean onela galdetu zuen: 
-Zer ordutan j,eiki bear da? 
-Astoaren arrantzean jeikitzen gera gol-

zero etxe 0it1 tan nagusi-llIlorroyak. 
Joan zan baserrira ta Jendabiziko goizean 

astoak arrantza egin zuenean erlojuari begi
ratu ta seirak zirala ikusi ruen. 

-Etziok oso gaizki ~esan zuen bere ar
tean. 

Biaramonean alITantza egin zuenean begi
ratu ta bostak 'man. Txinrita etzegoen gus
tora. 

Irugarren goizean, Iberriz, lauretan egin 
zuen arrantza. 

- i Arrayia!... i Arrayia! ... Etziok etxe on
tan gauza onik. 

Izan ere, nagusiak ondo eskolatua zuen as
toa. Astoa zegoen tokiaren gañean lo egiten 
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zuen, ta arek ¡tale! i tak! ankakin jotzean, 
astoak arrantza egiten ZUMo 

Bañan Txirrita etzan tontua ta i.gerri zion 
nagusia,ri tranipiyan zebillela. 

Bere amorruan artu zuan atxurra ta abiatu 
zaneskalletan bera astoa,r-engana. 

Nagusiak gisa artan ikusi edo sentitu zue-
nean, atzetik korrika joan zitzayon: 

-Zertara oa? 
Ta TxiTritak: 
-Zertara? Despertadoria konpontz,era! (1) 

(1) Bizpnte Oyarbide, Txilibita, Ereñozu, EI
nani. 
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PARRANDAN 

Flermin Imél'z-ek ala jarri zion Txil'ritari 
bertso batean alkarrekin asarretu ziranean: 

" .. _etXiean sikerik 
ein gabe kasorik 
zuk bezela eztet pasa 
aste osorik!'. 

Orrenbesteraño zanik ez dakigu, bañan pa
rranda-za1e :x;amarra ta gLzon tabernakoya zaJa 
bai. Emango ditugu proba batzuk: 

San Markos eta Txoritoki,eta mendien taT
teko lepoan badago g.aurko egunean ere kan
tina bato 

Jai batean kantina ontan jokuan aritu zan 
Txirrita erdaldun batekrin ta Txirritak iraibazi 
zion. 

Andik atera ta etXie a1dera alkarrekin zi
joazela, erdaldun Ol'l'ek Txir:ritar,en ustega
hean i daka! labana satI1tu zIon biz.karretik. 
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Txirritak kol.[Jea sentl>tu zuene.an, jdra1lu ta 
¡ zas! ostikoz jo ta ankaz gora hota zuen. Ba· 
ñan bai bera ere an bertan erori. 

Kantinara jaso 'zuten, ekarri zioten medi
kua, onek oso ,gaizki arkitu 'z;uen, ta, alegia il· 
ko zalakoan, ala esan zion: 

-Biya'rko sendatuko ~era. 
Bañan baita ere Txirritak ~en aSlIlloa aguro 

asko ig,erri ta ala eranrtzun zion: 
-¡Ez il ere! 
Ta orduan medikuak: 
- ¡ 011i ,gizonaren barrena! Bi orduko bizi· 

rik eduki el. ta ... 
Bañan oker zebiUen, ,bizirik zegoen andik 

iru bat ,egunetara ere. Bañan odola ,galtzeak·edo 
e~arri aundia jarri zion. Bazekien oi aZipian 
a11doa gordeta zegoena, ta ibakarrik zegoen ba
tean oyetik al 'Zuen bel:'tela jeiki, artu ta asi 
zan zanga·zanga aI1doa edaten. 

Ortan ari zala ¡ ¡ trak!! soñu aundi bar!: aro· 
tu zuen bere baTil'enean. Alaxe ,esan zuen bere 
arrean: 

-¡ Ora,intxe. lertu nak! 
Bañan lo aundi bat egin ro,en, aren ondo

ren .oso pizkortuta nabaitu zuen bere burua, 
ta andik asi zan sendatzen. (1) 

* * * 
Ga'Ztetako gertaera izango da beste au: 
Err,enteriko Etxe-Txiki baserrian taberna 

omen zan garai artan. 

(r) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txinitaren illoba. 
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Egun batean an ?,egoen Txirrita. Sel la
guneko kuadrilIa bat ere ara bild1,l zan. Oyar· 
tzuarrak izan bear 'zutel:' ~uadriUa artako mu
tillak. 

Zertaz el'. dakigu, bañan asarretu egin ziran 
Txirri ta ta kuadrilla ori. 

Txirritak Idesafioaeginzien: etortzeko aye
tako :J5at, edQlzein, gizona bazan. Bik nai zuten 
ta hat pr,estatu zan. 

Joan ziram. aldameneko 'Zelai batera, asi zi
ran burrukan ta Txirrita azpira. 

Bañan Txirritakzintzurretik elduta zeukan 
etsaya ta beatz aundi biak sartuta estutu egi
ten zion itoaz. 

Lagun bat klOnturatu zan 'Zurrunga egiten 
zuela arek eta orduan ,libratu zuten Txirritaren 
atzarparretatik, bañan estutua gogotik ta zen· 
tzua galduta. Zentzura ,ekartzen <mitu ziTan 
geoo. 

An ala bukatu 'zan, bañan beste egun ba
tean, Err,enteritik Oyartzunara bitartean ze
goen Larzalbal-ko sagal1dotegian (gaurko fut
bol-zelaywen parean), kuaddlla ori arkitzen 
zan. Alako batean Txirdta sartu zan. 

Baso bat sagardo ,edan zuenean, ala esan 
zuen kuadrillako batek: 

--Orain ere ol1ri orrela utzi ibea'r al diog:u? 
Txrrrritak ibeste baso hat sagaI1do eran zuen, 

ta abiatzekoan OIl'ela esan zien: 
-Nai dezutena egin, Iffiutillak, bañan bizi

rik uzten banazute, nik bakal1r1k arrarpatz·en 
detan arek rpagatuko dik. 
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Eta arekin bukatu 'zan sesioa. (2) 

* * * 
Egun batean, beste askotan hezela, taber

nan omen z·egoen ta ango neskameak berari 
bertso bart botatzleko ta botatzeko a11Í zitzayon. 
Etzion pakerik ,ematen taazk,enean bayetz esan 
zion Txirritak, botako 'úola bat, ta geyago es
katz,eko gogoa ondotxo kenduko ZiOll bertso au 
bota zioo: 

Au~en da dama kopet illuna, 
nork etorri bear du zur,egana? 
kamixa zarra, zikiña gona, 
gal'biJtu1Jzeko falta jabona, 

ezta lan ona, 
txer:mtegin dago zure laguna, 
urde 'úkiñen Ibandera duna. (3) 

* * * 
Besrte bein, Donosti ondoan argintzan zebi· 

!lela, andaluz bat zeukan laguIltzalle. Pensatu 
omen zuten. taberna batera joatea, ta, esan da 
egin, joan dira biak eta p3satu dute jai-arra
tsa1de guztia edanean. 

Taberna ixteko ordua irit~ zanean,' berta
ko nagusiak ala esan zien: 

(2) Juan Maria Lujambio, Saiburu, Errenterl. 
Txirritarffi illoba txikia. 

(3) Gregorio Traola. Donostiko kaya. 
(Bertso au ez da zortzikoa. beste bertso-mota bat 

baizik. Au kantatzeko. "Juana Bixente Olabe" oren 
doñua artu diteke. 
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- ¡Tira! i Kanipora, oodua da ta! 
Txirrita jeiki da zegoen tokitik ta joan da 

ate ondora, bañan andaluza gauza ez altxa
tzeko... Nagusiak oI1duan aserr,etuta eJdu dio 
beso ondotik eta atera du ¡postura txarrean. 

Txirritak ol'duan onela bota zion ate ondo
tik: 

An¡paratu nai dert nere 
lagun andaluza, 
z,erbait bazalakoaOJ. 
ta a'Zkenean utsa, 
orr,ek ez dik balio 
zakurraren putza, 
bera eroriko dek eta 
ez akiyo bultza. (4) 

* * * 
Zartutakoan A'lza-n arrebarenean bizi zaIa. 

erriko bi medikuak (Don Inazio Casares ta 
D. Leandl'o Arz;prurua omenziran.) ¡pensatu zu-

(4) Bizente Muxika, Ormaiztegi. 
Beste era au ez dakit zeñi jaso nion: 

Adoratu dez<lJgun - gure andaluza, 
zerbait badala TIste ta - bitartean utsa, 
berak ez dik baliyo - zakurraren putza, 
bera eroriko dek, - ez akiyo bultza. 

Inazio Zubizarreta, Loyola, Azpeitia: 
Gauza attala benetan - etorri da onuntza, 

besteik etzayo ageri - ezur azal utsa, 
esku erazteko ere - nola ez dan gauza, 
berez eroriko da ta - etzayozu bultza. 
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ten Txirrita ongi soobituta bia1du bear zutela 
ostatutik etxera. Kosta omen zan p[xka bat, 
baña 'bai fardel ederra ,eman ere. Eta urrengo 
goizean seiretako mez.etara zijoan jendeaLrl 
bertoo au kantatuzion: 

Zabal dagola ikUJSten badet 
nik tabernako atia, 
i:duritzenzait pekatu dala 
an sartu gabe joatia, 
gur,e erriko bi medikuak 
pikaro xamarrak tia, (5) 
bart arrabsean bialdu naute 
pipa bez,ela betia. (6) 

(5) dira bearrean, tia. 
(6) Sebastián Salaverria, Oriamendi, Ayete, 

;)onosti. 

Pedro Alrnandoz, Goyatz-erribera, Martutene, Do
noti: I/2: Ikusten badet zabal dagola - tabernetako 
atia; 3: pekatu dala iduritzen zait; 5: erri ontako bi 
medikuak. 

Lino Calonge, Bentaberri, Donosti: 1: Zabal za
balik ikusitzean - tabernetako atia, 3: pekatu dala 
iduritzen zait; 6: granuja galantak tia. 

Lino Calonge-k esan zidan bertso au San Marzia
letan kantatu zuala, Meza nagusitik ateratzean; Pe
dro Alrnandoz-ek berriz, Landarbaso-tik Alza-ra ura 
-ekarri zutenean. 
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BONATXO-N 

Txirrita ta bere lagun bat Bonatxo-n omen 
'leuden ostatuz. 

Etxeari orain "Bonatxo" esaten bazayo ere, 
berez "Bona-etX'ea" izan hear OImen du izena. 
Errenteriko parDean dago, Zama1bide-ko benta 
baño kilometro el'di bat 1enago, sakonean. 
Kantina oni Albai~uena esaten zioten. Ama
alaba omen ziran. Alabak Martina OIffien 2luen 
lz·ena. 

TX}l'rita ta beI1e laguna sagardoa edateko 
gog'OZ zeuden eta alI"a zer oiurrikeri oortu zu
ten: 

Batek ouela ,esaten zuen: 
-Alalmetxeko :sagardoa emengoa baño 

obea da. 
Ta besteak: 
-E'z, jauua, ez; ,emen bertakoa obea da. 
Bayetz ta ez·etz, bayetz ta €'retz, egundoko 

eztabaida sortu ta azkenean apustu-itxura bat 
egin zuten. 
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Etxekoandr,eari txal'l'o bat sagal1do atera
-arazi ziotenetxekoa nola zan PTOIbatzeko. Txi
rritak lalgun egin zion etxekoandreari txar,roa 
bet,etze'n, saga!'ldoa nun lZego,en ikustea,gatik. 

Edan zuten etxeko sagaI1do ori ta Txirrita 
txarroa eskuan artu ta karrpora atera 'zan, bes
te ,etxe artara saga'I1do billa zijoala €sanaz. 
Joan-itxura egin bai, bañan kan!poan !piska bat 
gOI1deta egoo da gero, ukuUutik·edo sartu zan 
berrizere ,etxean ixll ixiUk, ta Ilen,go toki be
retik txarroa sagal1doz beteta aza:ldu zan 00-

tera 'ere kantinan. 
Edan dute txa,rro ori er'e, milla bat a'rra,zoi 

atera dute sagardo orren graduak neurtzen, ta 
azkenean ,erabaki dute bigarr'engo ori OSQ ona 
zala, bañan atare 'etxeko sagaI1doa 'zala nagusi. 

Ori adituaz ama-alaba oyek ipOzik gelditu 
ziran, bañan Txirrita ta laguna are geyago 
~}raindik, 'sa,g,a!1do Olla OSQ mer){¡e ta ugari ecta
na. (1) 

• • • 
Beiil1 batear., kantina ortan bertan, beste 

oatzuek f,estan c.lri ziran bitartean, Txirrita ta 
bere lagun QrI1ek atadira joan, an 'zegoen besa
bia anu, tellatur.a ixil ixilik iyo, ta aTen !per
tika muturrez bera tximini-'zulotik sartu zuten. 

Biaramonean, sua piztutzean-edo, tximini
J¿uloan zer zegoen konturatu ziranean, ama 
alaba Qyek Txkritarengana joanziran, mes;e· 
dez ta faborez ura andik ateratzeko. 

(1) Jase Rarnon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren ilIoba. 
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Txil'ritak esan zi,en bayetz, aterako zutela, 
bañan lanak here soldata merezi zuela beti... 

Iyo ziran teIlatura, ekin ziütoo a1teratzeko 
lanari, ta aI"tan ari zirala, onela zion Txirritak: 

-Arrayia ... Arrayia ... Etzeukan Jan asko· 
rik auemen sartu zuenak... Etzeukan lall1 as
kor1k au emen sartu zuenak ... 

Ta berak sartua izaki. 
Ta ateratz.eagatik ardoa eman zieten ama· 

·alaba ,gajo oyek. (2) 

• • • 
Bein batean, Bünatxo etxe Oü1tan bertan, 

artillezko galtzeI"dik egiña'li 'zituen. Alabak 
egin zi~kan. Txirritak oI"dea jantzi bai bañan 
pagatu ez. 

Atma marmaroean ta erritarn a'l'i zan beti: 
-Txirrita, norz pagatu bear ditruk galtzer

diak? 
Bañan Txkritak kasorik ere ez. Auskalo 

zenbat denbora onela; denbO'l'a asko beinrtzat. 
Azkeuean alaba amaren marmariaz aspertu 

egin zan, ta amari ez,eresa:n galbe Txirritari 
galtzel'dien dil'ua emanzion, pagatzeko, orrela 
beint'zat pake izango zutelaetxean. 

Txirritak dirua jaso ta amari eman zion, 
esanaz: 

-Beti ouela ari gabetandikan, ara galtzer
dien dirua. 

Amak erantzun zion: 

(2) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 
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-Bejondaikala, Txirrita, ez nian uste seku
lan pagatuko itukenikan. 

Ta alabari: 
~Atera akion baso bat a'I1do, neska, merezi 

din eta. (3) 

* * * 
Arrats batean jokiuan ari 'ziran Txi:nrita ta 

bere laguna kantina ortan bertan. 
Alakio batean logaleak etxekoandTea illlen· 

deratu ta suaren ondoan 10 geLdítu zan. Lotan 
ikusi zuenean, biurri;lreri galanta bururatu 'LÍ

tzaYiOn Txirri\tairÍ. 
Soka bat artu, JaglUna tellatura igo, tximi

ni-zulotik bera soka ori bota, ta arekin poliki 
poliki, ez esnatzeagatik, etxelwanJdrea anketa
tik lotu zuen Txirritak. Lotu ta [,engo toldan 
e:x;eri 'zan ez,er ez balitz bezela. 

Orduan tellatuan zegoana sokari tiraka asi 
zan ,eta etxekoandr,ea tximinitikan ankaz gora 
zijoala esnatu zan. 

Asi zan gajoa ka:nraxika eztarria [er1lu bea
rr-ean ta orduan Txirrita a~Ldu 'zarn ezer ez 
OOleki bezela. 

-¿Zer? ¿Arritba neskaoorra? ¡Soogiñak 
izango ditra! ¡ Sorgiñak i'zango dira! -asi zan. 

Ta gero, tximíni-zulotik gora oju egiten 
así zan bere indar guziaz: 

- ¡ ¡ Arría, bruja!! ¡ ¡ Arría, bruja!! 
Alegía, Pasayan \~engo "velero" zarretako 

mariñelai .ikasitakio ojua egiten. 

(3) Juan Maria Lujambio. Zaiburu, Errenteri, 
Txirritaren illoba txikia. 
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Eta deadar ori eglllaz gañera, sokari tira 
egiten z1on. Tellatuko ,lagunak utzi zion orduan 
soka,ri ,eta Tx.irri'tak lenago berak lotutako 
etxekoandrea litbratu zuen serio asko. 

Allaxe esaten zion: 
- j Ai etxekoandrea! j Eskapa ederra egin 

dezu! E(I; banintzan ni ero'en ego¡n, eramango 
ziñu~ten sorgiñak txtminitik gora. 

Ta etxekaandreak: 
-Bai, Joxe Manuel, hai; asko zúr dizut ... 
Ta andik aurrera arrats artan, Txil'ritak eta 

lagunak etzuten pagatzeko lanik izan, nai aña 
edanagatik. (4) 

* * * 
.A!ma-alaba oy{,!k oitura au omen zuten: ama 

j.endeari serbitzen geLditu amarrak edo amai
kak arte ta bitartean alaba lotan, ta gerú alaba 
jeiki ta ama oyera júan. 

Onela esan zion amak alabari gau batean: 
-Zoaz 9Y,era, gero neri txanda egitera jeiki 

beaJ!'ko dezm tao 
Txirritak alaesan zion úl1duan alabari: 
-Zu úyerako eraztean, guk atearen txulotik 

begiratuko degu ... 
Ta neskatxak erant'Zun zion: 
-Nik ez det aI"girik pimuro ordea ... Nik 

ez det aTlgirik piztukú ... 
Etzuen besterik nai Txfu'Titak. Astakumea 

baitzuten neskatxaTen oyean sartuta, anka-be
soak lútu ta goxo-goxo tapaki-pean sartuta. 

(4) Jose Ramon Erausquin. Gazteluene. Alza, 
Txirritaren illoba. 
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Bere g,elara abiatu zanean, Txirrita ta bere 
lagunak atzetik zijlOa'ztelako itxura egin zuten, 
argia ,piztu etzezan. EZlta ,ere neskatxak piztu 
ayek ikuste~o bildurrez. 

Erantzi da ta oyera sartzean, an nOi!l topa
tzen duen zerbait bizia badala oyean, eta ka
rraxika atera da amar,engarra kamisa utsik eta 
asna.s larrian esanaz: 

- j Ama! j Arma! ... Nere oy'ean nOI1bait da-
go ... Nere lOyean norbait dago ... 

Eta amak: 
- j Bai zera! ... 
Ta a.larbak berriz ere: 
-Bai, ama, bai; norbarirt. dago, gO!1pUtzean 

me asklO duna ,gañera ... 
Ta amak orouan: 
-Z,er orte da ba? Aita difunrtua etoITi ote 

da ba? 
Bañan Txirritak esan zien: 
-E'z es1lUtu, ezestutu. Sorgiñen bat izango 

da, bañan bialduko degu ortik. Ekatzute ur 
bedeirrkatua. 

Ekarri ziot.en, ta an jarri ziran danak erren
kadan, Txirrita UT ibedeinkatuarekin aurretik, 
urrena ibere laguna, ta ama-alabak atzetik. 

Txkritak ur bedeinkatua a1de guz1etara 
banatuazalaxe zion: 

-Kiri,e eleison, Domdne Patris .. , Kirie elei
son, Domine Patris ... 

Sartu dira gisa artan eta k,risalluaren a!t'gi
tara or ikusten durt:Je astakumea oyean, anka-
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-besoak lotuta "Uuumm'll1... UUUIlIl'Il1'Il1... uuu
mmrn ... " egiñaz 'zegoeIa. 

TxiITitak ala esan '¡;ion asarre-antzean: 
-Uuwrnmm ... Uiuwrnmm ... uuummm ... egti

ten dek? Ez dek ba ire denbora guzian olako 
oyean askotan lorik egingo gizajo orrek!... (5) 

(5) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza. 
Txirritaren illoba. 
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TXIRRITARIDN AlTA 

~ita indar aundiko grzona omenzan. Ba 
omen zuten morroi bat eroi ,el1oa zana, eta 
aren indarraz arrituta ala galdetu zion bein 
batean: 

~Bautista, bañan nola dezu zuk ainJbeste 
indar? 

Onela eran1lzun 'ZiOO1: 
-Ik ere izanglO dek, bai, nere galtLak jaz

ten badituk_ 
Ta biaramonean an aza,~du zan morroi er

di-ero ori nagusiaren galtzak jantzita, eta na
gusiaren ln.1darrak zituelakoan guzti:zko egiña
l'ean aritu omen zan Janean. (1) 

* * * 
La'tL·e-t1k Txirrita-ra 31hlatu ta laiste!', kar

listen gerratea sortu ·zan. Esan ~egU nola Txi-

( 1 ) J ose Ramon Erausq uin. Gaztel u -ene, Alza, 
Txirritaren iIloba. 
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Irrita k nayago izan zuen Ibera so1daduetara joa
tea, aita arriskuan jartzea baño. 

Elgun batean ha omen zijoan soldau-mordox
ka bat Txirrita-baserriaren ondotik, lagun bat 
kamillan zeramatela. 

Txirrita-ren ondoan atsedeten geLditu ziran 
piska batean. Zerbait ,edateko atera zi,eten, eta 
Txinritaren aüak ·gaixo zeramatena ikusi ta 
oneTa esan '.lien: 

~Ez da posible mutil au onela ,eramatea, 
eta utzi zazute emen. 

Soldadu batek erantzun zion: 
~Bañan baztanrga du, comp.adre. 
Txirritaren aitakerantzun zion 'et'.liola ajo .. 

likan, ta ala utzi zuten. (2) 

• • • 
Egun batean Txirrita, arrnasei ibat urte zi

tuela, Oyartzuna joanzan bertsotalra. Artean, 
noski, iñork et~uen e.lagutzen. 

Bertsotan ari zala, jendeari askio gustatu 
zitzayon mutiko aren etorria, ta aJI'lg'Urioan 
asi zan: 

-Nungoa da mrutil koxkor OO'~? 

Txirritak aditu zuen jendeak ziona ta ber
tso au bota zuen: 

(2) .lose Haman Era usquin , Gaztelu-ene, Alza, 
Txirritarcn ilioba .. 
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Ezautzen al dezute 
Jase Latzekua? 
gizon txiki xamar bat 
ipizkor antzekua, 
ni aren semia naiz 
olako :trapua, 
aitak ,etxetik aurrian 
bialdutakua. (3) 

* * * 
Bein batean ukulluan arizan lanean esola 

bat jartzen. E:sola zuzen ote zegoen ikusteko, 
begi bat itxi ta orduan konturartu ozan beste 
begiaz ikU!sten etzuela. Argizuena ere, ipixka
naka galdu ta itxututa gelditu zan. Hederatzi 
bat urte egin zituen itrotuta. 

Etxe bamengo bideak ondo z.ekizkien. 
Etzuen iñoren bearrik izaten batetik bestera 
joateko. Bañan etzan kan;pora irten zaleo Egual
di ona bazan, 'etxeko balkoyean egoten zan 
e,guzkitan. Eta an :zegoela, beti ado g'eyenetan 
beintzat, kantari a'ritzen :zan. 

Billobak esaten zioten: 
-Aitona, egualdi ona dago, ,goazen zclaye

ra ... 
Ta aitonak erantzuten zien: 
-Joan adi oori, nai badek; ni ondo na

txiok emen. 
Errezatu besterik etzuen egiten. Bazekiz

kien errezo-klas,e guziak: tr1pako miña kentze-

(3) Gregario Santa Cruz, Akola, Latze, Ernani. 
Onen anayak, Martin J asek, anela kantatzen zuen 

azkeneka puntua: etxian sobratuta - bialdutakua. 
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koa, swgearen eldua sendatlzelroa, ... Sugeak el
dutakoan, berrog,ei kredo errezatu bear ziran, 
aldrebes ordea. Errezatu ondoren, berak egin
dako "emplasto" bat jartzen 'zuen sugeak el
dutako tokian. 

Oso !pipa-zalea zan. Besoak altxa eziñik ge
rartu zanean, billoba mutiil. koxkor bati eska
tzen zion pipa e~pañetan edukitzeko. Ta il ere 
onela il zan, billoba mutil koxkor orrek pipa 
ezpañetan eusten ziola, barrengo kezkarik ga
be, pake santuan. 

1904-géVrJlen urteloo Martxuaren 18-garrena 
zan ta 73 urte zituen. Zardadea beste gaitzik 
etzuen izan. (4) 

(4) Arriaga baserria. Alza. Txirritaren illobak. 
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TXIRRITAREN AMA 

Ama, Juana Josefa Re1legui Iraola, Oyar
tzuarI'a zan. 

Onen ama ere Txirrita ... baserrian bizi zan 
ta puImoniaz gaixotu zan. 1884.gacrren ur1lea 
zan ain zuzen ere, ta 85 uTte zituen. 

OneIa pulmoniaz oyean zegoela, ba'~tanga 

sartu zan etxean. Amona xar orr·ek onela esa
ten zien: 

-Nerea ikJusita dago, ta ni utzita besteaki 
kaso egin. 

Ta onela il zan, 1884 urteko Abenduaren 
21-an. 

Garai artan, baztangaz ·edo aIako gaitz ba
tez kutsatutako etxeak, madarikatuta bezeIa 
geJditñen ziran berrogei egunetan (cuarente
na) kullsuaren bHdurrez. Iñor ereetxe artail'a 
aJ1deratzerik debekatutaegx>1len 'lan, eta etxe
tik ateratzel1 ere ·etzan Ubre Ílzaten, bidera 
beintzat. lLdakoak bidetik ez, zelaitik barrena 
eramaten zituzten lur ematera. Jatekocik ekar-
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tz'eko herri:z, etorri, ozta-ozta etxe atarian eka
rr1takoa utzi, ta alde agiten zuten presaka. 

Tnrrita-renean gisa ortan ,b€rrogei egun 
oyoek ooatu ziranean, lenbi'Li azaldu zanaerriko 
sak:ristaua izan zan, amonar,en illeta kobra
tzera. 

Txirritaren ama urr,ena konfesatzera joan 
zanean, bikario jaunaf'ekin eg10kitu zitzayon, 
ta galdeLka ari zitzayola, iñorentzat gorroto
rik bazuen gaLdetu zion. 

Túritaren amak onela erantzun zion: 
--Eai, jauna, badet, eta berorrentzat gañera. 
-Neretzat? Zergatik ha? 
-Orrenheste denlboran etxea 'egon dan be· 

zelaegon, eta Ubertadea etorri danean, l'enda
bizi kal1ipotiketorri dan persona, heror.rek bia,l
du duelalm, enti<errua kobratLera. Berorren 
etxean di'ru-premi aundiagoa izango zan gu
rean baño ... 

Bikarioak onela ,esan zion: 
-Meza bukatzean sakristiITa etorri zaitez. 
Joan zan eta amar Ipezta eman Lizkion, ille 

tak balio izan zuen baño 'geyago, ain zuzen 
ore. (1) 

* * * 
Txirrirtarenean familia aundia ziran ezkero, 

ez dakigu norL ta nola ,gertatu izango zan 

(J) Jase Ramon Erausquin, Gaztelu-ene, Alza, 
Txirritaren illoba. 
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urrenrgo g.ertakizun au, bañan kontatu zigu
ten bezelaxe jarriko degu. 

Txin-ita oso gaztea zala, sei sarldiña ekarrri 
OID€il1zituzten, ta alta ta amak biña, ta bera 
ta anayak hana izan Oilllen zuOOn. Orlduan ber
too au bota omen zuen: 

Gure etxean laurentzako 
gaur sei sarldiña, 
bañan ez dute egin 
partizio berdiña, 
guri bana eta berak 
jan digute biña, 
zel'gatikan ez (partitu 
bata taerdiña? (2) 

>1< * • 

TxLrrlta bertsotaTa kaJ1lPOl'a ateratrzen as! 
zanean, ala esan 'z10n amak bein batean: 

-1 beti 01' abil batean ta bestean, bañan 
etxean ez dek kantatzen. N01z kantatu bear 
dek? 

(2) Inazio Zubizarreta, Errementeri, Loyola. A7.
peitia. 
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Ta Txirritak onela kantatu zion: 

Atso lepa-luz.e bat 
dala nere ama, 
E-rr·enterian dauka 
sorgiñaren fama, 
soüean jazten ditu 
lau 000 bost gona, 
ni gaiztoa il1ailz baña 
bera e;¡; dek ona. (3) 

Amak asarretu >ta esan zion: 
-ALde egin zak emendik! ... 01'rekin naikoa 

dek gaizto-zital orrek! ... 
Erraña il zitzayon ta Ibere azken urteetan 

bere billoben ama egin bearilzan zuen. 
1911 urteko Ilbeltzaren 10·an i1 zan, 79 ur

teekin, "ipor insuficiencia del mioc.arolo" eliza
ko paperetan ageri danez. 

(3) Gertakizuna: Patxi Lazcano, Otsoki, Alza. 
Bertsoa, Mariano Erausquin, Andoain. 

E. Urruzola, Tolosa: 2: Txirritaren ama; 7: ni 
gaiztoa naÍl>; baño, - zu etzera ona. 

X. Iturzaeta, Gorostieta, Azpeitia: r: Amona itxu
si bat - Txirritaren ama; 5: jazten dituenean - iru lau 
bat gona; 7: ni txarra ilaizela baña. 

Aita Donosti zanaren bertso bilduma: r: Atso ttiki 
ttiki bat - nobiaren ama; 5: sonian jaunzten ditik -
Jau 000 bortz gona; 7: ni gachtua nauk baño - hura 
ez duk ona. 

Patxi Lazcano, Otsoki, Alza: 
Amona zar bat begi gorria - orixen da nere ama, 

Errenderian zabaldu die - sorgiña ote dan fama, 
oraintxen ere soñian dauzka - zazpi 000 zortzi gona, 
neroni ere ni gaiztua naiz - bañan bera're ez da ona. 
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JUAN MARI ANAYA 

Lenesan rdegunez, Txirritaren anaya Juan 
Mari ge1ditu zan etxerako. . 

Z·ezilia Eoheveste Donostiarrarekin ezkon
du zan ta amaika seme alaba izan zitU'zten. 
Ama amaikagarrena jayotzean il zan. Aurra 
bizirik gelditu zan, bañan anrdik lau illabetera 
il zan. Beste bi auredo, bereala il zitzaiz
kien. (1) 

* * * 
Orain berrogei ta zortzi bat urte Txirrita· 

·baserria utzi ta Alza-ko Arrciaga.¡ra a1datu zi· 
rano 

Arriaga baser·ria lIlluño batean rdago, lizar ta 
intxaurren artean goI1dea, Pasayako kayal'en 
gain gaiñean. Gaurkoegu·nean .Iangille-etxe be
rri luze oyek inguru gU'züa artu diote iya, ba
ñan garai artan, ura rdana toki soiUa zanean, 
7.JOragarria izango zan rleku ura: iJean Pasa-

(1) Arriaga baserria, Alza, Txirritaren illobak. 
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yako kaya, here ontzi ta guzti, mendiak atxi
tutako itxaso-pU'ska bat balitz bezela; at'zean, 
Alza-ko erria belaI1di rt:.a sa<gastiz inguratua, ta 
jira guzian Igeldo, Urgull, Ulia, JaizkLhel, ... 
AyaJro Arria, Aritxulegi, Bianditz, fa gañerako 
Oyartzungo mendiak,... Txoritokieta, San Mar
kos, ... Arriaga antziñako jauregia da, here ar
kuzko bi ate, arma-arri ta guzti. 

Arriaga-nzirala, ,egurretara ipagotara joan 
zan bein batean J,uan Mari, Txirritaren anaya, 
taez.¡pal bat sartu zitzayon eskUibiko beatz 10-
dian. Ortatikesku dana gaizkitu zitzayon, pas
moak ere artu 'luen ta Utzera etorri zan. En
plasteroetara joan zan, E,lgoibar-eraño ere hai, 
taemengoak menderatu zizkion paslrÍloak no
labait ere. Eskua okeretaezertarako gauza 
etzala gelditu zitzayon. 

Txi!'rita baño urte t'eI1di hat Ilenago il zan, 
ta bat hatean gañ'era. Orra nola: 

Oso osasun oll1ez zebillen bolara artan. Gau 
batean platerkada nat potaje sagardoarekin 
apaldu <ta oyera joan zan. Lau t'eI1dietan sen
tituzuten zeI1baitera jeikia zala. Umengo goi
zean illa arkitu zuten oyean. Batere mugitu 
gabe zegoen. Lotan zegoela ge1dituko zan ura 
illa. (2) , 

(2) Arriaga baserria, Alza, Juan Múi-renala
bak. 
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TXIRRITAREN ARREBAK 

Lau arreba izan 'Zituen Txirritak: Josefa 
lnazía, Axentxí, Juall1a ta Ixabel. 

Txírríta baserrian ibízí rzirala, iba omen zan 
atso xar hat eskean ibíl<tzen zana ta etxera 
sam'i aslwtan etortzen zitLayena. 

Egun batean, atso xar ori piska bat torea
tzeagatik, ala galdetu zion Txi'rritaren arre
ba batek: 

-Billatuko al dezu neretJzako nobloren bat? 
Baita bay,etz agindu ere atso arek. 
Del1'oora joan ta denlbora etorri, atso xar 

ori etxera azaldu zan beste batean, onela gal
detu 'Zioten Txírritaren arrebak: 

-Zer egin zuen gure enkarguak? 
Ta atsoak: 
-¡Ai, gaxoak! Suerte txarra dezu<te --eran

tzun zien-. Naparrak Ana Santuari "akelazi
yo" ta "pelaziyoak" jarri dizkate ta ez da'go 
ezer egiterik. 

Ord'llan Txirritaren arrebak: 
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- j Lastima! ZUTekin g-enduen espmantza 
guztia jarrita ta orra ... 

Eta atsoak: 
- i Aizue! Neronek ere aditu Illuen, bai, ala

ko "quiero y no puedo"-ko bat ... (1) 

* * * 
MuUl bat asi amen zan Txirritaren arreba 

batekin tratatz,en, bañan atzeratu egin zan os
tera. 

Arreba ori neskame joan zan Donostira, ta 
andik egun asko baño len, Txirritak sagaI1do
tegian topatu zuen mutil ari. Esalll zion: 

-Zer pasa 'zaik gure arrebarekin ez itze
giteko? 

-Emendik izkutatu zan, da nun dabillen 
ere ez dakigu ta ... 

Ta Txirritak orouan bertso au bota ztan: 

Santa Katalinako ZTUbian pasa 
artu ezazu eskulbi, 
eta zerorrek ez badaki'zu 
galde zayozu askori, 
bigarren atean laugarren bizitzan 
an i'zango da nesk' ori, 
oraindik zuk nai izan ezkero 
logra litelre gauz oci. (2) 

* * * 
(1) Jose Hamon Erausquin, Gaztelu-ene, Alza 

Txirritaren illoba. 
(2) Jose Ramon Erausquin, Gaztelu-ene, Alza, 

Txirritaren illoba. 
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Josefa Inazia, anai-arrebetan lZarrena, Ame
riketara joan ta bertan ezkondu zan. An il zan 
ta an bizi dira ber·e ondo'l'engoak. (3) 

* * * 
Axentxi, Bizente Mendizabal kontratlsta 

ezagunarekinezkondu zan. San Markos fuertea 
egiten ari zirala, Bizente Txirrita-n zegoen 
ostatuz, ta an alkar ezagutu zuten. 

Eztayetakoan bertsotan aritu 'Zan Txf.nrita 
egun guztian. Gero, biajea asitzeko trenaren 
zai zaudela, onela esan zion Bizente Mendiza
bal-ek: 

-Kuñau, bota 'zak bertso bato 
-Bai, lenago gutxi kantatu diagu ta ... 
~Bai, asko kantatu dek, baña trena etol'ri 

bitarte nai nikek bat kantatz.ea, gogoan iza
tero modukoa. 

Eta Txirritak olaxen esan zion: 
-Arrayia, arrayia,... botako dit bao 
Ta onela bota zion: 

Nere a·rrebak orain badizkik 
oi ta bost urte pasiak, 
ori ez dik ez ikaratuko 
elurrak eta aiziak; 
portatzen baaiz, emango dizkik 
eskatze'izkaken klasiak, 
ai, motel, OIri bizi dan arte 
i ez au ilko gosliak. (4) 

(3) Jase Ramon Erausquin, Gaztelu-ene, ~lza, 
Txirritaren illoba. 

(4) Sebastian Salaverria, Oriamendi, Ayete, Do
nosti. 
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* * * 

Juana ere Aimeriketara joan zan. An amar 
bat urte egin zituen suka1dari bezela ta atzera 
bueltatu zan. Mendizabal-enean bizi izan zan 
bere ai~pa Axentxi-rekin. (5) 

* * * 
Ixabel, Jos'e Manuel Erausquin Alza-ko 

Gazt,eluene-ko mayorazkuarekin eikondu zan 
1894-garren urtean. Bertan bizi izan zan il ar
te. Familia ederra azi zuen. (6) 

Gero esango degunez, arreba onengana, aIe
gia arreba gazteena['en etxera, erretiratu zan 
Txirrita berezartzeran. 

(5) Jose Ramon Erausquin, Gaztelu-ene, Alza, 
Txirritaren illaba. 

(6) Jose Ramon Erausquin, Gaztelu-ene, Alza, 
Txirritaren illoba ta Ixabel onen semea. 
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AGUR 

Bi bertso auek Ameriketara zijoan familiko 
batekin atlkarren artean kantatuak omen dira. 
Ezin gogoratu zuten, oroea, zein i'zan zitekean 
famlliko ori. Bañan beretakoa omen zan bein
tzat. 

80 

Txkritak botia: 

Motel, Amerikara 
joan ,bea'ukela ik, 
sentimentu aundi bat 
artutzen diat nik, 
bañan esperantzetan 
natxiok oraindik, 
alkar joko deguJa 
n undik edo andik. 



T.a erantzuna: 

J'endiak bazebi1kik 
amaika armoni, 
bañan ez dek neretzat 
gerrarik komeni, 
i bizirik ai:.?;ela 
etortzen banaiz ni, 
pitxaIT bana erateko 
ai zer nolako bi. (1) 

Bañan dalako oriez omen zan bueltatu. An 
ur~potzu bat 'egiten ari zala, lurrak ler1JU, az· 
pian arréllpatu ta bertall il omen 'zan. 

(r) Juan María Lujambio, Saiburu. Errenteri. 
Txirritaren illoba txikia. 
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EZKONGAI 

Zarretan askotan aitatzen ümen zituen Txi
rritak 'gaztetan neskatxekin izandako kontuak. 
Bere illobak gogoan gelJditu zaizkionak konta
tu di'zkigu: 

Orain 'ez dago olako oiturarik, bañan garai 
bateanmutil rgazteak neskatxen etxeetara joa
ten 'liran jai-iIlunabal'rean. Allegatu ta atean 
deitu ,edo leyora arri koxkor bat botatzen zu
ten. Neskatxak ldiki ta an ,egoten ziran ate 
edo leyo ondoan kontu kontari berriketan. 

Jai-illunabar batean jüan omen zan Txirrita 
neskatx bañenrgana. Atarrira al1egatu ta arri 
lmxkor bat leyora bota zuen, bañan neskatxak 
etzion idikitzen. Txirrítak rbazekien neska ori 
,beste mutil batekin tratatz·en asia 'lala, ta pen
satuzuen mutil ori ,etortzeko izango zuela ta 
orregatik etziola idiki nai. 

Etxe-atarian ba lOmen zegoen erramu-arbola 
bat. Txirrita aren barrrenean goy,de ta an gel
ditu zan zai. 
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Andik deIllborapi,ska batera, ibeste muUl 
uraa'zaldu zan. Gau iHuna zan. Bota :ouen ar1'i 
koxkotra, bañan neskatx:ak ala esan zion ba
rrendik: 

---Ez, ez dizut ildikiko. 
-Zergatik ez ha? 
-Txi1'1'itaere ocain etorri da, ta ez diot 

tdiki, ta._. 
Oriduan ala esan zion Txi1'ritak er1'amu tal'

tetik oju aundi ika1'agarri bat egiñaz: 
-Zertan esan dLoooonn:nn? .. 
Mutilla, egundoko o1'ru o1'i illunetik entzu

tean, ko~rika itzuli abiatu zan i~ugarri izutu
tao Etzuen asnasa1'ik a,rtu an auzoan zegoen 
sagarldotegi batera allegatu artean. 

Txirrita ,er,e IsagaI1Uotegi arta1'a joan zan 
aren ,atzetik. Mutilla ikustean, ala galdetu zion 
ezer ez baleki bez,ela: 

-Zer uken olako ko1'riyakin eto1'tzeko? 
Ta m utillak : 
-Eze1' ez. 
Ez baitzekien gizajoak ojua egin zuena Txi

rrita zanik. (1) 

* * * 
Beste jai-illunaba'r batean joan da Txirrita 

baserri batera neskatx batengana. Base1'1'i o1'i 
muño batean zegoen eta arenalboan malda. 

Deitu zuen Txinritak bañan neskatxak 
etzion aterik idiki nai. 

(1) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
;rxirritaren illoba, 
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Atarian gisa artan zegoela, alderatzen ze
torr,en kuadrilla baten argurioa somatu zuen. 
Belarria eme jarri, ta lengo jayean Txirrita
kin burrukan ta sesioan OS'o gogor ibillitako 
gazte batzuk 'zirala ezagutu zuen. 

Ala bearrez, upel bat zegoen etxe-atarian 
konpontzekoedo gaI1bitzek'O ateria. Ayen hil
durrez eta zer zioten 'ere ent,mteagatik, upela 
barrenean sartu zan Txirrita. 

Etorri dka gazte oyek, deitu dute, bañan 
neskatxak etzien iJdikitz,en. Asarr,etu egin di
ra, ta orasten dira upela ori malidan bera 
errekara botako ote duten esaten. 

Txkritar,en estuasuna oIduan! Ayen asmo 
guziak ederki asko entzuten 'zituen bere toki
tik ta ala omenzion bere artean: 

-Ateratz,en banaiz jo' ,egingo naute, ta ate
ratzen ez banaiz bueltaka botako naute erre
karaño. Zer egin? 

Bañan bota gabe joan ziran. (2) 

* * * 
Txirrita gaztetan ezagutu zuen gizon batek 

ala esaten amen zuen: 
-Txirrita alkandÜll'a zuri gaI1bia ondo to

lestatua soñean jantzita jay,etan ateratzen za
nean baño gizaiSeme ·ederragorik, ez da nere 
denbora guzian ner,e begien aurrean jarri. 

Bolara batean Martuteneko taberna batean 
omen zegoen ostatuz_ 

(2) Jose Ramon Erausquiu, Gaztduene, Alza, 
Txirritaren illoba. 
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BeTtako alaba bat atI'taz gustatu omen zan, 
ta ,egun batean deitu omen zuen Txirrita. Bere 
gelara eraman, kofrea idiki ta an ondotxo gor· 
deta zeukan ont:zako-urre (pilla eder hat eraku· 
tsi zion. Eta erakutsiaz batera ouela esan zion: 

-Nerekiil1 ezkontzen bazera, o~'en e!'diak 
zUtI',etzako Í'z;ango dira. 

Bañan Txirritak ezetz esan zion, ,etzuela 
nai. Andik urte askotara, biak ere lOSO zartu 
ziranean, gertatu zan biak be:rtriroalkar ikus
tea taberna artan bertm. 

Txirritakesan zion: 
-Kaixo, Joakiña, zer müdu? 
Bañan onek bizkatrrarieragiñaz esan omen 

zion: 
-Um! ... 
Txirrita, a!1do piska ibat eskatu ta edatera 

exeri egin zan. 
Alako batean Joakiñak galdetuzion: 
-Zer 'zabiUza, Txirrita? 
Ta Txirritak orduan, Joakiñak egin beze

laxe egiña:z, bizkarrari eragin ta esan zion: 
-Um!. .. 
Eta besterik gabe, banatu ziran alka,rren

gandik, alkar berriro ez ikusteko. (3) 

* * * 
Andregaya ,ere izan omen zuen. Aila bota 

zuen beintzat bertsoa bein batean: 

(3) .lose Eamon Erallsqllin, Gazteluene, Alza. 
Txirritaren il1oba, 
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Am.dregai bat banuen eta 
€San bear det zeiñ ere, 
mantal txuria jantzitzen zuan 
da tbiltzen zan dotore; 
amaika bider eskatu nion 
etzLdan eman beñere, 
geroztik ku aur i'.t:an ditu 
Paris-en dabil iñure. (4) 

* * * 
Beste bat izango da Txkritak despeira eman 

ZlOn andregaya_ Ernani-koa omen zan. T,rata
bldean asita omen zeuden, bañan Txirritak 
garaiz igerri zion bere buruari senar pr'estu 
on bat izango etzana, ta egun batean andre
gayarengana joan ta ala esan zion: 

-Aizu, ha al dakizu zer p.ensatu dedan? 
-Zer, Joxe Manuel? 
-Biak gai'zki bizitzea bañon ()be dala bat 

baka'rrik gaizki bizitzea, OOi?, ta el'. det pen
satzen ezkontzerik. (5) 

(4) Urruzola, Tolosa. 
(5) Gertrudis Arrieta zana, Errenteri. 
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MUTILZAR 

Arrezk'eroz1)ik, au dia, mu:tilzar g¡eLdiitzea 
erabaki zuen ezkeroztik, txantxetan ari zan 
beti bere izate ortaz. Ta gai onta'z; zenbat ber
tso bota ta jarri zituen, munduko iñork ez da
ki. Auetako zerubait gertaera ta bertso jarriko 
ditugu orain: 

Egun batean Zizurkillera joanak ziran Gaz.. 
telu ta Txirrita, biak mutilzail"rak. Tabernako 
atean batek besteari ala otsegin zion: 

-Txirri,ta, lumeak nun dituk? 
Ta besteak: 
-Ireakin jostatzera joanak dituk. (1) 

* * * 
San Antonio egun batean amo batekin erre

tratatu zan, ta onako bertso au bota zuen: 

(1) Zizur'kilgo aiton bati entzuna. 
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Nik andregaya nerekin daukat. 
ez dizut erakutsilro. 
gurutze"llean artu nai nuke 
nere denbora guziko. 
au mantentzeko ainbeste diru 
ez dedala iraba'.z;iko. 
izeba zarra asarre ziok. 
noski etzidak utziko. (2) 

* * * 
Urrengo iru hertso auetan eztayak nola

koak izango zituen esaten duo E'.l dakigu bo· 
tiak ala jarriak ldiran. Osabari makiña bat al
diz entzun omen zizkion TxLrritaren illobak. 
Onek ~antatu zizkigun beze1a jarri ditugu: 
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Ogei eta ibi urtetarako 
nit.lan ezkondu nayian. 
iruI'IQgei ta bederatzitan 
oraindik nago gayian. 
Jendabiziko nere preoya 
botatz,en duten jayian. 
suzko zezenak izango dira 
Zurriolan ta Kayian. 

Gañera berriz eS1Xlsatzean 
deba1de napar zezenak. 
kostako zaizkit ga.lanki baño 
aundiak 'eta gizenak. 
ayek Htzeko bi kastillano 
indar aundiko gizonak. 
Machaquito ta Bombita ditut 
etorritzeko esanak. 

(2) Pablo Zubiarrain, "Erna,ni-Txikia", Emani. 



Dozen erdi bat uroai a~iko 
zintzilik dauzkat jarriyak, 
saltxitxoi eta lukainka asko 
Arag'oitik ekarriyak, 
lau ka¡poi pare eta sei ollo 
agindu dizkit el'riyak, 
eta ondaren tJor,eatzeko 
bi zekor gorri gorriyak, 
ni ezkontzean izango dira 
bankete izugarriyak. (3) 

* * * 

Danak dakitena, bere azken urteetan Al
za-n bizi izan zan Txirrita, a'rrebarenean, Gaz
teluene deritzayon basenrian. 

Jai batean Meza nagusira joan ta bikarioak 
(D_ Meliton Pagola) mutil zarren kontra egin 
zuen sermoya. 

Andik at,era ta Txirrita ta bikarioak aIkar 
tOlpatzea gertatu zan, biak arrnaiketako hatera 
konbidatuta. Ikusi ta bert80 au bota zion Txi
nritak: 

(.3) Jose Ramon Era::tsquin, Gaztelllene, Alza, 
(TxiI'ritaren illoba) , 

"Txirrita-ren Testamentua, 1930, Imp, Macazaga, 
Renteria": 2/7: munduan diran onenak ditut; 317, 8: 
falta dira. 

Juan Maria Lujambio, Saiburu, Errenteri, Txirri
taren illoba txikia: 1: Dozenaren bat; 5: sei kapoi 
pare ta amabi 0110; 7: ogeina erraldekuak ditut; 9: 
emango ditut, 
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Gure erriko bikayo jaunak 
pu1pitotikan esan du, 
kontzientziko karga¡n gaudela 
ez gifialako ezkondu, 
gazte denhoran sayatu nitzan, 
etzan neretzat i'Zandu, 
gazte polit bat artuko nuke 
zuk biHatuko baz'endu. (4) 

(4) Jose Raman Erausquin. Gazteluene. Alza, 
Txirritaren illoba. 

Sebastian Salaverria, Oriamendi, Ayete, Donosti: 
I/2: sermoya egin omen duo 

Lino Calonge zana, Bentabeni, Donosti: 
Gure erriko bikarioak - kulpitotikan esan du, 

kontzientziko karga degula - ez giñalako ezkondu, 
gazte denboran proporziorik - nola ez nuen izandu, 
polit polit bat artuko nuke - zuk topatuko bazendu. 
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1897 

OYARTZUN-GO EUSKAL FESTAK 

1897.garren urteko udaran, Txirrita Napa
rroako mendiren batean ari zan lanean, ur-sal
to haten ur-bidea-edo egiten. 

Erritik oso ur·:mti ,orrnenzegoen Jantegi ori, 
ta nun gastatua ez izanik bosteun bat pezta 
aUTTeratuta zeuzkan. Naikoa, garai artarako. 
Nagusiari eman zion diru guzia goroetzeko. 

Ontan etorri zayo abisua Oyartzun-en eus
kal festak diiTala ta etortzeko bertsotara. 

Joan zayo nagusiari taesan dio nola deitu 
duten Oyartzunara ta joan bearko duela, ta 
diru gabe ezin joango dala. 

Nagusiak esan zion: 
-Zenbat bear dek? Ogei duro? 
Ta Txirritak: 
-Uro! 

Alegia, gutxitxo zala. 
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Nag>usiak orduan: 
-Berrogei? 
Txirritak berriz ere: 
-Um! 
Nagusiak: 
-Irurogei? 
Ta Txirritak: 
-Ez diat abe izango danak artuta joatea? 
-Ireak dituk, nai dekana egim. zak. 
Ala, eman zizkan danak ta abiatu zan Txi

rrita Oya,rtzun aLdera. 
Izugarri euskal festa ederrak izan ziran. 

Uztaillaren 3'an, illunabarrean, asiziran. 
Biaramonean, 4'ean, Meza nagusia. Obispo 

j.aunak mezaeman ta Aita Vinuesa, jesuita, 
Donostiko seme ta Españi guzian sermolari 
famatua zanak egin zuen s,ermoya eusk,eraz. 

Eguel'dian bazkaria. Txanpaña idikitzean 
brindis bana egin zuten Diputazioko buruak 
(Lizarriturry jauna) ta Obispo jaunakeuske
rareneta euskal oituren osasunerako. 

Arratsaldean, esku.dantza edo dantza-soka. 
Bi diputadukegin zuten aurresku ta atzesku: 
Jose Joakin Egaña-koa, tu Jose Elosegui-koa, 
ta sokan beste dirputadu alsko ta goi-rmaUako 
beste jaun batzuek atera ziran. 

Urrena, Donostiko Orfeoyakeuskail. kanta 
batzuk kantatu zituen: "Agur, Oya'rtzuarrak", 
"Ezk:onberriak", "COI"OS Suecos" (euskal itzak 
Pepe Artolak jarrita), "Goiz,eko izarra", "Ume 
eder bat", "Boga, boga" ta azkenean "Gernika
ko arbola". 
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Biaramoneko anratsaldean, Kontzejuan, eus
kal ida'z-Ianen sari-jasotzea izan zan_ Itz-neur
tuetan Pedro Maria Otaño-Ten "Anaitasuna"-k 
eraman zuen lenengo sa,ria, ta DOiIl1ingo Agui
rre-ren "j Ai ibaIekite!" deritzayonak b1garre-

• na. Oyartzun gañeko kondaira,lanetan Don 
BIas P~adere avaiz jauna artlrren :ta Migel An
tonio Iñarra bigarren geIditu zkan. Komerie
tan Baleriano Mokoroa-k eraman zuen saria 
bere "i Damuba garaiz!" korneriagatik. Saria 
jaso ta nork bere lana irak~ri egiten zuen. 
D. Aguirre ,etzegoela ta Ka,rmeIo Etxegaray 
jaunak irakurrt zuen arena. 

Ori bukatu ta bertsolariak izan ziran San 
Juan ka,lean. 

Bertsolari auekzirran: Pello Errota ta Juan 
Kruz Elicegui bi anayak, Esteban EIola (As
teasruarra), Txirrita, LujélllllJb[o "Satlburu", 
Txirritaren lenlgusua, (,E,roonterial1ra), Lexo 
(Lezokoa), Artzaya (Alza-koa),ta Joakin Ur
bieta (Oyartzual'lI'a). 

Asi omen ziran bertsotan ta Txirrita jen
dearen gustoa egiten aTizan, ta jendea parre 
al!garaz aren bertsoekin. Pello Errota bel1riz, 
euskal festak ziran ezkero, euskera goratuaz
-eta ari zan, saria irabazteagatik. 

Pello Maria Otaño juraduan zegoen ta Txi
rrita~i onela esan zion: 

-;Ederki ari aiz, Txirrita, ederki ari aiz; 
jendearen gustoa egiten ari aiz, bañan allbola 
aitatzen ·ez badek premioa Pello Errotarenga
na ziak. 
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Orduan Txirritak beTtso au bota zuen: 

Gemikako anbola 
ilgartu da orra, 
ez daukate jarririk 
olako emborra, 
ari zañak €lbaki 
zizkiOtl1 satorra, 
berrogei kana luz·e 
bazuen muturra, 
ura etlan izango 
euskaldun jatoI'll'a. (1) 

(J) Emen jarri det Errenteriko Pello Zabaleta-li 
.iaso nion bezela. Bestetatik ere jaso det. Geyenak 
esaten dute punttia jarri z;ola Zapirain-ek edo, ta 
Txirritak segiegin zuela. Aldaketak jarriko ditut: 
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Inazio Mendizabal, Aurnia-ko er'rota, (Zizurkil): 

Gernikako arbola - igartu da orra, 
berriz noizko asiko da - alako enbona? 
ari zañetik koxka - in zion satorra, 
ura etzan izango - euskaldun jatorra. 

Errenterian jasoa (ez dakit zeñi): 

Gure arbola ederra - iyartu da orra, 
berriz nundikan sortu - orlako enborra? 
berrogei kana luze - bazuan muturra, . 
siñale da etzala - euskaldun jatorra. 

Lasarte-ko Migel Zuaznabar, Sasueta-aundi: 

Gernikako arbola - igartu da orra, 
ez dauka besterikan - azala ta ezurra, 
oni zañak moztu - diz'kion satorra, 
ura etzan izango - euskaldun jatorra. 



Egun artan botatako beste bertso bat ere 
goroe izan da: 

Ai lenago'r,e Oyartzundikan 
atera izan da gi!zona, 
gaur ni nagoen parajetikan 
urrutikoa etzana, 
umilla eta korajetsua, 
leyalaeta zuzena, 
lizar-makilla aUllldi batekin 
Erroman bertan izana, 
guri eli'z au siñaletako 
emen ·eginda il zana. (2) 

Jose Antonio Loinaz-Otaño-k, Asteasu-n jaso zuen; 
Pello Errotarena balitz bezela eman zioten: 

Gernikako arbola - iyartu da orra, 
besterik ez daduka - egurra ta enborra, 
ari zañak moztu - zizkion zatorra, 
etzan izango - euskaldun jatorra, 
gutxinaz bi kana luze - izango zuan muturra. 

KARMEL, Egutegia J962: Dundunzar: "Txindu
rri ta ... Txirrita". Ontan bertso au Bilbon kantatua 
jartzen da, ta neurriaz arlote xamar gañera. Onela 
dio: "Ta ona Diputazioko gizonak Txirritari arnai
keran jarri zion puntua: 

Zergatik aurkitzen da igartuta - Gernika-ko arbola 
Eta Txirritak bereala jarraitu: [zarra? 
Satorrak jan diotelako - azpiko sustarra, 
ar eta beste an~ma1i txar askok - gaiñeko azala; 
orregatik igartu da - Gemika-ko arbola zarra. 

(2) Antziñako Lartaun aitatzen da bertso on-
tan, Ernio menditik Erromara Erromatarrekin burru
ka egitera joan ziran euskaldunen buruzaria. Onek 
egin-arazi omen zuen Oyartzungo eliza. 

Ikusi: "Txirritaren TestMnentua", Imprenta Ma
cazaga, Rentería". 
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Bertso-sayoa hukatu ta jUl'aduko j,aunak 
erabaki zuten TxilTita ta Pello Errota, biak 
hatera, lend3!bizi gelditzen z1rala, ta urrena 
Sailburu. 

Festak llI1'1'.engo egunean jaI"raituZiUten: 
mutlI koxkorren dantla-soka, txistula1'i.en txa· 
peJketa, ta illuntzean im komeri: Toribio Al
zaga-ren "Aterako g,era", ta Marzelino Soroa
-1'en "AJkate belTiya" ta "Barr,enen aI1I'a". Eus
kal·e1'rian izandu dan .lenengo teatro-ta1deak, 
"Euska1dun F.edea" iz·ena zuenak, aurkeztatu 
zituen. 

U~taillaren Tan bukatuziran festak. Egun 
artan izan ziran iTrintzLlariak, aurrent'lako 
idazteko ta irakurtz·eko esamiñak, n.ekazarien
tzako sariak, tobera-jotzalleak,emakumeen ko. 
rrika-apostuak suilla bat ur buruan zurela, 'le
zen-suzkoa, ta abar. 

Euskal festak .gutxi a1datzen ziran batetik 
bestera eta erri guzietan bel1mn xamarrak 
izaten zi1'an. 

Festak bukatu ta abitu da Txirrita atzera 
ere meu'm aldera, bere lant·egira. Pausoa, guk 
uste beintzat, etzuen egingo festetarakoan be· 
zin bizkor. 

Allegatu da, nagusia tOlPO egin du ta onek 
galdetu dio: 

-Etorri al aiz¡ Joxe Manuel? Ta ... sobra
tuak nun dituk? 

-.Sobratuak? A, moteH, moten, ... Emen 
aurre.ratuak gastatu, alll irabaziak gastatu, ta 
ala ere zorretan etorri nauk ... 
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Etzan denbora guzian egongo Orfeoyari, di
putadu dantzariai, komerHarlai, zezen-suzkoari 
ta orrelakoai begira... (3) 

(3) Txirrita-ren berriak Errenteriko Pello Zaba
Jeta-ri jasoak. EuskaJ-festen berriak "Euskal-Erria H 

aldizkaritik jasoak. 
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TXIRRITA T A PELLO MARI OTA&O 

Onako bertso auek "Txirrita-ren Testamoo
tua" deritzayon lLburutxo ortatik artuak dau
de. Ez dakigu bertso auek "botiak" ala "ja
rriak" diran. Bañan Txirritak oeste bertsola
riekin izan zuen artu-emana liburu ontan a'lal
tzen dan ezkero, bertso auek ere liburu on
tantxen azaltzea nai ilan degu. 

Pedro Mari 1898-garren urteko Ilbeltzaren 
26-all18ibiatu zan bere alkeneko aldiz Amerike
tara, Pasayan on tzia arturik ;eta Ameriketan 
H zan 1910-gar.ren urteko Mayatzaren 7-an. 
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PEDRO MARI AMERIKARA JUAN ZANJAN 

l1beltz illaren og,ei ta seyan 
San Polikarpo eguna, 
makiña jende Antxo aldera 
pausua eman deguna, 
Amerikara dijualako 
gure Pedro Mari ona, 
zterto dakin fameliatik 
aita faltatzen zaigUllla, 
zeñek etluen istimatuko 
alako bizi laguna? 



Utzi dituzu leku zabalak, 
utzi dituzu mendiyak, 
utzi dituzu Eepañiako 
anai ta Ilagun aundiyak, 
'Zuri begira tTÍlstetu zaizkit 
alai neuzkiyen begiyak, 
oik no la dkan ibke luzian 
konitzen duten zUlbiyak, 
oraindik anibat gerta liteke 
juntatutzia gu biyak. (1) 

* * * 

PEDRO MARI IL ZANIAN 

Emen Zizurkildar bat 
.genduan gizona, 
eskola aundikua ta 
euskaildun zuzena, 
Ameriketan urte 
askuan i'zana, 
Pedro Mari Otaño 
'zedukan izena, 
amaika bertoo polit 
jarrita il zana. 

(r) "Txirrita'ren Testamentua, ]930, Imp. Ma. 
cazaga, Renteria". 
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ZizurkHgo s~e bat, 
esan dedan trazan, 
euskera predikatzen 
emen ibilli zan, 
beti konrpon tzen giñan 
adiskide gisan, 
ez genduen beñere 
asarrerik izan, 
irugarren biBitan 
Amerikan il zan. 

ZizurkHgo seme bat 
ain gizQn umiUa, 
euska1dun jakintsuna, 
eskolaz abilla, 
z.enbait sayo egiña,k 
lege zarren billa, 
nik aginduta ezta 
J aungoikuak illa, 
zeruaren erdiyan 
gerfatu dedilla. (2) 

(2) "Txirrita'ren Testamentua, 1930, Imp. Maca
zaga, Renteria". 
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TXIRRITA TA PELLO ERROT A 

Jaungoikoak bakarrik daki zenbat aJdiz ari
tu ziran alkarrekin kantu-lanean Txirrita ta 
Pello. Ayek alkarri botatako 'renbait bertso di
joazernen; ez ordea jasotako danak, batzuek 
eregol1de bear baitzkan P.elloren libururako. 

Txirritak ala omen· zion egun batean Pello 
Errotarengatik: 

~Pello bezelako bertsolaririk ez da izan 
bein gabekoamabiak jo ezkero. (1) 

(1) Antonio Arrue jauna. Donosti. 

101 



* * * 

Txirritak Pellori bertso au bota omen ,¿ion 
bein batean: 

Z·enbat platera beteta ekarri 
ainbeste ustuta bia,1du, 
dudarik gabe gizon flakuak 
jaten geyalgo biar du, 
matral-ezurrik ge1dltu gabe 
pasatu dituk bi or1C1u, 
amaika arroa ,egingo ilntzan 
beti orrela jan hau. (2) 

"Ka,pmel" aldizkarian (Egutegia 1962; Dun
dunzar: "Txindurri ta ... Txirrita") bertso onen 
gertakizuna ematen zaigu. Onela dio: 

"Eibar-en euskal-pestak izan 'liran baten, 
Untxaga-koenlParantzan batu ziran garai al'· 
tako zazpi bertsolari onenak. Txindurrik go· 
goan dituanak auetxek: p.rantzesa, Gaztelu, 
Pello Errota, Txirrita, Joxe Bernaroo, ... 

Eguepdirako, an da emen, Tabernatan bi
ñatu 'lituzten bertsolariak. Txirrita ta Pello 
Enrota lbargein-enian alkal'rekirrl tokatu ta, 
aien pOlean, hertara Txindurri-ta ere. Txirri
tak esan degunez, 140 bat kilo ha amen zitun 

(2) Jo Ao LoiiJ.az-Otaño apaiz jauna, Plazentxi, 
Asteasun jasoa. 

Bestetan ere kantatu izan di date bertso au bañan 
aldaketa aundirik gabe o 
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aldean, Pello k berriz 62 'Ínguru. Ala ere, jate
-orduan, Pello txikiak geio egin zion Txirrita 
aundiari. Txindur,ri zarrak ez du oraindik aztu 
gure Txirritak PeUori orduan bota ziooa: Zen· 
bat platera ... " (3) 

* * * 

Pello Errota ta Txir-ritak alkarri ibertso asko 
bota bazioten ere, gutxi ,edo bat ere ez: da izan
go onako auek baño famatuag,oirik. Auskalo 
z€llIbat a1diz eta z€llIbat tokitan entzun izan 
ditugun. 

Pello k : Ari naizela, ari naizela, 
or ikusten det Txirrita, 
eta 'z:einez da ar-rituko gaur 
gizon ori ikusita, 
dudarik gabe egiña dio 
andregayari bixita, 
oso dotoire etorri zaigu 
bi alkandora jantzita. 

(3) Onek aldaketa auek ditu: 2: ainbeste utsak 
bialdu; 4: askoz geiago ... ; 5: geratu; 6: pasa dituzu; 
7: izango ziñan; 8: beti ola jan bazendu. 
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Txirritak: Auxen da lotsaeman didana 
gioou artera sartuta, 
edozer gauza esaten degu 
edau tantokin 'Poztruta, 
bi alkandora ekarri ditut 
bateraztia a'ltuta, 
Pellok bi nola jantziko ditu 
bat besterikan ,eztu tao (4) 

(4) Nere paperetan begiratu ta Tolosako Ma
nuel Urrcia zanak eta Ibarreko Bizente Aguirre-k 
bertso biak berdin berdin eman zizkidatela ikusten 
det. Arritzeko gauza. Ezin besterik izan, ezpada ber
tso oyek nunbaitean argitaratu izan zirala ta andi
kan artu zituztela. 

Juan Bautista Guesalaga bertsolariak "Zaldubi" 
(Zarauz): r/3: nola ez gera gu arrituko - gaur ori 
emen ikusita; 1/5: egingo zion; 1/7: dotore xamar; 
-¿/r: artu dedana - lagun artean; 2/3: bi alkandora 
dauzkatelako - bat eraztea aztuta / zeñi zer dio ne
reak dira - ez beintzat iñoi ostuta; 2/7: edukiko'itu. 

Tolosako Estanislao Urruzola-k lenengoa oso des
berdin eman zidan: 

Aspaldi ontan ez TIuen egin - Donostiara bixita, 
kantu-Ianian asi biar det - txorakerivak utzita, 
petxu guziya auspezturikan - begira dago Txirrita, 
¡agun artian ez da lotsatzen - bi alkandora jantzita. 

Ta gero: 2/1: artu dedana - ate onetan sartuta; 
2/3 esaten dute - edan tanto onek poztuta; 2/5: so
ñian dauzkat. 

Egutegi orri batean (Ilbeltzaren 29-an, urtea ez 
da ageri) bertso auek onelaxe arkitu ditut: 

Pello Errotak: 
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Bertsoetan ari da - onera etorrita; 
bi alkandora dauzka - soñean jantzita, 
azpiko ojalekin - gañekoa lotuta, 
ajolik ez alare - lotsik eztu tao 



* * * 

Beste egun batean, euda gogotik egiten ari 
'.llill bolaTa omen zan ta a'rgiñak lanik gabe 
zeuden. 

Orregatik Pello Errrotak Txirritari bertso 
au kantatu zion: 

Alkar menrderatzeko ustian, 
jaurrlak, ez g·era asiyak, 
onetarrako lagun biai,gu 
Jaungoikuaren graziyak, 
nik bezelaxe e~ngo dute 
begira dauden guziyak, 
mantendutzeko ainbat ez dLra 
aurtengo aI1giñ,en ibaziyak. 

Juan Joxe Ugartek: 

Lotsa ematen ari da - ezin suprituta, 
bi alkandora omen dauzkat - alkarrekin nastuta, 
berak bakarra dauka - beti zikinduta, 
Pellok bi ezin jantzi - bat besteik eztu tao 

Erriko jendeak Pello Errota ta Txirritarena dirala 
ao batez esaten du, eta zortziko aundian kantatzen 
ditu, ez zortziko txikian 000 puntu motxean. Gañe
ra ita ta gero uta, oyek ez dira Pellok iñoiz ere bo
tako zituen puntuak. Dudarik gabe, norbaitek er
dizka jakin ta nolabait ere moldatu egin ditu egu
tegian jartzeko. 
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Ta Txirrítak: 

Modu obian itzegin 'za:z;u 
lotsik ez deZlUn trastia, 
ola i:billita kunplitzen al da 
famíliyako nastia? 
etxian O1ola ote dauzkazun 
aurrak eta emaztia? 
zure errotako laka ipizarrak 
zurrutako aña ,eztia. (5) 

(5) Bartolome Ugalde, Lizardi, Urnieta, 82 Ulte. 

Andoaingo Sueskun bertsolariak bigarrena aurren 
ta aurrena bigarren kantatu zizkidan. Aldaketak: I/¡; 
Gaurkoan alkar izurratzeko - nola ez gera gu asiyak 
/ orretarako laguntzen ba.dit - gure Jaunaren grazi
yak; 1/6: aditzen daude; 1/7: zurruterako; 1/8: zen
bait argiñen. 2/¡: biar bezela; 2/2: lotsik gabeko; 
2/3: bai al dakizu nola dauzkazun; 2/5: ola ibillita 
·ez da konpontzen; 2/8: mantentzeko ainbat eztia. Ga
ñera puntuak era ontaz: 1,2,5,6,3,4,7,8. 

Azkoitiko Demetrio Alberdi-k ("Traki") lenengoa 
bakarrik eman zidan: 

Gaurko onetan esan biaitut - diran eztiran guziyak, 
kantu lanian laguntzen ba,dit - neri J ainkuan graziyak; 
nere moduan esango dute - a,ditzen dauden guziyak, 
mantentzeko aña ez dirala gaur - argiñen irabaziyak. 

Azpeitiko Oa,nda baserriko J ose Aguirre bertsola
riak bigarrena bakarrik kantatu zidan: 

Goyerritikan etorri zai,gu - ari gaiztoko trastia, 
ni bezela're aundiya ein dezu - argin guztiyak sartzia, 
ez al dakizu nola dauzkazun - aurrak eta emaztia? 
zure errotako laka pizarrak - ardotako aña eztia. 
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* * * 
Beste egun ba,tean Oyartzunen amen zi

ran, bearbada 'len aitatutako euskal f,estetan; 
eta arratsa1deko hertso-lSa[Yoari asiera, ,emate
ko bertso auek kanta1JU OImen 'zituzten Pello 
Errotak ta Txil'lrítak: 

Pello Errota: 

Oraiul joan zaizktdak 
egueroiko azak, 
noski geyagok ere 
bazeukiek trazak, 
ikusi dizkiegu 
Oyartzungo plazak, 
Txirrita, gusto badek 
ik ere kanta zak. 

Txirdta: 

Janez etaedanez 
ase naizenian, 
larruak jar~i 'laizkit 
iya etenian, 
pulsuak ere ez daukat 
nik ere lenian, 
parte eman berriz ere 
,nai dezutenian. (6) 

(6) X. Zapirain, BOI'daxar, Errenteri, etlo' Juan 
Zahaleta zan:¡r,'!1 alarguna, Errenteri. 
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* * * 

Bañan Txirritaren bertJSo au bera heste 
gertaera batez inguratua ,~e jaso izan det: 

Beste askútan ibezela, egun artan ere Txi· 
rrita "patrikako gaitzarekin" zebiHen, al'egia 
xoxik gabe. 

SagaI1dotegira sartu ta an lagun ibatzuek tú· 
patu 'zituen. Lagunak esan zioten: 

-Kaixo, Txirrita, ... 
-Kaixo ... 
Asi ziran izketan, eta andik rpuska batera 

Jagunak diote: 
-Tira ba, orain merienda zagun, merienda 

zagun, ... 
Ta meriendatutakoan, danen artean vagatu 

bear zanean, bertso au bota zuen Txirritak: 

Jan eta edan bapo 
egin dedanian, 
tr1pan larrua jarri 
zait iya etenian, 
ni gustora aritzen naiz 
alako lanian, 
berriz ere abixatu 
nai dezutenian. (7) 

(7) Jase Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza. 
Txirritaren illoba. 
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...... ;1< 

Bein Txirritak bertso au bota omen zion 
Pellori : 

Nere iritzian bevdiñak dira 
arrobiya ta kantera, 
gutxi kostata,ez naiz etocrj 
orain naguan plantera, 
errerparuan jarri ezkero 
burutik eta ankera, 
Pello Errota, ematen dizut 
gi'latxarrM,en tankera. (8) 

... ... ... 

Beste bertso au ez fiuen kontuan artu zeñi 
bota zion Txirritak. Seguru asko Pello Erro
tari: 

Zer dirala uste dek 
avdoaren salsak? 
bart noTa libilli aizen 
akordatzen al zak? 
komunera joan da 
gaJJdu zaizkik galtzak, 
ezkontzeko egindako 
oyalezko beltzak. (9) 

(8) Ez nuen kontuan artu zenl Jaso nion 
(9) Mikaela Elicegui, Asteasu, Pello Errotaren 

alaba. 
Baleriano Mokoroa-ren gogoanean (J. M. M.): 

Jakin gabiak dituk - aldoaren saltsak, 
bart komunian. Pello, - zerbait galdu zak. 
Neskamiak billatu - dizkik ire galtzak, 
ezkondu intzaneko - oialezko beltzak. 
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* * • 
Pello E,rrota Ameriketan, Cuba-n, ibilli zala 

gauza jakiña da. Andik etorri ta bertso au 
bota zion Txirritak: 

Lasaitasun gogorra 
sartu da Kon1)Ortan, (10) 
ondo biziko dira 
Astiasru ortan, 
lena,go mixeriya 
izana frankotan, 
asko ekarri bearko 
zuen tabakotan, 
len besteri kenduak 
ordaindutzekotan. (11) 

• • • 
Beste egun batean Txir,rita ta Pello alkarri 

botiak: 

T.'Xirritak : Iruritz.enzait esposatzeko (12) 
daukaiela sasoi, 
nik ere mugitzia 
ez al det arrazoi? 
ez det famelirako 
askok aña puzoi, 
alabak badauzkazu 
artu nazazu sui. 

(10) Konporta da Pellaren etxea ta errata. 
(II) Migel Zuaznabar, Sasueta-aundi, Lasarte. 
(12) Txirritak etzuen iñola ere orren puntu luzea 

botako, bañan ala E>man ziguten ta ala jarri degu. 
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Pellok: Zu sui eramatia 
nere kalterako, 
oi pensatu bear 'zendun 
nei esaterako, 
atarramentu onik 
eztiu aterako; 
bi aliper txarrak dituk 
etxe baterako. (13) 

• • • 
Txil'ritak, Pello Errotaren emaztea il za· 

nean, Pello Errotad bolla: 

P,ello, zertako zaude 
triste eta umil ? 
zrure andria bizi zan 
ez ,ba;1din balitz il, 
emendik joana ba-da 
zenbat persona abil, 
gUire amonakin zeruan 
pasiatzen daJbil. (14) 

(13) Migel Zuaznabar, Sasueta·aundi, Lasarte. 
Juan Bautista Gesalaga zana, "Zaldubi", 

Zarauz: 
Txirritak beste bati amen zion: 
-Suitzat eraman nauk ire etxera ... 
Ta beste orrek onela erantzun zion: 

Nik au suitzat artzea - nere kalterako, 
pensatu bear zendun - ori esaterako, 
aterramentu onik . ez degu aterako; 
bi alper, txarrak dira - etxe bateraka. 

(I4) Jase Oyarbide, Latxe, Ernani. 
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TXIRRITA TA GAZTELU LOYOLAN 

Azpeitiko Loyolan bertsoJariak izaten ziran 
urtero garai batean San Isiidrotan. Jesuiten 
etxeko leyo bana artu ta anidik witzen ziran 
bertsotan. 

Urte batean onela arltu ziran Txiril'ita ta 
Gaztelu. 

1/ Gazteluk: Kabida ona dago 
gure almazenetan, 
Jaungoikoak graziya 
eman digu ortan, 
gizon azkarrak dÍil'a 
estudiyoetan, 
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gure kolejiyuak 
sagaI1do-tokietan. 



2/ Txirritak: Laguntza izan banu 
abogautzarako, 
izketan ez ninduen 
iñork arrapako, 
z·enbat gizon-gai atzera 
pobria dalako, 
ondo bizi nai ta eztn, 
bada lana pranko. 

3/ Gazteluk: Gogorik <tai al dezu 
zuk Loyolarako? 
etxera Juan baño len 
ez al deu probako? 
premiya badegu ta 
konfesatutzeko, 
biok gerako al gera 
bast bat eguneko? (1) 

4/ Txirritak: Etxera Juan biet 
kasikan penetan, 
gauza ori egj.n bia,r 
genduke benetan, 
edadia baukagu 
fOTllllaldutzekotan, 
ni geldiko nitzake 
morroi artzekot!l1l1. 

(1) Alegia, ejerzizioak egitera. 
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5/ Gazteluk: Mira,be nai zenduke 
etorri bakarrik, 
zertan nekatz·en 'Lera 
izketan alperrik? 
etzayozu eragin 
jendíai parradk, 
emen ez dute artzen iru 
ankako morroirik. (2) 

G/ Txirritak: Iru anka maka,lak 
gorputza sendua, 
etxe ontan komeni da 
burua sanua, 
zuk esan deLlUn oiri 
ez da segurua, 
artuko nauten 000 ez 
jakitera uua. 

Au esan ta barrura sartu zan trago edate· 
ra, jende guzia parre-aJgaraz ari 'zan bitar· 
tean. 

Guk liste, Gaztelu etzan Ige~dituko Txírrita
ren atzetik joan gabe_ 

(2) Zartutakoan makuluarekin ibiltzen zan Txi
rrita. 

(Antonio Zubizarreta, Azkoitia. Berak aditu amen 
zituen bertso auek.) 

Sei bertso auek bertso-paper batean ere arkitu di
tut. Paperaren goiko aldean Otaño-ren "Lagunduri
kan denoi" bertsoak daude; bekoan bertso auek. 
Paperak ez du moldiztegiaren izenikan, ta nik ere ez 
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nuen apuntatu zeñi .artu nion. Paperean bertsoak le
kuz akiatuta daude modu ontara: 3.4.5.6.I.2. 

Ta aldaketa auek daude: 3/7: geldituko al gera; 
4/4: genduke sarritan; 415.6: giwn abillak dira - es
tudiyuetan; 5/ Txirrita. etzazu jardun izketan al
perrik / jentiari etzayozu eragin parrarik / mirabe 
nai zenduke etorri bakarrik. 6/r: Jru anka motelak; 
6/3: emen komeni dana. 
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GAZTELU T A TXIRRITA-REN TRAJEA 

Gazteluk: TxirTitak entzungo'itu 
gaur egundokoak, 
berak e ,ernango dizkit 
arrazoi bapoak, 
erropa zarrak dauzka 
'liklndutakoak, 
atarramentu onik ez 
persona pardoak. 

Txirrítak: Etxean bazooukat 
traje bat berria, 
kolgaduratik bera 
zintzilik jarria, 
txaleku lasaya ta 
gerriko gorria, 
ire ederren billa 
ez nauk etorria. 
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Gazteluk: Adieraziko det 
onen jatorriya, 
Txirrita au daukag'll 
dotore jarriya, 
orain ein du modako 
traje bat berriya, 
lenzuen onagatik 
bazeukan premiya. 

TxirritaJc: Etxean bazoouzkat 
erropa bikaiñak, 
auek e kosta gabe 
ez ditut egiñak 
bazekiat zer diran 
i'l'e jaroun-miñak, 
,lanakematen dizkik 
sufritu eziñak. 

Gazteluk : Bere buruarentzat 
olako grandeza, 
beartsua danikan 
aditu nai eza, 
etxean eztauka Itloski 
traje aldrebesa, 
baña ezta cgongo 
billatzen erreza. (4) 

(4) Basarrik: "La Voz de España", 6-3-I947. 
Lino Calonge zanak (Bentaberri, Donosti) beste 

era ontan kantatll zidan: 1/7: beñere gauz onik ez -
persona flojuak; 2/5: txaleku moria ta; 3'garrena 
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etzidan kantatu, onen tokian bosgarrena sarro zuen; 
4/3 ... : ura ere etziok - kosta gabe egiña / ezagu
tutzen diat - ire jardun-miña / eskaxa aizelako - su
fritu eziña; 5/¡: Gizonak izatia; 5/5: etxian ez omen 
duo 

Zarauzko Juan Bautista Gesalaga zanak lenengoa 
ta bigarrena bakarrik kantatu zizkidan aldaketa aue
kin:I/¡: Txirritai esan biaizkot - izugarrizkaak; 1/5: 
erropa zarrak dauzkazu - ajatutakoak; 2/5: galtza 
zabalak eta. 

Tomas Iturzaeta, Gorostieta, Azpeitia, (Iturzaeta 
bertsolariaren semea): T/3: beranek botako'itu; 2/5: 
galtza lasayak eta - txaleku aundiya / ayek estutu
tzeko - gerrika gorriya / zure ederren billa - ez nauk 
etorriya; 3'garrena etzidan kantatu ta anen lekuan 
bostgarrena sartu zun onek ere; 4/I: badaduzkat; 
4/4: ez dira egiñak; 4/5: badakit zergatik diran - zure 
jardun-miñak; 5/1: Ikusiko litzake; 5/3: bere burua
rentzat - ez dauka bajeza; 5/5: etxian ez amen dau
ka; 5/7: baña billatzen ez da - egongo erreza. 
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TXIRRITA TA GAZTELU USURBILLEN 

1930 urtean, kantu-lanean ari ziran Txirri
ta ta Gaztelu Usuribillen. Biak mutilzarrak iza
ki ta askotan bezela ortaz ari ziran beI'tsotan, 
Txirrita Gazte1ucr-en arrebarekin ezkonduko za
la ta aren et:x;era bizi izatera joango zirala, ta 
orrela. Emen aitatzen dan Jose, Gazteluren 
anaya zan, etx,eko mayorazkua. 

Txirritak alaxe bota zuen bertso bat: 

Arronkoroso an tzian 
bizitzen zerade, 
baño mudantzak ere 
denboraz dirade, 
neroni nausi eta 
Jose nere alde, 
laster in biarko dek 
Gaztelutik alde. (5) 

(5) Juan Jose Lizarreta. Aginaga. Usurbil. 
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TXIRRITA TA GAZTELU AZKOITIAN 

A:zkoitiko 1910 urteko euskal-festetan Ala
meda-ko balkoitik kantatu omen zituzten ber
tso auek. 

Gazteluk: Til'atu askotan saldu oi dira 
zatarraguak obetzat, 
gusto duena eskojitzia 
Ubre biar dQl bakoitzak, 
ikusi dedan ezkerokua 
desio antza e<gin 'zat, 
aurreko txanbra gorri dun ori 
ona liteke neretzat. 

'l'.Tirritak : Artuta baño dagata obe 
Gaztelu bezelakua, 
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orrekin deskuidatzen bazera 
ermki zaitut, gajua, 
aruntz ta onuntz bueltaka or dabil 
/bete eziñik zakua, 
damatxo orrekin esposatzeko 
on a '1,& nolakua_ 



Gazteluk: Inbiriyetan bizitze ori 
preziso gauza tristia, 
Txkritak ga,1du naiko lioke 
Gazteluri ezkoutzia, 
pensatze'al dezu bi gezur~ekin 
ori engañatutzia? 
nai al zenduke nerí lagata, 
zeurekin esposatz;ia? 

Bulla aundia wgoen ta orain kantatu 'zLran 
batzuk etziran entzun. 

Izan ere, garai aJrtan etz,egoen boza altxa· 
tzeko tresnariketa bertsolariak ezta'rri utsez 
artu bear 'lioten gaña jendearen argurioari. 

Gero Txirritak: 

Buruko ille nubiya eta 
begirazuna listia, 
musu polita, arpegi fiña 
gorput'za ederra bestia, 
txanbra ta man tal gorriarekin 
korsia 'z;erioait kostia, 
apIletak t:xJUrik, galtzeta beltzak, 
au dek oridia neskia. (6) 

(6) Antonio Zubizarreta, Azkoitia. 
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TXIRRITA TA TXINTXUA 

"Txintxua" Errenteriakoa zan, Txirrita ba
serriaren auzoan kaxko-kaxkoan dagoen Tobar 
baserrikoa. 

Izengoitia aitonagandik om.en zuen. Lanean 
ari zkala, lagunak élfffiarretakoa-edo artzera zi
joaz,enean, bere aiton ari lanean segi, :la orre
la. Orregatik "Txintxua" jarri zioten. 

Jai egun batean Txintxua eta Txirrltak al
karri bota ziotena auxe da: 
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7'xintx'Ua: Amar t'erdiyak dira 
bastante iberandu, 
Meza nausiya ere 
onezkero eman du, 
ezta nik somatua, 
jendiak esan du, 
Txirrita ez om.en da 
m·ezetan izandu, 
euskalduna dala're 
sinistiak lan duo 



Txirrita: Ire ofiziyua 
beti sesiyuan, 
ado lagunarentz;at 
or traiziyuan, 
obrak azaltzen di'I'a 
kOll'paraziyuan, 
len kapitan intzana 
kongregaziyuan 
oraLn zertan sartu aiz 
gure zO'z;iyuan? (1) 

(1) Jase Raman Erauskin. Gazteluene, Alza. Txi
rritaren illoba. Osabari entzunda amen daki. 

Patxi Labandibar. Larria. Oyarzun: 1/4: iya iya 
eman du; 1/5: ez det ikusi baña; 1/7: Txirrita gaur 
ez dala; 2/I.2: Mutil. ixilik ago - bago juiziyuan; 
213.4: ire bizimodua - beti traiziyuan; 2/5.6: pranka 
aurreratutzen - ai aiz biziyuan; 2/9: arain zertan 
sartu aiz. 

Estanislaa Urruzala. Talasa: r/I: Amaika t'erdi
kuak; 113: meza nausiya iya; 1/5: falta da; r/7.8: 
Txirrita nóJa ez dan - mezetan izandu; 1/9: au eus
kalduna dala. 2/I.2: Matel. ago ixilik - bago juizi
yuan; 213.4: ire ibilliak dituk - beti sesiyuan; 2/5.6: 
falta dira; 2/9: orain ementxe ahil. 

Tornas Iturzaeta. Gorostieta. Azpeitia: 1/4: iya 
iya eman du; r/5.6: falta dira; 1/7: Txirrita ez dala 
gaur; 1/9: euskaldunen artian; 2/I: Zeñen errez sar
tzen dan - zenbat sesiyuan; 213.4: eu. ere ez abil 
zuzen - eure leziyuan; 2/5.6: falta dira; 2/7: leno ka
pitan intzan; 2/9: main zertako abil. 

Azpeitiko Oanda baserriko Jase Aguirre-k eda 
Errezilka Loidi-saletxe-k: 1/2: naikua berandu; 1/5: 
eliz-atarian gaur; 1/7: Txirrita nala ez dan; 1/9: 
euskalduna dala au. 
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* * * 

Txintxua bere aitarekin zerlbaitez aserre
tuta ibi1lia zan, ta egun batean onela kantatu 
zion Txirritak: 

Pentsatzen ez nikan 
izango zenikan 
Europan da Amerikan 
Asían da Afríkan, 
ote da semerikan 
bere aíta jotz:era 
joanda danikan, 
munduan ez dek 
i besterikan. (2) 

Bigarrena, berriz. OS0 desberdin: 
Ez nikek bizi nai - ire opiziyuan. 

gizartera etorrita - beti sesiyuan. 
merituak jasua aiz - eliz funtziyuan. 
lenago bum intzan - kongregaziyuan. 
ta orain zertan sartu aiz - gure zoziyuan. 

(2) Jose Ramon Erausquin. Gazteluene. Alza ta 
Juan Mari Lnjambio. Saiburu, Errenteria. Txirritaren 
illahak. 
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TXIRRITA TA ARTZAI TXIKIYA 

Ona Iberriz Txir.rita ta Artzai Txikiyak bein 
alkarri botatako bertsoak: 

Txirrita: 

Artzai Txikiyak €roan biaizkit 
lau bat arrazoi fuertiak, 
ire aldiyak nere soruan 
egin dituzten kaltiak, 
punta berdyak moztu zizkatek, 
eman zizkatek kortiak, 
ire aziendak erretira itzik, 
nik itxiko'izkit atiak. 
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Artzai Txikiya: 

Joxe Manuel ,emango'izkiat 
lau Ibat arrazoi klaruak, 
ziertorikan ez da kit bañan 
alaematen dit goguak, 
gauza au emen siniste ezkeroz 
bearko ditek txoruak, 
Artzai Txikiyak ardik bewla 
Txirritak dizkik sor.uak. (1) 

* * * 
Artzai-Txikiya ta Txirrita beti alkarrekin 

ihilt:zen ziran kantuan.Batieztayetara-edo 
kantatzera joateko esaten ibazioten, onek bes
teari otsegin ta alkarrekin joan. Orrela ibil
tzen ziran. 

Bein ordea Artzai-Txikiyari pregoi-arpari ba
tera otsegin zioten, bañan Txirritariezer esan 
gabe beste batekin joan zan. 

Urrena Txirrita deitu zuten eitayetara jo a
t~ko, ta Artzai Txikiyari ezer esan gabe beste 
batekin joan zan. 

Biaramonean Ibiak Santiago-mendiko Bostie
ta basenrira deituak izan ziran ta bertso auek 
bota zizkaten alkarri: 

(1) Anizeto Calonge. Oriamendi. Ayete. Donosti. 
Jase Maria Salavenia-k (Ayete, Donosti): 1/4: ei

ten dituzten; 1/5: iru lau aldiz eman zizkatek punta 
berriyai kortiak; 1/7: ik azindoiek; 2/!: emango'iz
kizut; 2/5: sinistekotan; 2/6: bearko dute; 2/8: ditu 
Txirritak soruak. Gañera puntuak beste era ontara 
jarriak: 1,2.5.6.3,4.7.8. 
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Artzai Txiklya: 

Tri¡pa-zakua bete biar du 
gaztiak ibere bolaran, 
besteren bi'zkar ibillitzia 
ai zeñen gauza ona dan, 
neri kasorik egin gabetan 
eztakit nolaz joana dan, 
jornal ederrak etxeratu'izkik 
bart arratseko jornaran. 

Ain zuzen ere musean aritu ta duro bat 
galdua muen zan TxiTrita. Orregatik "jornal 
ederrak" esa ten dio. 

Ta Txirritak: 

0110 erria sobra mayian, 
ai ua ardozko asia, 
orrelakoa izaten oi da 
nobiyuaren klasia, 
ez nuen liste Artzai Txikiyak 
ortan punturik artzia, 
aizak, aurriak erakusten dik 
nola dantzatu atzia. 

(2) "Ermaña", Santiago-mendi, Astigarraga. 
Pablo Zubiarrain-ek, Ernani, beste orrela jaso 

nion: 
Gaztiak beti dibersiyuan - bakoitza bere bolaran, 

neri kasorik ein gabetaIiik - ez dakit nol. joana daq 
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besteren bizkar manteooutzia - ori zer gauza ona dan, 
·enenta ederrak etxeratu'ituk - bart arratseko joma

[dan. 

Oti zer gauza ona litzaken - alkar estimatutzia, 
Artzai Txikiyak ez niken uste - ortaz punturik artzía, 
Qllo erria nai'zik eta - ura ardozko asia, 
gauza guzitik izan genduan - nobiyuaren k1asia, 
.aizak, aurriak erakusten dik - nola dantzatu atzia. 

Ez nuen kontuan artu zeñi jaso nion beste era 
au: 1/2: bakoitzak befe bolaran; 1/7: errenta aundia 
egin al zizun; 2/r: 0110 erria naikua eta; 2/3: gañera 
berriz naikua bazan - nobiyazko klasia; 2/7: anniak 
-emen erakusten duo 
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TXIRRITA TA SAIBURU 

FRANTZITIK ETORRI ZANIAN 

Txir·rita ta Saiburu ,lengulSuak ziran; aitak 
anayak. Onela kantatu zioten hein batean al
karri: 

Saiburu: Beraz Frantziyan izandu zera 
ESlpañitarrak utzita, 

9 

ostera bueltanetorri zera 
an ere e'zm etsita, 
neTie biotzak ¡poza artzen du 
zu emen ikusita, 
markes moduan ·etorri zera 
bota oriyak jantzita. 
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'l'xirrita: Bota-kontu ori nola 
esan dizut klaruan, 
aiskide batek urrikalduta 
eman zi'z:ki'ran lenguan, 
trajia ere mudatlutzia 
txapela 'zarra buruan, 
Rotxildarrekin esposatzeko 
ai zer markesa naguan. (1) 

(1) "Txirrita-ren Testamentua, Imp. Macazaga, 
Hentería". (Cerra ondoren argitaratua dago au, ez 
da au 1930 urtekoa.) Bigarren bertsoak puntu ba
tzuk neurriz motx ditu. Seguru asTeo alaxe bearko 
du: 1,2: Bota kontua ori nola dan - esango dizut 
klaruan. 

Ez nuen kontuan artu zeñi artu nion beste era 
au: 1/1: Prantzi aldian izandu zera; 1/3: berriz eto
rriko etziñala're egondu gera etsita. 2/r: Bota orien 
pasadizua; 2/3: amigo batek; 2/5: trajia pranko mu
datua tao 

Tolosako Estanislao Urruzolá-ren eskuz idatzitako 
bertso sortan beste onelaxe dago bertso au: 

Za!lat;¡, oyen pasadizua - esplikatzeko kasuan, 
lagun batek errukituta - eman zizkidan lenguan, 
trajia ere ajatu zaigu, - txapela zarra buruan, 
ni bezelaxe beste asko're - ikusten ditut munduan, 
Rotxildarrakin esposatzeko - ai zer markesa naguan. 
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TXIRRITA TA SATURNINO ERAUSQUIN 

Gau batean Ibost lbertsoJ.ari omen zeuden 
Satburu baserrian: TeHeri-Txiki, Jose Lujam· 
bio bertako na~sia, Satuirnino E'rausquin Txi
rritaren arrebar,en koñadua ta Gazteluene·n 
bere jayotetxean Ibizi zana, Txirrita ta beste 
bat, Juan Zaibaleta edo. 

Len ere ésan deguna, Sailburutarrak Txi· 
rritaren lengUiSU proipioak ziran; aitak ana· 
yak. 

Txirrita umorean omen z,egoen gau artan 
orratik. E-z amen zan ixiltzoo. 

Gaua aurrera zijoan. Illun-illun zegoen. Ala· 
ko batean Saturninok Txirritari esan zion be
ra beintzat etxera zijoala, ta ia arrebari zer 
eRan bear zion. 
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Ollela erantzun zion Txirritak: 

IllaI1girikan €z dago eta 
kaill'poa oso itzala, 
eske·rrik asko, nere laguna 
ona eta serbitzala, 
urteaskoan gure Jainkoa:k 
olaxen arki zaitzala, 
arrebak galde eiten badizu 
lenago iñoiz bezela, 
esan zayozu izebarekin 
morrol gelditu naizela. (1) 

(r) Juan Maria Lujambio, Errented, Txirritaren 
illoba txikia, Saibururen sernea. 
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TXIRRJTA-BASEIURIAN LAU BIDRTISOLARI 

Txirrita~base!lrian merienda 'zutela ta ara 
joan ziran .,emen aitatzen diran betrsolariak. 
Mayera arrimatu, egon-da-egon da etzuten ezer 
ekart'zen. Pentsatu zuten Txirritaren asmaki
zunen bat izango zala ta orouan: 

Jose Kruz Olloki-k: 

Sartu gera Txirritara, 
mokado bana jatera, 
jakiyan rpartez platera, 
ez gera gaizki atera. 

Orouan Txirritak eskaH-burotik: 

Aizu, Jose Kruz Olloki, 
itzegin zazu rpoliki, 
zuentzat ainibeste jaki 
ekarriko dute aUl'ki. 
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TeIlei Txiki-k: 

Txirrita zegon gordia, 
iñork etzekin ordia, 
merienda-zai jendia, 
kO!l1tu oriyek zer día? 

Pello Zabaoleta-k: 

Ez gera asi ausardiyan, 
gu zai gaude aSIPaldiyan, 
Txinita berriz tranpiyan, 
kazuellM'en guardiyan. (1) 

(1) Pollo Za baleta, Errenderi. 
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TXIRRIT ATA PELLO ZABALET A 

TXURREIRUAN KONTUAK 

Txirrita ta Pello Zabaleta-k bertso auek 
kantatu zituzten hein batean puntutik puntura 
salga~dotegian : 

Pellok: TxiNita, ja;rri'i¡gute 
txurreri berriya, 

Txirritak : bañan aditJU al dek 
oyen aJberiya? 

Pello'k: <besteren terrenuan 
daukate jarriya, 

T.1:irritaJk.: mutur gozuarekin 
ziok nagusiya. 
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T.rirritak : Pello, zer derizkiyok 
txurreruagatik? 

PeUok: kiebra jotzen baute're 
bate etzait 1n¡portik, 

Txin'itak : e~paditu bialtz,en 
nagusiyak ortik, 

Pellok: oyek beintzat txabola 
jarri dute txutik. 

Pellok: Zer egin bear dute 
gure txurreruak? 

Txirrita,k : nai ibadit'llzte sa;¡du 
beren katxarruak, 

Pellok : ibajatuko zaizkate 
oyei estaduak, 

Txirritak : len ere eztik gizendu 
llik emandakuak. 

Txirritak: Txurreru oik badute 
milla martingala, 

Pellok : edozein <ba'zterretan 
jartze'ute txabo1a, 

Txirritak: jan da lo egiteko 
an dute kayo1a, 

Pello.k: bazter guzitatikan 
Ida dariyo1a. 



Pellok: Orain utzi ditzagun 
txurreru kontuak, 

Txirritak: guk aitortu ditugu 
oyen pekatuak, 

Pelloik: iges egin diyote 
etxetik katmak, 

TXirritak: txurruak arrapatzen 
ikasitakuak. (1) 

(1) Pello Zabaleta bera, Enenderi. 
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BALDIN EZKONTZEN BAZERA 

Oraingo bertso auen g,ertaera ez nuen jaso. 
Lenengo bert80a Txirritarena dala eta biga
rrena bear-bada Ibeste ha tena izango dala, ori 
bakaITik apuntatu TIuen. Biganenarenerdia 
bakarrik l'San zidaten. 

Baldin ezkontzen bazera 
rubia orrekin, 
errezatuko diot 
borondatiakin, 
suerte izateko 
familiarekin, 
eta diru piska bat 
osasunarekin. 

bañan aIaxen ere 
ajola etzian, 
musuematen niyon 
eldu bakoitzian. (1) 

(1) Patxi Labandibar, Larria, Oyartzun. 
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TXIRRITA TA PRANTZE,s-TXIKIA 

Prantz·es-Txikia ere oso bertsolari ona OIll€Il 
zan. Bein batean bertsotan ari ziran Txirrita 
ta Prantzesa. Bañan Txf.rrita geitxo €rana 
omen zan, ta Prantze.s-Txikia berriz tente oso. 
Ta Prantzes-Txikia ga.nen. 

Bia,ramonean, Prantzes-Txikia bere andr€
-gai Petrakin zegoela ikusi zuen Txirritak, ta 
bat-batean bert80 au bota zion: 

Bartarratsian i'zandu nuen 
kantatutzeko pereza, 
beragatikan artuko zidan 
eskaxaguak grandeza, 
zenbaitek aña modu baneuka 
egilllgo Iluke trahesa, 
Zinlmnegiko neska Petrakin 
ezetz ezkondu Prantz,esa. (1) 

(T) Mariano Erausquin, Andoain. 
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* * * 

Beste egun batean, bertsotan ari 'Zkala, az
keneko puntua one~a zuen bertsoa bota zion 
Prantzes-Txikiak Txirritari: 

azkenerako n biarko du 
hospital zarren batían. 

Ta Txirritak ordaña: 

Ik ezkonduta izaten ba'ituk 
bi edo iru landare, 
egon biarko ditek a'l'iyek 
beti naikua jan gahe, 
orain ez dakit zeren.gatikan 
deken oinbeste bondade, 
i diña gtwn izango nak ni 
hospitalera juan da're. (2) 

* * * 
Besteegun batean, Oyartzunen, kantu-la

nean arizirala, ítzetan berotu egin úran Txi
rrita ta Prantzes-Txikia. Orldu 'erldían jardun 
ta eztn zuten alkar ménderatu ta iñork etzuen 
amor ernaten. 

(2) Juan Maria Lllj<:unbio, Saiburll, Errenteri, 
Txirritaren illoba txikia. 
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'fxirrita bertsolari bikaña zan, bañan ba
zuen z.era bat: ezin SlUfritu bera baoon ge
yagokorik. 

Bertso bat onela bota zion: 

Zere del1lboran izandu zera 
tunantiata litxarra, 
inf.ernuetara joan lbearra 
ori daukazu lan txarra, 
lendabiziko erreko zaizka 
illia eta bi'zarra, 
bUTTuntziyaren puntan Ibueltaka 
sabratz.enzayon pizarra. 

Bañan Brantzes-Txikiak onela erantzun 
2ion: 

J ende guziya nazkatu dezu 
zere izketa zikiñez, 
kulpik ez duen aingeru ona 
trapu gaiztotzat egiñez, 
'bikariyotzat nai z,enduke ta 
sakristautzako jakiñez, 
zer 1101a mezaemango dezu 
eztakÍ'.im-ta latiñez? (3) 

(3) Gregorio Santa Cruz, Akola, Latzen, Ema
ni. An bertan omen zegoen bertso auek kantatu 
ziranean. Orwgatik jarri ditugu onek kantatu zi
tuen bezela. 
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Juan Maria Lujambio, Saiburu, Errenteri, Txi
rritaren iUoba: lenengoa bakarrik ta onela: 
Alperra eta eIlibusterua - gezurtia ta litxaua, 
ik infemuan erre bear dek, - ori d¡¡,dukak lan txarra, 
lendabiziko íllia eta - urrena berriz bizarra, 
burruntziyaren puntan bueltaka - eska,patzen dan pi-

zarra. 

Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, Txi
rritaren illoba: onek ere leneIligoa bakarrik eta era 
ontan: 
Frftntzes korxkor au azaldu zaigu - bastante gizon 

litxarra, 
inpernuetan sa,rtu bearra - daduka komeri txarra, 
lendabiziko erreko zaizka - illiak eta bizarra, 
bnrruntziyaren puntan bueltaka - sobratutzen dan 

pizarra. 
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TXIRRITA ETA J08E BERNARDO 

Otaño-tarrak "Baria" 000 "Baretarrak" '.IlU

ten izengoitia, Egun batean bertso au bota zion 
TxirJ'itak Joxe Bernardori: 

Ni etxera sui eramateko 
baLdi.n ba'ituzu idiak, 
ortarako utzi bearko'ituzu 
etxekoeskubidiak, 
ta sometan zabalduko'itut 
zimaurrak eta kariak, 
muturra atzian euki bearko'itek 
an ibilt.z:e'iran bariak. (1) 

(1) Ez dakit zeñi jaso nion orrela. 
Pablo Zubiarrain ("Ernani-Txikia"), Ernani: 

Ni Mariakin esposatzeko - al daukazkizu idiak? 
joaten banaiz nik bearko ditut - etxeko eskubidiak, 
baita zabaldu ere egingo'itut - zirnaurrak eta kariak 
muturra atzian euki biaitek - ni naizen tokin bariak. 

Juan Bautista Guesalaga ("Zaldubi") zana, Za
rauz: r: Zere alaba sartu azteko - artu ... 3: ernan 
bear dituzu; 5: terrenu oiri ernango'izkagu; 7: ada
rrak atzean; 8: baztar abetan bariak. 
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BI BERTSOLARIEN JDE>ZA 

Naparroako erri txiki batean bi :baserritar 
omen zeb,Htzan ja~ero trubernara joan, lber
tsoak kantatu eta biak bertsoetan alkarri ane
la esanaz: 

-Ni nauk bertsolariya. 

Eta besteak: 

-1 bertsolariya? Ni bai, banauk bertsola
riya, ez i. 

Eta alkateak pentsatu du erriko festetan 
Txirrita eraman eta onek juzkatu dezala one
na nOif dall1. 

Jardun dka bi bertsolari oyek ta azkeneap 
Txirritak pakeagatik biak berdin juzkatzen di
tu ta nork bere dirua jasotzeko. 

Baí'ían txarrena kejatzen da, ·ez duela ondo 
egin, batek ,g,elditu bear duela gallen. 
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ONiuan Txirritak: 

Baserrita.r bi etorri zaizkit 
asnaska eI1di ituan, 
etxe oneko semiak ziran 
ezagututzen nituan, 
neroni juez iviñi eta 
ekin zioten pIeituan, 
bietan txarrena ere 
ez da kontentu kituan, 
nik e'z, dakit ba oyen bertsuak 
nola ebakiko dituan. (1) 

(1) Era au osoena da ta argatik jarri degu ba
tean neurriz motx xamar badagoere. Bañan ez nuen 
kontuan artu zeñi artu nion. 

Jose María SaIaverría, Ayete, Donosti: 
Bi baserritar etorri dira - asnaska iya ituan, 

etxe oneko semiak dira - len e ezautzen nituan, 
eskaxena're ez da konforme - onenarekin kituan, 
ez dakit oyen bertsuak nola - juzkatu biar dituan. 

Pello Zabaleta, Errenteri: 
Bi baserritar etorri zaizkit - asnaska iya ituan, 

etxe oneko semiak dira - len ezagutzen nituan, 
txarrena ere ez da kontentu - igualian kituan, 
ez dakit oyen bertsuak nola - juzkatu bear dituan. 

Gertaeraren kontaera irurak emandako berriekin 
osatu det. 
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TXIRHIT ATA TEiLLERI·TXIKI 

Errenterian Madalenetan Txirrita ta Telle
ri·Txiki.kbotatakoak: 

Txirrita: 

Santa Maria Madalena zan 
emakume bat txit fiña, 
ermita txiki ibatian dago 
santa onen imajiña, 
pekatariya izan zan baño 
penitentziyakegiña, 
obe genduke ura bezela 
gomertituko bagiña. 

Telleri-Txiki: 

Ai J esukristo nola zeguen 
gurutze bati josita, 
gure munduko opekatu danak 
gOI1Putzari iratxita, 
Santa Maria Mad'alen orrek 
Jesus ala ikusita, 
bide ml'zenak artu zituen 
okerrekuak utzita. (1) 

(1) Pello Zabaleta, Errenteria. 
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PUNTUAN 

Pello: Txiirrita, ezkontzeko 
xoxak bear dia, 

Txirrita: ni lSayatzen naiz bañan 
ezin det ordia, 
interesa ez bada 
gaztetan gordia, 
zartzian joan biar 
miserikordia. (1) 

(r) Sebastian Salaverria, Ayete, Donosti. 
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* * * 

Obispo dirudila 
dago ba1koyian, 

Txirrita: zu ber.riz bikariyo 
lonbratu nayian, 
enpeñatu biar badu 
batek garayian, 
seku[a bada eta 
nago sasayian. (2) 

(2) Lino Calonge, Bentaberri, Donosti. 
Pedro Almandoz'ek (Goyatz-erribera, Martutene, 

Donosti) beste era ontan: 2: zaude; ta gero: 

- .............. . 
zer naí gauza esan libre - modu lasayian, 
egundaño bada ta - nago sasoyian. 

Beste batek (ez dakit zein) bes te era ontan: Txi
frita komunera joan da atera zanean bertan puntua 
jarri: 

Burua azalduta - praitlian antzian, 

zu berriz bikariyo - lonbratu nayian, 
nik jango baldin banu - alako mayian, 

Azkeneko puntuaz etzan oroitzen. 
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* * * 
Txirrita Zaldi1barrera automobillean zijoala 

Elgoibarko aldapan galdetzen diote: 

Txirrita, zer zabiltza 
nua galdetzera, 

1'xirrita : berialaemango diot 
nik aditut~era, 
ezkerreko ankaz nago 
erreUlIDa antzera, 
Zaldibarrera nua 
bañ ua artzera. (3) 

* * .. 

Zapiraiñek asi ta Txirritak bukatutakua: 

Nai nuke baneukake 
~uk de'Lun ainbat bixt, 

guk badegu txakur bat 
deitzen zayona Lixt, 
atiaren gañetik 
iju eitian ¡pixt, 
a:lJpiko txulotikan 
a7..ka,r sartzen da txixt. (4) 

(3) Jnazio Zubizarreta, Errementeri, Loyola, Az
peitia. 

(4) "Txirrita-ren Testamentua", Imp. Macaza
ga, Rentería, 1930. 
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* * * 

Galdeera bat: 

¿ Txirrita, ezkOllltzeko 
ez al dek iderik? 

Andregayarengana 
ez; daklt btderik, 
ez det nererik beyik 
ain gutxi iririk, 
alaba agindu dit 
amona Piriri-k, 
baña ez dit sartuko 
alako zkirik. (5) 

(5) "Txirrita-ren Testamentua, Imp. Macazaga, 
Rentería, I930". 

Pello Zabaleta, Rentería: Onek zion Olegario ber
tsolariak puntua jarri ziola. 

Lino Calonge-k (Benta.berri, Donosti) esan zidan 
amona Piriri Ernani-ko garai artako atso bat zala, 
ta onek Txirritari esan ziola: 

-Aizak, emango diat alaba. 
Ta Txirritak bertsoa botiaz erantzun ziola: 
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Andregayarena - ez dakit biderik, 
beiñ ere ez det izaoou - ezkontzeko iderik, 
ez det nererik beyik, - ain gutxi idirik, 
alaba agindu dit - amona Piririk, 
ez dit neri sartuko - alako ziririk. 



LAU BERTSOLARI ANDOAI:&-EN 

Rein batean bertsotan ari omen ziran An
doaiñ-en: Regino ta Pello Errota, biak ezkon
duak, ta Gazt€>lu ta TxiTlrita, hiak mutilzarrak. 
Ezkonduak mutilzarrai eta mutil'zarrak ez
konduai sekulakoak esan amen zi'zkaten egun 
artan. Pello Errotari eman zioten lenengo sa
ria. 

Saria eman da gero, alkateak esan zuen 
Gazteluk Reginori bertsoa bota bear ziola, Re
ginok Gazteluri erantrun ta kito; urrena Txi
rritak Pellod, Pellok Tx~rritari erantzun ta 
kito. Orrela bukatu hear za.la festa. 

Esan hearrik ez dago ezkonduak abeto zeu
dela orrela. Azkeneko bertsoak ez baitu orda
ñaren bildurrik. Onelaxe kantatu zuten: 
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Gazteluk: 

Urte batzuk deskuidoz 
diralako joanak, 
neri burla egiten 
arl zaizkit, jaunak, 
mutil 'zarrak dauzkagu 
proporziyo onak, 
akaso erregiñakin 
esposatuko nak. 

Garai artan Maria Crilstinaerr·egiña alar 
gun 'zegOe!1. 
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RegLnok: 

Beraz emaztetzako 
nai dezu erregiña, 
ez dala i'zaillgo nago 
zuretzat egiña, 
ola iruritz·en zait 
nik ez da kit báiña, 
aren neskamia're 
barda zure diña. 



Esan bezela, urrena zan TxÍrrÍta ta Pello
ren txanda. 

Tx1rritak: 

Pello ipiñi zaig,u 
gULtizko graduan, 
na1 duenak ikusl 
orra Illun daguan, 
ni umil lbiltzen naiz 
ortfen inguruan, 
jeneral baten antza 
badauka iburuan. 

Pello buru-solla zan. 
Pello Errotak: 

Txirrita, bur~a egiten 
ari zera neri, 
illargi aundi xamarra 
dalako ageri, 
or,rela soiltzen bada 
zure aundi orl, 
argi egingo diyo 
mundu guztiyari. (1) 

(I) "Ermaña". Santiago-mendi. Astigarraga. 
Beste era au ez daki zeñi artu nion: 1/3: emen 

bnrla egiten: 2/3: pcntsatzen det ez dala. 
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Gaztelu ta Rejino-ren bertsoak, Ernani-ko 
Palblo Zubiarrain-ek, Txirritak eta Joxe Bernar
dok alkarri botiak bezela kantatu zizkidan, eta 
beste era ontara: 

Txirritak: 

Madriden daukat nik andregaya 
ondo ley ala ta fiña, 
Maria Cristina deitzen zayona 
eta bera erregiña, 
erretratua bialdu ziran, 
badirudi Ama Birjiña, 
neroni ere iruritzen zait, 
bai, naizela arren diña. 

J ose Bernardok: 

A,gidanian zere esposa 
nai zenduke erregiña, 
zuk diyozunez izango da ura 
ondo leyala ta fiña, 
iruritzen zait ez dala L?:ango 
ura zuretzat egiña, 
arek dadukan neskamia'Te 
bada zuretzako diña. (2) 

(2) Pablo Zubiarrain - Ernani. 
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Txtrrita ta Pello Errotaren bertsoak beste 
onela ere jaso i'.,¡;an det: Txirrita goyen omen 
zegoen ta Pello bean. 

Txirrita: 

Pellok barkatu dio 
mundu guztiyari, 
il1undik etorri zayo 
lasaitasun ori? 
zartuagatik dago 
potolo ta lori, . 
txapela eraztian 
apaiza diruri. (3) 

Ta PeIlok erantzuna: 

Burla egiten al diok 
aitona zlhl'rari, 
lotan dagoelako 
Pello Errotari? 
nei bezela soiltzen ba'z;aik 
buru aundi ori, 
argi egingo ziok 
m undu guztiyari. (4) 

(3) Pedro Almandoz, Goyatz-erribera, Martute
ne, Donosti. 

(4) Mikela Elicegui, Asteasu, Pello Errotaren 
alaba. 
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Pedro Almandoz-ck ziun oortso auek Astigarra
gako plazan botiak zirala. Donostiko Bentaberriko 
Lino Calonge-k berriz Donostiko teatro batean bo-
tiak zirala. ' 

Lino Calonge onek alaxe kantatu zidan bertso au: 

Burla ta desairia - badaukak ugari. 
bañan inporta gutxi - Pello Errotari. 
soildutzen asten bazaik - buru aundi ori. 
atgi egingo diyo - mundu guztiyari. 

Zeñi jaso nion kontuan artu ez banuen ere. beste 
moda ontara ere kantatu izan didate: 

Txirrita, zertan ai zera - burla egiten neri? 
illargi aundi xamarra - dalakoz ageri. 
orla soildutzen bada - zure aundi ori. 
argi egingo diyo - mundu guziyari. 
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TXIRRI'f ATA IDLIO 

Garai artan ba omen zan Er·eñozu aldean 
mutil zar bat, "Elio" esaten ziotena, kaskoan 
aizea besterik etzuen 19izajo bato 

Jay,etan tabernara joat,en zan, ta ze~bait 

edan ezkero, derriorrean bertsotan asi bearra 
iza ten zuen. Bañan izan ditezken bertsoTik 
a1drebesenak botatzen zituen. Orra erakusbide 
bat: 

EJpele-torr,e-ko Jose Migel Oohotorena, oso 
bertsolari Ipolita zana ta aTizai j¡biltz,en zana, 
Pa'ldiola-TaetOTtzen zan andregaya bisitatzera. 

Jakin zuen Elio orrek nola zebillen eta 
egun batean bertJso au bota zion: 

Erromeriya txarrik 
eztago munduan, 
Oyartzundik asita 
Epel·errekara, 
Epel-enrekatikan 
AstiganraTaño, 
Astigarragatikan 
Pardiola,raño, 
zer arrayotan 31bH 
sugur aundi ori? 
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Oí dan bezela, j,endeak par-algara aundiak 
egiten zituen olakoak aditz~an ta :txalo asko 
jotzen zizkan bertso bakoitzari. 

Orduan Elio ori a!I'lrotu egiten zan ta ixildu 
gabe aritzen zan bertsoak botatzen. 

Fj¡gun baterm Txkritak eta Eliok taberna 
bat~au alkar topo egitea gertatu zau. 

Egun artan Txirritakin arítzeko egokiera 
zuela ta pozík así zan bertsotan Elio. 

Tximita ordea aguro aspertu zan noski, ta 
ixiltzeagatik izugarriak bota zi:zkan. 

Onela bota zion bertso bat: 

Perrak baditu soñian. bañan 
mantxua degu birian, 
basta poJit ¡bat jarri bear zaya 
gaur orixen bizkarrian, 
latoi Otrizko kraibestu fiñak 
tpiñirik muturrian, 
aitona kojo begi bakar bat 
traHan duela aurrian, 
a zer saltuak Mayatza halitz 
etxe,buruko larrian! 

Bañan E.liok etzi6n amor eman: bertso au 
hota zion Txirritari: 
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Tximta tripa aundiya 
birian. korritua, 
i're juten haldin baiz 
izango doek l~kua, 

zer zirala uste uken 
kastillanuen gonak? 
aixa i'zurrat:ze'izki'ek 
i bezelako tontuak. 



Ain zuzen ere, Elio o1'i Castilla a1dean ibi
llía 2an. 

Txirritak ooouan azkeneko puntuak ouela 
zituen bertsoa bota zion: 

or:ren lengo lagunak 
Santa A'gedan daude, 
urte bete baño len 
joango dek aU'l'e. 

• 

(r) Gregorio Santa Cruz, Akola, Latze, Emani. 



ARNOATIDKO SENDAGILLEA 

Elgoibarr·en bada AnlOate deritzayon ba
serria. ElI'ritik oso UITuti daga, Bizkaya ta 
G1puzkoako mugan. 

Garai artan oso sonatua zan baserri ori, 
üI1duko "kurandero" edo sendagillerik onene
tako bat angoa zalako. Euskalerri guzitik joa
ten zitzayon jendea. Aren ondor,engoak dira 
Elgo~barko A1rrillaga mediku famatuak. 

Txirritak anka autJsi Zíuen ta onengana eto
rri zan.' 

Sendagille ori egin bear ziranak egiteko 
abian zanean, onelaesan omen ZiOIl Txirritak: 

-Asi baJÍo len bertso bat bota nai lliuke. 
-Bota zazu bao 
Ta, gutxi gora,bera, onelako bertJsoa bota 

zuen: 

160 



Atzo Donostin nenguaneta 
gaur E1goilbaJrl'era ekaTrita, 
silla:n ipiñi naute 
bertan exenta, 
gaur bañon gustorago egon dek 
bost aIdiz Txirrita. 

Gabon zaregunarekin feria izaten da El
goi:barren ta, sendatu ta gero, urte batean, 
Txirrita ere an zan fe·ria ikusten. 

Ferian zebHleIa, aIako batean Arnoate-ko 
sendagille ori pI azara zetorI'€,la i1msi zuen. 

Orduan tdi-a1pustuetakoa,rri beltzaren ga
ñera igo zan, ta besoak zabaldu ta ixiltzeko 
ojua egin zion jendea!ri. 

Jendea, Txirrita gisa artan ikustean, eli
zan bezin ixtlik geIditu zan. 

Ta ol'duan Txirritak bertso au bota zuen: 

Orain dato'r gizon ibat 
zorionekua, 
izenez da Julian 
Arnoate-kua, 
amaika ezur autsi 
konpondutakua, 
nik ori dala uste det 
munduko J ainlma. 

* * * 
Au kontatu diguna Bergara-ko baserri ba

tean jayo ta o,rain Tolosan bizi dan Biz.ente 
Mugica da. Bera ere gaztetan bertJ,c:;otan pixka 
hat egiten zuena da. 
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Azkoitiko euskal festetan ganaduen sari
keta zala ta, artean amalau bat urte besterik 
etzuela elle, etxetik Azkoitiraño bialdu zuten 
milla kilo bañon g,eyagoko ze~en batekin. 

Nola edo ala jakin zuen Txirritak mutiko 
ura bertsotan pixka bat egiten zuela ta puntu 
au jarri zion: 

Amalau urte ez ta 
mutilla bikaña ... 

Ta Mugtca-k: 

tamañua acrtze'ida:llu 
nai dezun tamaña, 
ikastia nai nuke 
zuk dakizun aña, 
lan zalla izango det 
maixu ona z,era baña. (1) 

(I) Bizent,. Mugica, ToloFa. 
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ERRIZ EfRRI (1) 

A~peitiko euskal festetan bota amen zuen 
bertso au Txirritak: 

Asko aLditan aitu izan det 
txit ona dala berori, 
naturala ta fOI'lllla,la zana 
antziñan nion i,gerri, 
Gipuzkoako diputadua 
Don Juan Lizanri turri, 
festak ,etziran onrdoegingo 
jaun au ez balitz etorri. (2) 

(1) A tal ontan, an da emen, zenbait erritan 00-
tatako bertsoak batu ditugu. Len ere azaldu diran 
erri-izen asko. Txirrita etzan oso nagi ibiltzen iñun
go festetara ]oateko. Bearbada gaurko bertsolariak 
erri geyago korrituko dituzte. Izan ere, ortarako len 
ez bezelako erreztasunik dago. Bañan ala ere, gaurko 
zarrak alpertzat dauzkate oraingo bertsolariak, len
goen aldean lan gutxi egiten dutelako, au da: bai 
plaza n ta bai tabernan gutxiago kantatzen dutelako. 
Onekin ez degll iñor mindll nai, ezta ere auzi berri
rik sortn. Adierazi n<l!i izan degu alde batetík ira
bazi dana, bestetik gaIdu egin dala bearbada. Gerok 
ez dakigu orduko berri, bañan au da milla bat aldiz 
entzun deguna. 

(2) Egibar baselTiko aiton zana, Loyola, Az
peitia. 
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* * * 
Ur'rengo bi bertso aue.k Astigarraga-ko pla

zan botiak dira. Ala entzun omen zion osabari 
Txirritaren illobak. Markes batek (Astigarra
koa beraz batere dudarik gabe) ekarri-arazi 
omen zuen bert8otara. 

Astigarraga uri kutun bat 
mendi baten ibaztarrian, 
gustagarrizko ibai zaibalak 
dituelarik aurrian, 
e~di erdian Fueruen ¡plaza 
Kontzejutikan urrian, 
Santiagoren indartza ere 
daukagu geren lurrian, 
eme.n jendea bizi nai degu 
le.ngo oiturazarrian. 

Astigarraga zer dan jU'zgatzen 
ez da danentzat erreza, 
eztakienak ikasitzeko 
atentzioa jar beza, 
emen jilpoyak artJuak dira 
moruak eta frantzesa, 
orain jendeak a,rgatik dauka 
indanarekin grandeza, 
biba Ermo-ko don Kandido ta 
bere anaya markesa. (3) 

(3) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 

"Txirrita-ren Testamentua, 1930, Imp. Macazaga, 
Rentería". 

Lino Calonge, Bentaberri, Donosti: l/l: erri kutun 
bat; l/4: daduzkalarik; l/S: plaza zabala; l/¡: San-
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Len ere esan dedanez, garai batean, urtero 
izaten ziran ibertsolariak Azpeitiko Loyolan, 
San Istdrotan. 

Pello Errota, Gaztelu, Txrnta... orduko 
bertsOllaririk onenak izaten'ZÍran. 

Txirritak bertso au bota zuen urte batean: 

Gazte denboran sartu izan banitz 
pralletako nObiziyo, 
gure gorputzak ·ez luke izango 
daukan ainbeste biziyo, 
elizatikan igas gabilt.la 
tunanteakin soziYQ, 
tripa zar onek asko ibeaJ" dik 
ba!ldin ematen bazayo. (4) 

'" '" * 

Festetara deitutako batean bertso au bota 
zuen Txirritak: 

tiagoren illarra eder. 2/I: zer dan esaten; 2/2: ez 
da askorentzat; 2/3: iñork jakin nai baldin badu; 
2/7: orrengatikan daukagu orain. 

(4) Inazio Zubizarreta, Errementeri, Loyola, Az
peitia. 

Gabino Huid S. L. Goizueta: I/ egin banintzan 
- prailea edo misiyo; 3: nere; 5: elizagandik aparte 
nahíl; 8: asko ematen bazayo. 
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Arontzean MotrikUln, 
Oll'lmtzean Deban, 
aizer libertsioa 
an pasatu dedan, 
lan gutxi egin baño 
ondo jan ta edan, 
dirurik ez nun bañan 
banuen nork emalll. (5) 

* * * 

Errenteriko festak zLran. (Madalenetan, Uz
taíllaren 22-an,beraz). Bertsolariak, txistula
riak, dultzaiñeroak eta alakoak, danak batera 
ari ziran bazkaltzen. Txirrita ere bai noski. 

Alako batean bandua aditu zuten kalean. 
Erne ja,rri ta Leon XIII illa zala ta kendu egi
tenzala arratrsalde artako festa rguzia. (1903-ga
rren urteko Uztaillaren 20-an il zan Leon XIII). 

Batzuek marmaríaz así omen zíran, zertako 
festa ga1du ibear zan. 

Orduan Txirritak, jenrdea ixi1du-azitzeaga
tik, balkoirra irten ta bertso au bota 'Zuen: 

(5) Patxi Labandibar, Lania, Oyartzun. 
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Leon trece ]1 zaigu 
gure aiton fiña, 
makiña bat mesede 
g¡uri egiña, 
ark eralwtsi digu 
zeruko dotriña, 
neronek sentitzen det 
artu duan miña, 

akabo dultzaiña 
ta z·ezen koziña, 
dantza ........... . 
... ... ... (6). 

* * * 
Urte batean. San Isidrotan. Txirrita Azkoi· 

tiko Madariaga deritzayon baIlaran zan. Meza 
nagusi aurrean tabernan zegoen saLda artzen. 
Ontan organoa jotzen asi da, ta baita ere nes· 
kameak kontua danai ,egiten. Orduan bertso 
au bota zuen Txirritak: 

Elizatik ojuka 
asi zaizku ontzak, 
ez ditut ikusten bañan 
aitzen ditut otsak, 
diruik ez dun giwnak 
artu biaitun lotsak, 
Xientimorik ez daruka 
Txirritaren rpo1tsak. 

(6) Pako "Balda" zana. Azkoitia. Bera dultzal
ñeroa izaki ta an berlan zan. Zoritxarrez ezin izan 
zuen bertsoa oso osorik bururatu. 
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Neskarrnea urreratu ta esan zion: -Txirri
ta,zuk ez rdezu Ipagatu bearrik. N€ri nagusiak 
'luri ez kentzeko esan dit. 

Or!duan inguruan ziranak esan zioten: 
-Txirrita, amarretakoa rdebal!de eman dizu· 

lako, neskarrneari berari kantatu bear '.len ion 
beste bato 
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Ta Txirritak: 
-Egingo degu orrenbesle iba. 
Ta onela ka\l1tatu zuan: 

Arrantxoederraegin det 
L'lI1entX'en jarrita, 
diru gabe nintzana 
zeuden igarrita, 
ezer kentzen ez baidazu 
orla ekarrita, 
pusk'ateko lwnbidaua 
badezu Txirrita. (7) 

(7) X. Arrieta, Arana baserria, Azkoitia. 



SAN JUAN BEZPIDRAN 

KOPLETAN 

Beste tokietan Santa Ageda beziperan beze
la. Ernani-aldean San Juan beZiperan ibiltzen 
dira et:x;ez ,etx,e kantari ta eskean. Txirrita 
ere ibiltzen zan koplari. 

Bikario ta alkatearenetxeetatik asten omen 
ziran. gero kontzejalak. apaizak. medikua. be
terinario •... 

Danen berri ondo zekian bat Txirritaren 
ondotik joaten zan. Ibakoitzari zer esan bear 
zitzayon salatua'Z. 

Guk bHdu fa emen jarri ditugunak. ,ez dka 
danak urte Iberean Ibotiak izango. bañan ondo 
aditzera emango dute nola ibiltzenziran urtero 
gau artan kopla ta ibertsotan. 

1ru okiñ-morroi. aditzeagatik atean zeude
lako: 
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Baratxuri ta Galdeano ta 
Buztintxulo da bestia, 
oik bezelako iru mutiko 
enri guztian eztia. 

la, mutillak, zintzoro asko 
segi za2JUte lanian, 
bestela ez dek atsein izango 
Pello etort~en danian. 

Zaragueta'renean, urte batean duro rbat 
·eman 'Úeten, urrengo urtean, berriz, bi ipezta, 
ta urrengoan Txlocitak onela kantatu zuan: 

Aurten Ibi urte durua zan da 
joan dan urtean rbi ipezta, 
deskuLdatutzen ,ez ba1din rbanaiz 
aurten xentimorik ·ezta. 

Adarraga-r'enean gizon lodi bat bizi zan ta 
ba:1koira a'laldu zalako, kopla au bota zion 
'Txirritak: 
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Gure bertsoak aitzeagatik 
eto:rri al da berori? 
bélllko~a xinrple egon Ibear du ta 
kontu beraño erori. 



Gaberdian serenoak ixiltzeko esatean: 

Kapa-petikan atera di,gu 
urka añako e~pata, 
errespetua jarri nai .luke, 
iru arrua ez da tao (1) 

Urte hatean, 67 urteko gizOlIl. bat ezkondua 
omen zan 22 urteko neska batekin. Neska "En· 
porru" esaten ziotenaren alaba zan. Kopla au 
bota zion gizonari: 

Zuk egindako tratuarekin 
ar,ritzen dago erriya, 
traje zarrarierantsi diye 
aurten "elllporru" iberriya. (2) 

Ernall1iko apaiz bati: 

Aurten berorren sermoyarekín 
konlbertitu da jendia, 
asto ostuta bizi ziranak 
entregatuak badía. 

(1) Lenengo lau kopla oyek ez dakit zeUl Jaso 
nizkion; bostgarren au: Antonio Pagola, Ernani. 

Lino Calonge zana, Bentaberri, Donosti: 
Kapa-petikan atera digu - urka añako ezpata, 

kuadrilla dana ikaratu du - iru arrua ez da ta. 

(2) Lino Calonge zana, Bentaberri,. Donosti. 
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Koplatzen ari zirala, neskatxa bat leyatilla
tik begira zegoen; Txirritak somatu zuen ta 
kopla au bota zion: 

Ez du uste baña nik ikusten det 
nola dagoan txut txutik, 
kamis utsikan guri begira 
Jeyatillaren txrulutik. 

-jEz ba, ez nago kamisa utsik! -esan 
amen zuenneskatxak asarretuta. (3) 

Don Migel Mendikute, garai artako Erna
ni-ko bikario zanari, bere etxelw balkoyean, 
plazan,here ama ta anai élIpaizatekin z,egoala: 

Meza eman da sermoyak egin 
ama zarraren onduan, 
berorri Ibezin gizon forrnalik 
hizi ote da munduan? 

Erri guztiak maitatutzen du 
egiñagatikzartzera, 
biyar goiz,ean berorrengana 
joan biet konrfesatzera. 

(3) Bi auek: Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, 
Alza, Txirrita,ren illoba. 
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Biyarko zertan utziko ditut, 
esango dizkat bertatik, 
ollar aundi bat ostu nuen bein 
Astigarra-ko bentatik. 

Bikadyua eta apaiza, 
jesuita da bestia, 
etxe batean iru olako 
nun·nai billátzen eztia. (4) 

Konfesio dana egin om·enzlon, barkazioa 
eskatu ta guzti. 

(4) Lau auek: Pablo Zubiarrain "Emani-Txikia", 
Ernani. 
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SAN JUAN BEZPERAN 

BERTSOTAN 

Urrengo zortzi bertso auek San Juan bez
peran kantatu zizkan Txirritak Don Pako Sa
gastiberri jaunari. Don Pako jaun ori Erna
ni-ko beterinario zarra da, orain 85 urte di
tuena. 

Ba omen zanentzun ta besterik gall€ ber
tsoak buruz ikasten zituen haserritar bato Oni 
jaso zizkan Don Benantzio Reca,1de Donostiko 
beterinario zanak, ta onek Don Pakori bialdu 
zizkan, ta Don Pakok guri €man dizkigu. 
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1918 urte in,guruan kantatuak omen cUra: 

Beterinayo jaun onek dauka 
Don Pako bere izena, 
makiña bat bei, txekor ta idi 
sendatzen <luan gizona, 
guzti'z langiUe ona da €ta 
bere obretan 'zuzena, 
jendea gustoz bizitutzeko 
emen bear genduena. 



Osasun ona sasa,yarekin 
lanerako beti gazte. 
estu ta larri ibilli asko 
eragiñazten dizute, 
Lnbusteriyan ai naizenikan, 
Don Pako, etzazu uste, 
emenezikan g,eyotan ere 
asko famatzen zaituzte. 

Animaliyak gaixotutzian 
DQn Pako orreri deitu, 
bisitarako leizken guztiyak 
azkar sendatutzen ditu, 
gízontxo batí lengo batian 
neronek díot aditu: 
illa píztutzen ez daki baño 
gañerakoak badítu. 

GoLmeta-nere gaxotutzían 
bei, idiedo abere, 
guztiya ga1du baño lenago 
beraren bear dirare, 
joateko deya artu orduko 
laister díjua ara"re, 
gízon au ezta beíñere izan 
bere buruan kupire. 
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Amaika a1diz iyoa dago 
azkar Arano mendira, 
bizikletan da anka ariñakin 
au bear zuten tokira, 
au gaxotua '.legon batían 
erri a,rtan zan kupira, 
emakume ta jendia rpranko 
negar egiñak badira. 

Itz ona rpranko esanta nago 
ta oso merezituak, 
entzun ditzazu bada gustora 
nik jarritako bertsuak, 
aurrera ·ere segitu beti 
orain arteko rpausuak, 
osasun ona urte askotan 
eman dei~ula Jainkuak. 

Pro,pina artu ta ondor€nean, despeiran, kan· 
iatuak: 
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P.ropinarekin etorri dira 
Xixili eta J exuxa, 
oyek ez dute dirua ematen 
zenbaitek aña eskusa, 
nere sakela ez dago bada 
len zegoen bezin utsa, 
eskerrik asko, gaur urte bete 
etorriko naiz Oilluntza. 



12 

Neskatxa oyek etorri dira 
nagusiaren partetik, 
agindu du ta em.an dirua 
deika daude ta atetik, 
kontentu nua gaurko onetan 
etxia onen aurretik, 
urte askuan, gure Don Pako, 
egon zaitia bizirik. 
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KUPIRA GABE 

Atal ol1tan Txirritak zel1bait gizonai "ku· 
pira gabe" botatako bertsoak j.a.rriko ditugu. 

Izan ere, arlote ta ajolakabea i',z:ateak badu 
beste alderdi 011 ori: ezeren ,kezkarik ez iza
tea ,bear dal1a edo nai dana esateko iñoren 
bi1durrik gabe. Ezer ez duenak ez baitu ezer 
galtzeko bildurrik. 

* * * 
Txim·ita Birnaniko saga1'ldotegi batean zala, 

sartu da ,gizon luze bat, alberatsen etxeetan 
neskak sartzen aritzen zana. 

Ol'duan Txirritak: 

Ara Joxe Ramon 
gizon prudentia, 
eskolarik ,gabeko 
estudian tia, 
zartuagatik dago 
oso dezentia, 
Urumaeako nesken 
komerúantia. (1) 

(1) Linu Calongc, Bentaberri, Donosti. 
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* * * 
Ezkerra San Markos mendiaren atzeko al

deko baserrita,r hat OIIDen zan. 
Aunt'zarekinari z.ala, ernegatu ta lllla1dizioa 

botaqanen zuen. Guardiak entzun ta bi duro 
multa jarri zioten. O~duan Ezkerrak guardiari 
gogoregin edo lotsa,gabekeriren bat esan. Or
duan beste duro bat geyago. 

Txkritak pasadizua jakin ta bota ziona: 

Ezkerrak pagatu du 
multa auntzarekín, 
maldiziyua batata 
kara beltzarekin, 
iru duro kenduta 
odolak i!I'akin, 
umill ibilli balitz 
libre zan birekin, 
lanikasko ha'Zeukak 
andriak i!l'ekin. (2) 

* * * 
Egun batean, gizon rbat tabernan ari zan 

.Taungoikorik et'zala ta etzala ,esaten. 
Txirrita ere an zan. Ixil-ixilik zegoen ordea. 
Bañan aren esanak arditzen asrpertu zan,ean, 

bertso au bota zion: 

(2) "Txirrita'ren Testamentua, H)30, Imp. Ma
cazaga, Rentería". 

Pasadizua: Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, 
Alza, Txirritaren ilIoba. 
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Mundu guziaz agintzen digu 
gure Jaungoiko ibakarrak, 
arkegin zitun zeru eta lur, 
oroyak eta izarrak, 
1ur utsetikan gOl1putz ta anill.Ila, 
kristauen mall.Ili-ezurrak, 
entendimentu ado juiziyo 
memoriya ta indarrak, 
zuri zar !pena ematen dizun 
aren mendé egon biarrak! 

IXÍiltdu OII.Ilen zan aguro! (3) 

* * * 
Bertso au bere osabari aditu ta ikasi zion 

Txirritaren illoba Jose Ramon Erausquin-ek. 
Zartutakoan kantatzen omen zuen. Bañan ez 
daki bere osabak botia dan ala ez. 

Judasen lagun egiten dana 
.portero zar bat Bayona,n, 
aren tranpiya ez da :pagatzen 
ez emen ta ez ErrOll.Ilan, 
gau eta egun beti or dabil 
maleziyan da arraman, 
iltzen danean ·ez da faltako 
nork infernura araman. (4) 

(3) Gr~gorio Santa Cruz, Akola, Latze, Ernani. 
(4) Jose .Ramon Erausqnin, Gazteluenc, Alza, 

Txirritaren illoba. 

180 



"ZUK IL ZENDUEN ARTZAYA" 

Berga~a-ko besarkada eginzanean, konfor
me etziran karUstak Frantzira alde egin zu
ten ta gañerakoak amna entregatu ta nOI1bere 
etxera joan zan. Orleela hukatu zan k,arlisten 
lenengo gerratea. 

Uxate,gietaedo Ul!'epel aldean soldau-mor
doxka bat ,ge1ditu zan. Toki ori Goizueta ta 
Leizaran-ibayal'en tarteko mendietan dago, 
Gipuzkoa ta Naparroalw mugan. 

Zeregin etzekitela zeuden ta beretako bati 
onela esan '.liot'en: 

-Joan adi i TO'losara ta gem bueltan esai
guk nola tratatu auten_ 

Joan zan ta fusilla k,endu, duro bat zi
llar (1) ta hazkaria eman ta libre utzi zuten. 

(r) Pirala'k dio Bergaran, besarkada egin za
nean, karlisten buruzariai beren soldatak eman ziz
katela, ta soleladu ba.koitzari, berriz, duro bana. Se
guru asko beste errietan ere duro bana emango zio
ten arma cntregatutako soldad u bakoitzari, ta ori 
izango da ('men ilitatz0n dan cluro zillar ori. 
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Bueltatu zan lagunengana ta esan zien: 
-Motellek, ez natxiotek gaizki trata tu; du

ro bat zillaa-eta bazkaria eman zizkidatek 
beintzat. 

Orlduan Tolosara joan ziran bat ez beste 
danak. 

Joan gahe gelditu zan od, Antonio Dioste
gi zeritzayon. IjitJUa ooneJl zan. 

Bakarrik ge1ditu ta zenlbait egunetan an 
bertan egondu zan. Bañan jatelroak aitu 'Li
tzaizkanean, abiatu zan ura ere bere fusilla 
ta guzti, bañan bere jayotako txokora, Erna
ni-ko Fagollaga-ra, joateko asrnoz. 

Artzai bat alI'kituzuen ta onelaesan zioJl: 
-Eg1ida:zu meS\ede FagoUagako birle elI'a

kustea. 
Artzaya bildurtu egin zan nun,bait gizon 

armatu arekin, ta onela esan zion: 
_Egualdi txarra daDor eta aziendak bildu 

bear ditut ordea ... 
-Aziendak bere gisa utzi ta atoz JleI'e au

rretik bLdea erarousten. 
Ez dago gizon armatu baten ·esaJl,era jarri

ko ez danik, eta albiatu ziran artzaya aurretik 
eta Diostegi ori fusillakin atzetik. 

Btde~puska bat ibi1li ta gero, onela esan 
zion artzayak: 

-Adiskidea, neretzat diferentzi áundia dago 
zurekin joan edo aziendak billdu. Igo zaitez 01' 

aurreko gaiñ ortara (Mandoegi-m,endilro ton
tOTrelI'a), ta segi gero gañez-gaiñ; Onyi men
dia ikusiko dezu ta, ara irixtean, jetxi besterik 
el: dezu Fagollagara joateko. 

Baflak Diostegik onela ·erantzun zion: 
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-Bi urte aut~tan makiña bat buelta eman 
izan det mendi auetan, bañan beti toki onta
ra atera izan naiz btdea ·ezin asmaturik. Segi, 
ba, gelditu gabe. 

Segitu zuten, beraz, aJUrrera, artzaya au
rretik eta Diostegi ¡fusillakin atzetik. 

Gañez-gaiñ zijoazen, ezker-eslnlibi Leizaran 
ta UrUilllea-ibayak zituztela, sakon-saIronean 
biak ere. 

Bide luzea korrituta, allegatu ziran Lepa-
txikira. Andik Fagollaga ikusten da. 

Artzayakesan zion: 
-Ara, orixe dezu Fa,gollaga. 
Ta Diostegik: 
-Bai, ortxen da nere jayotetxea. 
Ta gero, segituan, onela esan zion: 
-Fusil ontako kaTlgazo~ak gizona nola hl-

tzen duen ikusi hear det orain_ 
Ta tima bota ta artzaya 11 zuen. Gero etxe

ra abiatu zan. 
Urte asko igaro ziran. Diostegi O!Ti oso zar

tuazegoen: gOI1putza makurtua ta ilbilli ere bi 
makiulur,ekin egiten zuen, anka ankari ezin 
aurreraturik. Larogei OOt urte bazituen. Ba
karrik bizi zan. Eiskean-da ibiltz·en zan. Etzuen 
iñork maite. Aurrak ere aren bildurrez i'zaten 
ziran. Zea['o gaiztotua zegoen. 

Mundu ontako gauzak jakin egiten dira ta, 
nola edoala, jendeak bazekien Diostegi zala 
artzaya il zuena. 

Egunbatean Txirrita Fagollaga-ko .tab€['
nan zegoen. I~bidea ola etorrita, Diostegi or
taz ari ziran izketan. Bazekiten nunrbait ara 
etorriko zana ta onela esan ',wen Tmritak: 
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-Bate<re btotzik baldin badu, jo gabe ere 
jarriko det nik ma marruz. 

-Naiko lan! z'ea'ro gogortua ziok ori... 
- Bai; jo gabe jarriko det nik ura marruz 

sartu bezin laister. Gogoratu zayo oraindik 
ere ... 

.AJlako batean sartu zan Diostegi ori ta esan 
zuen: 

-Egun on! 
Bañan iñorket>zion ez "baita zuri ere" esan, 

ezta ere kasorik egin. J,endea ixil-ixilik zegoen 
Txirritak z·er esango zion zai. 

Diostegik baso aundi batardo artu zuen 
ta mayera aLderatu zan basoa eskuan zuela. 

Orduan, hat-ibatean, bertso au bota zi()(U 
Txirritak: 

La,rogei urte rpasatu ditu 
dirludiy;elaetsaya, 
orain bi ankak a:rrastaka ta 
bUI'lUa soilt'zen alsiya, 
gizarajuak badu beregan 
makiña bat desgraziya, 
ezdalgo garai batían bezin 
arrua eta Jasaya, 
ba5'te munduan ikusiko du 
emen i1 zuen artzaya. 

Diostegik esan zuen: 
-Zergatikan etztdan b1dea erakutsi bear 

nerj? 
Bañan oraingoan ·ere iñork etzion erantzu

nik emano Danak ixil-ixilik eta begira zeuden. 
Taberna ,guzian etzan txintik ere aditzen. 

184 



Ta Txirritak beste bermo au bota zion: 

Kulparik gabe bota zenion 
fusillako kargazoya, 
gizon gaxuak aserret!zia 
ez al zuen arra2io~a? 
diab:m zarrak aditzen dute 
zure animan usaya, 
eriotzaren etor-ibUdurrak 
estututzen du 1asaya, 
'LU baño gizon forma·1ago zan 
zuk i1 zenduen artLaya_ 

Orduan Diostegik, j dak! mayean basoa 
ko1pean utzi ta a1de egin zuen kanpora. 

Andik egun asko galbe il Olllen zan. 

Gerlaera: Biz'C'nte Oyarbide, Txilibita, Ereñozu, 
Ernani. Aitari entzun zion. Ama Txirritaren lengu
sua zuen. Txirrita llrtero izaten zuten etzean baz
kaltzen San Antoniotan. 

Bertsoak: "Txirritaren Testamentua, Imprenta 
Macazaga, Renteria". 

Gregorio Santa Cruz, Akola, Latze, Ernani: 1/.1: 
pasa dituzu - dirudizula; 1/7: etor-buruak. 

]U3.)] Bautista Guesalaga, "Zaldubi", Zarauz: 
Larogei urte igaro'ituzu - dirudizula etsaya, 
zere denbara ez dezu pasa - zeuk uste bezin lasaya, 
demoniñuak aditzen daude - zure animan usaya, 
i"ll bañon gizcm obPago zan - zuk il zenduan artzaya. 
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ZENBAIT BERTSO 

Bidean z.ijoala, Ibi gizon ikmi zituen arri
-kozkor bana ·eskuan artuta txillar-mordo ba
tí erne-erne begira zeudela. 

-Zer egiten de'.luteeme.n? 
Ayetako batek erantzun zion: 
-Txepetxa sartu zaiguemen ta ura arra· 

patu nayean gaude. 
Ta besteak: 
-Merezi luke ba bertsoa botzea, Txirrita. 
-Botako dit bao 
Ta onelaxe bota zuen: 

Orain esango ditut 
nik kontu berriyak, 
ametítutz·en banau 
Alza-ko erriyak, 
emen ilwsten ditut 
bi gizon larriyak, 
txepetx baten guardian 
arturik ar~iyak, 
txillar mordo batera 
begira jarriyak. (1) 

(r) Jase Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba, 
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* * * 
Bazkalondo batean pasatzen da Txirrita ba

serri baten aurretik, eta txakur ille-luze itxusi 
bat ater,atzen zayo rau rau rau egiñaz, eta ara 
zer bertlSo kantatu 'zion: 

Txakurra, zer eiten dek 
bidian erdiyan, 
oitura dan hez,ela 
atari goardiyan, 
ez al ditek jatenik 
eman egua!1diyan? 
herri'ze aziko zaik 
illea ipurdiyan. (2) 

* * * 
Beste era au A:bpeitilro Loyola a~deko etxe

ren batean jasoa da, ta andikan onela tdatz;ita 
bialdua: 

Txakurra, zertan ago 
atian e!1diyan? 
usarioa galdu ez tdaien 
etxian gua!1diyan, 
jateko gutxi emango 
ziaten eguardiyalll, 
berriz e bizerraert€n
go dik irpurdiyan. 

(2) Sebastian Salaverria, Oriamendi, Ayete, Do
nosti. 
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Ta Loyolatik hia1dutako bertso orren se
giran heste hi bertso auek zenden: 

Txakurrak aurrian da 
eiztariak atzetik, 
eztek ·errez librat'll 
oyetxen tartetik, 
zaZlpi tiro tira ta 
ala ere zutik, 
ortxe gara mendira 
ankak jaso zetik. 

Ovdu t'erdi badauzkak 
ortik etxeraño, 
a'ilkarrago joat'eZlpaiz 
onuzkoan baño, 
emen euriye eiten dik, 
mendiyetan laño, 
lokatzetan >sartuko al aiz 
izterretaraño. (5) 

• • • 

Odolkiak jateko gogoa zuen batean, bertso 
au bota zion Errezildaradiskide bati: 

(5) Best~ batzuek "ipur-zuloraño" esaten omen 
dute. 
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Gure etxetik onera 
makiña ,bat pauso, 
oñez etorl!'i naiz da 
nekatu naiz oso, 
Zizerio arakiña 
bazenduke auzo, 
odolkia emango 
lizuke akaso. (3) 

* * * 

Egun batean Ernani·ko tbikarioa kalean ar
kitu ta bertso au bota zion : 

Don Jase Maria Berasategi 
emengo apaizen ,burua, 
aspalditxuan ,letu gabea 
nedukan ondo librua, 
beol!'i dalako amaika animak 
irabazi du zerua, 
limosnatxo bat ,egin nai badit, 
badauka naiko diTua. 

Apaizak a.la esan zion: 
-¿Orain ere ola al abil? 
Ta duro bat eman zion. (4) 

(3) Loidisaletxe baserrian jasoa, ErreziL 
(4) Ernani-n jasoa, bañan ez nuen gogoan artu 

zeñi. 
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* * * 
Beín batean esan zioten naiko hertsoeder 

botía zala bere denboran ta bertso txar bat 
botatzeko. 

A uxe bota zuen: 

Bartarratsean Pamplona-.n 
giñaden feriyan, 
Etumeta-ko artzayak 
sermoya debalde, 
ernari jarri omen dek 
Aizarna-n ídiya, 
ai zer esne era tea 
batere ez balu, 
nere txapela tellatuan, 
ala Jaungoilwa. (5) 

* * * 
Au ta beste bat bota omen zituen, bañan 

ez det iñun ere arkitu bigarrengo ori dakienik. 

Praile bat ikusi 7.uen batean ibertso au bota 
omen zuen: 

Gaztea dala agindu eta 
'ez da izaten gauz utsik, 
engañatuta komentuetan 
sartzen dituzte ain pozik, 
gero eskera biali berriz 
goseak eta ankutsik, 
san ta sekulan etzazula egin 
fraile joateko ametsik. (6) 

(5) Balentin Zamora apaiz jauna. Igeldo, Do
nosti. 

(6) Patxi Lazkano, Otsoki, Alza. 
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Egun batez Txirrita deitu zuten "dogera" 
jotzera. Dogera deitz·enzayo antziñako oitura 
batí: batek txaléllparta jo eta Ibestek kantatu. 

"Gorriya" deitzen zitzayon ezkontzen zan 
mutillari, eta "Gorriya" au leuagotik okerra 
egiña zegoen, -bañan ezkondu ZÍ'ran eta, esan 
oi dan bezela, okenra Nremeditu zuten. 

Batedo batek asan zion Txirritari zer ger
tatu 'zan, eta onek, here txanda etorri zanean, 
bertso au bota omen zuen: 

Enkargatu gaituzte 
dogera jotzera, 
portatu nai genduke 
prestuen antzera, 
ari mutu1' gorriya 
bHdu da etxera, 
egin zuen okerra 
err,emeditzera. 

OrQuan altxa omen zan mayetik nobioaren 
aita zarra, eta egundoko besarkada eman omen 
zion Txirrita,ri, esanaz urazala bertsoa, ura, 
bere denboran etzuela ailako bertsorik adi
tu. (7) 

* * * 
Latze bañon g01'axeago, ol1du lauooen ba

ten hidean o.r nunba1t, bada'go. arkait:z bat gaur 

(7) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
TxÍrritaren illoba. 
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egwl,ean ere "Aurra gal!du zan arriya" esaten 
zayona. 

Orra nundik datorkion iz€n ori: 
Iturralde baserriko etxekoandre berria la· 

rrera joan omen zan auntzak mudatzera. 
Acuna -artean bere aur bakatrra ailn zu

Z€n ,ere--- xextuan zeraman, ta, auntLena egin 
artean, xextua aJunarekin arkaitz onen ga· 
ñean utzi zuen. 

Arranoak ordea ikusi, jetxi ta aurra era· 
man zuen. 

AlNrail"en aztal"l"enik 'ere etzuten arkitu. 
Txirritaren urrengobertso onek gertaerr-a 

dana kontatzen duo E'Z daki,gu nun ta nola 
bota zuen. Onela dio: 

Ezkonherri hat mixerablia 
auntz-kontura etorriya, 
aur txikitxo bat Xiexto batían 
xatar tartían jam-iya, 
Urdahurutík tranipiyan saTtu 
zayo arrano gomya, 
oartu gabeeraman dio, 
ura amaren IlarTiya! 
orain argatík 'deitzen diogu: 
"aurra galdu zan arriya". (8) 

(8) (;regorlo Santa Cruz, Akola, Latze, Ernani. 
{Akola ondoa,n da,go "Auna galdu zan arriya"). 

"Txirritaren Testamentua", Imprenta Macazaga, 
Rentería": 
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* • • 

Urrengo iru oertso auek "Txmrita-ren Tes
t;.amentua" deritzayon lilburutxotik artuak dira. 
Bein emen esa tea naikoa izanrgo da irurent.la
~o. 

Txirritaren illobari galdetu nion, bañan 
etzekien Ibotiak ala jarriak diran. N ere iri
tzian ,botiak izateko itxura geyago dute, ta uste 
onetan jani ditutemen. 

Erniyo mendiari bota ziona: 

Gure Gipuzkoako 
mendi itxusiya, 
leku askotatikan 
zaitut ikusiya, 
geyenean bistatik 
negarrez utziya, 
zuk onratutzen dezu 
gure probintziya .. 

Andre gazte bat mixerablea: 
auniz-kontura etorriya. 
bere semea xextuan zeukan 
zarpa tartean jar'riya. 
Urdabutu-tik sartu zitzayon 
tranpan arrano gorriya. 
arrapatuta eraman zion 
ai ura aren larriya! 
orain argatik deitzen diogu 
aurra galdu zan arriya. 
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* * * 

Au berriz negu gordin bat izan zalako: 

Milla zortzireunean 
izan zan kortia . 
.emen ikusi zana 
negu bat fuertia, 
orma beltzak egiñaz 
luzaro nortia, 
berrogei egunean 
gero elurtia, 
ijituak amona 
jan zuten urtia. 

* * * 

Irun.go bi aitonari: 

Aitona batek besteai galde 
egiten zion lenguan, 
eguzkitikan illaI1giraño 
zenbatxo btde daguan, 
erantzun zion: txit gertu dituk 
kasik alkarren onduan, 
amaika edo amabi metro, 
orain ez daukat goguan; 
obe ilitzake pilluagorik 
gaur e2lpalego munduan. 



* * * 

Urrengo beste bertso au ,etxean kantari ari 
zala osabari aditu ta ikasta du TxLrritaren illo
bak. Ez jakin ordea Txil'ritak asmatua ala 
besterena izango dan. Gure iritzian, ez du ema-, 
ten Txirritak asmatua danik; antziñako berts¿ 
zar bat izate~o itxura geyago duo 

Azpeitian dirade 
jokatzekoak aurten, 
zazpi torero eta 
bost napar zezen ; 
darrbolin, esku-dantza, 
musika ta jolasa, 
adoil'atzeko plaza 
denbora pasa, 
neska mutillak berriz 
aruntz jun, onuntz jira, 
an ibllliko dira 
ta gu begira. (8) 

(8) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren ilIoba. 
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SAGARDOZ ETA ARDOZ 

Mutil ,gazte bati ga1detu zion bein batean 
Txirritak: 

-Aizak, gazte; Errenterian nun zegok sao 
gardo ona? 

-KUlPelian. 
-0ri bazekiat nere morteliau. (1) 

* * * 
Donostian, Amara aldeko taberna batean 

om'!la dio Txirritak ango etxekoandreari: 
-Etxekoandre, zenbat da kontua? 
-Ogei ta bat errial. 
-To.ri bo.st pezta ta el'riala zuretzat. (2) 

* * * 
Arratsbatean, Dono.stian, sagavdotegi ba

tetik irten,pareta batN'a arrimatu ta pixa egi
ten asi 'zan. 

(1) Pello Zabaleta, Errenteri. 
(2) Pello Zabaleta, Errenteri. 
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'1 

Serenua etorri zitzayon atzetik eta: 
-Txirrita, pezta ibat multa! 
-Zer,gatik? 
-Emen ori egiten ari zeralako. 
~~dia bakarrik egin det, oroea, eta tori 

bi errial. (3) 

* * * 
"Barrikotea" izaten da "ibarrika" koxkor bat 

sagal'do lagune,n artean afaria egiñaz erateao 
Barrikotean gau.,pasa eginda, ibazetorren 

jai.goiz batean etxe aldera-edo, eta alako ba
tean topo egiten du presaka bLde artatik ze
torren emakume batekin: 

Emakumeak ga1detzcn dio: 
-Txirrita, meza pasa al da? 
Ta Txkritak: 

(3) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illobao 

Lorenzo ZulaiXa, Zarauz: Bañan onela esan zidan 
onek: 

-Txirrita, bi pezta multa! 
-To lau, oraindik erdia besterik ez dit egin eta ... 
"Karmel", Egutegia, 1962: Dunduanzar: "Txin

durri tao. o Txirrita": Onek Tolosan gertatua dala 
esaten du, amar errealeko multa jarri ta kontzejura 
bialdu zuela aguazillak paper batekin; ta kontzejuan 
bertso bat kantatu-azi ziotela ta au kantatu zuela: 

Sagardoteitik irten det - txixa egitera. 
aguazilla etorri jata - mutlia ezartzera, 
papelaz bialdu nau - ura pagatzeraoo o 

Eta onela bukatu zuela: 
Orrenbeste sonbrero. - tintero ta silla, 

erri txiki bateako - au dek lapur-pilla. 

Bañan bi punto auek Udarregi-renak dira 
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-Ez dakit ba! Beste bidetik pasa ez bada, 
beintzat, bide ontatik e'Z da pasa. (4) 

* * * 
Jai al'ratsa1de batean, Alza-ko Pelegrinene 

baserrian txotx berria-edo zala, ta ara joan zan 
Pello Zabaleta bertsolaria. Pello gizon txiki 
medar bizi bat da. 

Pelegrinene-ra allegatu ta Txirrita arkitu 
zuen atarian trankil trankil exerita zegoela. 

Pellok €!San zion: 
-Lasai, Joxe Manuel, lasai... 
Ta Txirritak: 
-Bai i ere nere galtzetan sartzen baaiz ... 
Izan ere Txirrita 150 killoko gizona zan. 
Gertaera kontatzen bukatzean, onela esaten 

du orain Pellok: 
--Bai, nere gerria baño geyago úran aren 

iztar bakoitza eta... (5) 

* * * 
Ber,e azkeneko urteetan, Gazteluene-n bizi 

iza ten zala, litro eJ.'ldi Ibat ardo i'.laten 'zuen 
egunero. 

(4) Jose Ramon Erausquin, Ga.zteLuene, Alza, 
Txirritaren illoba. 

Basarrik pixka bat aldafuta kontatu izan du: 
alegia, Txirrita zubi baten ertzean exerita zegoela, 
ta zubi azpian burni-bidea zala, ta Txirritak onela 
erantzun ziola emakume orri: 

-Or beko burnibide ortatik pasa ez bada, emen 
kamiotik ez da pasa. 

(5) Pello Za;baleta, Errenteri 
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Bañan Santa Luzia egun batean onela esan 
zion arrebari: 

-Ekarri zan beste <litro erldi bat ardo, nik 
eregaur jai egin bear diñat eta. 

Ta anrebak: 
-Gaur jai? 1 ere jostJuna al aiz ba? 
-Ez, ez naun jostuna, bañan bein batean 

galtzai Ibotoyak jartzenaritu izan nindunan. 
Ta aitzeki onekin litro erdi bat geyago €da

nez zelebratu zuen Santa Luzia eguna. (6) 

* * * 
Ondarrabiko saga!1dot-egi batean zeuden. 

Alako batean -bi bare ikusi zituzten, bata txu· 
tia ta beltza bestea. Bereala apustua egin 'z;u· 

ten sagardo-erronda, -zein bare .lenago aUegatu 
alako tokira. Txirritak bare beltzaren alde egin 
zuen apustua, lagunak zurlaren a1de. 

Asi dira ta Txirritak ur-tantoak botatzen 
zizkan aurretik barebeltxari, aguroago irrix
tatu zedin, ta onek irabazi zuen. 

Ala zion TxiTritak: 
-Bañan ez al ienekiten bare txuria baño 

motelagorik ez dala? (7) 

* * * 
"IDgun 'batean etorri zan ¡gure etX'era kua-

drilla Ibat sagardoa enbotellatzera,eta jan eta 
eran arizirala kontentu jarri ziTan, eta ,esan 
'líon batek besteari: . 

(6) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 

(7) Juan Maria Lujambio, Errenteri, Txirritar 
ren illoba txikia. 

199 



- ¡Astoa galan ta i, Jau anka baitukek! 
Eta besteak erantzun ZiOll: 
---.Lau ankeko astorik ez dek izaten, ayek 

ere bi heso iz~ten dizkitek besteak bezelaxe. 
-Bai, iza ten dek. 
-E'z, ez dek izaten. 
Ol'duan ayetako bat joan zan Txi,rritarenga

na -an baitzegoen beste aldean exerita-eta 
esan edo galdetu zion: 

-Zuk lau ankeko astorik ikusi al dezu, Txi-
rrita? 

-Bai -esan zion onek. 
-Noiz? 
-Umeegiteko dagoenean -erantzun zion 

Txirritak. 
An ziran txaloak eta bullak ta sagardo-era· 

teak a rra ZOj orren onran." (8) 

(8) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. Itzez itz jaun onek bialdutako PS

kutitz batetik aldatua. 
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ZENBAIT ATERALDI (1) 

Donostian parte zanrean zijoaJa ga1detzen 
dio nOI'baiteri: 

--Zer ovdu da? 
-Amarrakamar gutxi. 
-Orduan batez. (2) 

* * * 
Bein batean oneJa galdetu zioten: 
-Txirrita, zer ~ensatzen ago 000 zer duk? 
~ egar egiteko gogoa. 
-Egin zak bao 
~Etzekiat ondea. (3) 

* * * 
Ziganua erretzen ari zan batean, lagun bat 

alderatu ta esaten dio: 

(1) "Ateraldiak" esan bearrean, "Txirritaren sa
kiak" aditu izan degu. Ez dago gaizki esana. Ta 
m"resto gaitzeko sakiak, alajaña. 

(2) Pello Zabaleta, Errenteri. (('.rllrtaera au a;geT
tu izan da len ere paperetan.) 

(3) Pello Zabaleta, Errenteri. 
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-Kabw, Txirrita, ekatzak zigarro bat. 
-Utzi nioken ... 
-Erretzen ari aiz ba ... 
---<Bai, bañan emateari... (4) 

* * * 
Etxe batera joan ta zakurra miñez zegoala 

ikusten duo Ga1detzen du: 
--Zer ,du zakur onek? 
-Trlpako miña. 
-Nik hadet ha el'remeyo bat ori senda· 

tleko. 
-Bai? 
-Bai, ta emanere egingo dizut: Kirie elei-

sonak eta Pater-Nosterrak nastu nastuegin ta 
eman ... (5) 

* * * 
Beste egun batean etxe batera joan ta za-

kurrazaunkaz atera zitzayon. Jotzen du za
kur,ra makillarekin ta ha dijoa zakurra itzuli 
karraxika. 

Etxe a'rtako gizonak irten ta esaten dio: 
-Oi! zer zan ori Txirrita? 
Ta Txirritak: 
-ZaIDur hat erritan, 

ko1pe ,oat eman diot gerritan, 
aJpenas geyago aren berririk dan. (6) 

(4) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, AJza, 
Txirritaren illoba. 

(5) .Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 

(6) berririk dan, berri-tan esan agiten da, ta 
oneIa bear du punturako. 

Jose Ramon Erausquin, GazteIuene, Alza, Txirri
taren illoba. 
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* * * 
Zartutakoanerren aundia jarri zitzayon 

Txirritari, ,eta onela galdet.len dio anka moz
tutako kastillano lbatek: 

~¿Cuánto camino hay de aquí a Pasajes? 
Ta Txkritak: 
-1 ta ni bel'din egongo gaituk tpausajez ... 

(7) 

* * * 
Nonbaitera bertsotara joan bear amen zuen, 

bañan bere lantegiko nagusiakez omenzion 
joaten uztt!ll. 

Lana'ren "baja" artu nairik '.lebillen. Orduan 
medikuaekarriarazi zuen ta Qnek ga~detz·en 
dio: 

-Zer dezu ba? 
-Ara, jauna, iztarra aunditua. 
-la ba, ikusi dezagun. 
Altxa ditu Txirritak gaJtzak ta erakutsi dio 

bere iztar-puska. Etúon noski ibat besterik era
kutsi, bestea berdiña zala ikusi etzezan. 

-Ta, nola aunditu zaizu? 
-Ez dakit ha, jauna. 
Medikua ikusten ta ikuitz·en aritu '.layo, ala-

1m ta alako botikak artzeko ,esan dio, "baja" 
eman dio, ta an joan zan medikua serio asko, 
nolako "petardo a" eman zioten iñondik ere 80-

matu gabe. Ta Txirrita bertsotara joan zan 
lasai asko. (8) 

(7) Bizente Muxika, Etxaburua, Ormaiztegi. 
(7) Lorentzio-enea baserria, Donosti. 
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* * * 
Ondarrabin ostatuz zegoela, egun batean 

illunabarrean goiz erretiratu omen 'zan etxera, 
bañan orduntxe ~omeriantiak etorriziran erri
ra soñua joaz. 

Txirrita oy.era zijoan, ta erazten ere asia 
zan, bañan ayek somatu zituenean, a1pargata 
]Jat eskuan eta bestea ankeanzituela, kalera 
abiatu zan oin batez oiñutsik. 

Etxekoandreak ikuSi ta onela esan zion: 
~Bañan, Txi rrita, nora zoaz rpOStJucra ortan? 
Ta Txirritak: 
--Ama zanak esaten ztdan askotan, ez ba· 

nintzan zintzotzen, zartzeran komeri ederrak 
ikusi bearko nituela,eta oraint:xoe ikustera 
noa. (9) 

* * * 
Egun batean norbaitekin topo egin ta onek 

esan zion: 
-Kaixo, Txirrita! Zer modu aspaldi on· 

tan? Ori arpegi gaztea dezuna! 
Ta Txirritak: 
-Arpegi rgaztea? A u da ba dedan zarrre

na ... 10) 

* * * 
Beste egun batean Txirrita Martutene ta 

Astigarraga tarteko Zapirain-arrobian zegoen, 
lanean ari ziranai Ibegira, etxera zijoala gel
dituta. 

(9) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba, ta Pello Zabaleta, Errenteri. 

( 10) LOTen tzio-ent'a baserria, Doriosti. 
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Langilleren batek esan zion: 
-Zer degu, Txirrita? Arrobia erosteko as

moan? 
Ta Txirritak: 
-Irakin batekin ta birekin ez da bereala 

erosiko au... (11) 

* * * 
Bein batean ad~skide batek Txirrita ikusi ta 

onela esan zion: 
-Zer egiten dezu, Txirrita? 
-Etmen txen nago eguzkitan jarrita. 
Txirritak oso txapel zarra zeukan buruan, 

eta gañeko txortenik g¡¡¡be gañera. 
Adiskide onek er'r€lparatu ta onela esan 

zion urrengo arraza,ya: 
-Txapela ere modakoa! 
-Bai, etxean utzi det ortik gorakoa! 
-Gaitako aI gera, gaitako? 
-Aizak: etxean hazeukat au bañon obea 

jaítako! (12) 

* * * 

Ondo ezikan zegoen batean medikuarengana 
joan zan. 

(II) Bietan erosi jarri degu, izketan onelaesa
ten dalako ta emen onela bear duelako; bañan berez, 
ortografiaz, lenengo aldiz erosi ta bigarrengoan egosi 
bear luke. 

Sebastian Salaverria, Oriamendi, Ayete, Donosti. 
(12) Balentin Zamora apaiz jauna, Igeldo. 
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Medikuak, oi dan bezela, ondo ikusi ta gal
derak eginda gero, here erremeyoak eman 
zizkan. 

Ta ol'duan Txirritak: 
-Zenbat urte geyago Ipasako ditut oyek 

eginda? 
-Lau 'edo Ibost urte geyago bai beintzat. 
~Lau edo bost urte gaizki pasatzea baño 

bat onda pasatzea obe izango da, ta nik len
goan segituko det. 

Ta ala partitu ziran. (13) 

(I3) Juan Maria Lujambio, Saiburu, Errenteri, 
Txiritaren illoba txikia. 
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ta: 

BIKARIOJAUNAREKlN 

Egun bat,ean; Etrrenterian, txarteletara joan 

-Jaungoikoak egun onl 
-Baita zuri ere. Zer zabiltza, Txitrrita? 
-Txartela billa, jauna . 
.......,Ederki! Dotriña jakingo dezm? 
-Ez dakit ba zer galdetuko didan ... 
-la ba: zer da Jaungoikoa? 
-Ori da arrazoi motza eman didana. 
-Zer nai zendun ha? beñerebukatzen ez 

dana? 
-Ori da ,ba Jaungoikoa. 
- Tori txartela 1 
-Gabe joango n~ntzan ibestela. (1) 

* * * 
Alza-ra bikario berria etorria omen zan. 

Ateratzen Q[l)en zan pasiatzen, ta rbein bañon 
geyagotan Txitrrita lanean ari zan ingurutik 
pasatzen omen zan. 

(1) Pello Zabaleta. Errenteri. 
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Ezagutu ere ez, ta ,etzion Txirritari kasorik 
cgiten. Txirrita ondea ,gizarteko gizona izaki, 
ta kaso egitea gustatzen zitzayon. Onela pen
tsatu zuen egun batean: 

-Urrena emendik pa:satzean entzun bear 
didazu orragatik. 

Ta urrena andik :pasatzean onela esan zion 
Txir.ritak: 

-Agur, Don Mi,gel! 
-Agur! Ezagutzen al nazu'? 
-Ez, bañé\[! kaso egiñez agiten dira eza-

gun-bideak ... (2) 

* * * 
Beste gertaera au luzeagoa da: (3) 
Paskoakoa eg,teko garayean, bere Hloba 

neska koxkor bat bia1du 'luen Txirritak bika
rio jaunarengana txartelaren billa. Bikario 
jaunak onela esan zion nexkari: 

-Zertara ·etorri zera? 
-Osaba Joxe Manuelek bialdu nau txarte-

lar en billa Pazkoakoa egiteko. 
-~Ba, esayozu ,etortzeko bera onera, arekin 

itzegin nai detala . 
.Toan zan nexka etxera ta onela esan zion 

osabari: 
-Osaba, ,bikario jaunak esan dit berori joa

teko sakristira. 

(2) Sebastian Salaverria, Oriamendi, Ayete, Do
nosti. 

(3) Gertaera au dana: Sebastian Salaverria. 
Oriamendi, Ayete, Donosti. 
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-Zer din ba? 
-Ez dakit ha, neri ori bakarrik esan dit. 
-Joango gaitun ba. 
Bañan itxura daneL, gogo txarrez joan zan. 
Txirrita dotriña oso ondo zekIena omen 

zan, ta gañera maLdiziorik gabeko gizona. 
"Arrayia ... arrayia ... ", ori zan bere aundiena. 

Sak,ristira sartzean onela esan zion bika,io 
jaunak: 

-Zer degu, Txirrita? 
-Joxe Manuel esanda herdin entenditzen 

det, jauna. Ez dakit ba: Hloba bia1du det one
ra txartelaren billa ta nerón! etorri bear amen 
n uen, ta orain berorrek esango du z·er nai 
duen. 

-Ba, dotriñar! urtean bein pasadatxo bat 
ematea komeni izaten da ta ortarakoxe deitu 
dizut. 

-E<gin bitza, ba, nai dituen galdeerak. 
-la, ba: nor dirá mansuak? 
-lru!'ogei urtetikan larogeira dijoazten 

agure ta atsuak. (4) 
-Zu beti onela... Ara beste galdeera bat: 

zer da eleiza? 

(4) Era;ntzuera au beste bi a;uei ¡ere jaso diet: 
Jose Antonio Loinaz-Otaño apaiz jauna: "Larogei 

urtetik aurrerako agure ta atsuak". Onek Andoaiñen 
jaso zuen erantzuera· au, ta Andoaiñen gertatua zala 
esaten zuen. 

Jose Goñi, Errenteri: Irurogei urtetik larogeira bi
tarteko atsuak. 
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......... Berori ta berori hezelako a~per a:sko man-
tent¡;en dituen tximini .. peko etxea. 

Ta apaizak orduan: 
-Tori, tori txartela ta joan emenrdikan .. 
Andik egun batzuetara, Alza-ko iru apaiza 

zebiltzanpasiíüzen, ta Txirrita ,berriz etxe al
dera 'Zetorren :miñ artu ta beatz bat lotuta zue
la. 

Bikario jaQL11ak onela esan zien teste bi 
apaizai: 

......... Kontuz, eh? Oni Jaxe Manuel esan bear 
zaya, Txirrita esanda 'gaizki artzen duo 

Parera allegatu ziranean, onela esan zioten: 
-Arratsa1de on, Joxe Manuel! 
-Baita ibeoi ere! 
-Zer ¡pasa 'Zaizu? 
-Beatzean miñ aTtu. 
-Arriren batekin? 
.......Ez, jauna, ez, birekin, 

bata gañean ta bestea azpin. (5) 

(5) Erantzuera au ere Txirritaren illobak kan
tatu zidan, bañan ankean miña artu zuela zion onek. 
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Bl BIDRT,sOSALTZALLE 

Emengo bertsoak ez ditut 'zoritxarrez oso 
osorik bildu. Alzaka Irazuene·goi basenriko Ma
nuel Sarriegui-ri zor dizkíot. Bera an bertan 
amen zan kantatu ziranean. 

Gertaera da Alzako errianegun batean ber
tsa paperak saltzen lb! lagun ag,ertu zÍ!rala: 
Ernaniko Olegario bertsolaria ta .Mzako Amue
der baserriko Patxika Arzac, bertJSolaria au 
e!'e. 

Ono emen kantatzen zuten bert,so ha:t: 

Elizan gutxik ikusten naute 
ez nai'z sartutzen botikan, 
gizonak oso Ibeneno gutxi 
artu biar du autikalIl, 
ni naizen arte ,ez dedilla izan 
umoriaren faltikan, 
amasei bertso artu l1teLke 
amar xentio:nogatikan. 
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Entzun du Tx~rritak .ayen kantua ta ezin 
geratu salsan sartu gabe. ~ 

Esan OIlTIen zion Patxiko Amuederri alako 
zeozer: 

.... 

iprobatu dituzu 
kale ta baserriyak, 
karramarroa diruri 
zUJ:'e eztarriyak. 

Patxikok erantzun, ta orrela aritu omen zi
ran denbora~puska ,batean TxirI'ita beste bien 
kontra. 

Bertsobat onela bata zien Txirritak: 

orain bezela ba,1din badauzkat 
boza eta etorriya, 
probatzeko ainbat ez ditut biyak 
Patxiko eta Gorriya. (1) 

(1) Bertso erdi au: Jose Ramon Erauskin, Gaz
teluene, Alza, Txirritaren illoba. 
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Patxiko Amueder orl'ek bertso onekin eran
tzun OIffipn zion: 

Zenbait gizonek kanpai aundiyak 
soka luzia eskutik, 
kararik karaesango diyot, 
ez naiz ariko atzetik, 
berak ez du ta lotsa aundiyak 
Txirritak ematen zetik, 
obe .litzake infoI'lIlle oyek 
zabaldutzia auzotik. ', ..... 

Airnuederreko Patxiko Arzac ori Lizamtu
rri'ren Jantegian sei errialeko err,etiroa artu 
berria zan ta, ari-a,ri zirala, Tximtak bertso 
au bota zion: 

Beraz sel errlalekin 
erretiratzen bazera, 
gazte denboran ainbeste gose 
ez da pasako zartzera, 
atxur bat artu t'etorri zaitez 
alaba dagon etxera, 
aren esanak txintxo egiñaz 
gaizki biziko etzera. 
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BEHTSOLARI - EGUNA 

1935-ngo llbeltzaren 20-an 

1935 ta 1936 urtean lbi hertsolari-txapelketa 
izan ziran Donostian. Bietara azaLdu zan Txi
rrita. 

Bañan urte ta lpixu geyegiz oso baldartuta 
zegoen. Ibílli, neke'l eta bi makulurekin egi· 
ten zuen. Gurdiz-eta eramaten zuten batetik 
bestera. Zartzerako aje gluziak gañean zituen. 
Bere onenak emandako bertsolaria 'zan. 

1935 urteko bertsülari-egunean hertsolari 
auek b1ldu 'lÍran: Basanri (Zarauz), Zepai 
(Errexil), Txirrita (Alza), TXalpel (Azpeiti), Lu· 
janbio (Alza), Albarrategi (Bizkaya), Telleri-txi· 
ki (Errenderi), Nekazabal (Zarauz), Sarasola 
(Antigua, Donosti), Mintegi (Ordizia), Eraus
kin (Ordizia), Kortatxo (I'liar), Zabaleta Pello 
(Errenderi), Zabaleta Juan (Errenderi), Soro
zabal (Ayete), Etxeberria (Ayete), Uriarte (Ber· 
meo). 
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Basan In cman zioten 1enego saria, ta Ba
sarrí an zan ,ezk·ero', iberak kootatu dezala 
nola i'zan zan ango festa 

"1935-gairren urtera goazemakizu, irakurle. 
KursaaJ antzoki edo teatroan lenengo bertsoJa
ri-eguna oopatzen da. 

Ordua baño ondotxo lenagotik, areto aipain 
ura j.endez gañez1:;ua degu. 

Epai-(ffiaia ezarri dute, Juraduko jaun se· 
rioakartu dituzte beren aulkiak. 

Beren abilidadeak neurtzera joandako ogei 
berusoJariakeire exeri dira hakoitza bere toki
tan. 

Así da bertso-gudua. 
Iruna kantatuaz agurtu dute bertsolariak 

aurrekaldeko entzule-talde ugaria. Ezin da ego
kiago asi da jai-a1dia, ta ondo asten dana sa
rritan ondo bukatzen da, Olduan gertatu zan 
bezela. 

Bigarren asi-a1dirako Jnraduak ízenda1:;u 
bear du gaia. Beren izkuntzagoraltzea agindu 
zitzaien, eta al zuenak al 'Zuen ondoen ortara 
saiatu ziran . 

. Larogei urte gañean ditut 
nago anketako miñez, 
Donostiara etorria naiz 
erren aundia ·egiñez, 
bi bastoirekin txit larri nabil 
pausorik eman eziñez, 
euskera íya' aztu zait 'eta 
erderarikan jakiñ ez, 
maixu batekin eskolan laster 
asi bear det latiñez. (2) 
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Gure Txirritare.n txanda eldu zanean, bere 
eun ta berrogeitaka kilorekin, kabitu ezin zan 
eserleku artatik era ontan abestu zuan:" (1) 

"Bertsolari ,guduak, 1935 - 1936" deritzayon 
lihurua ta "Yakintza" aldizkaria izango dira 
bertso au lendabiziko aldiz agertutako tokiak. 
Orr,egatik auetan dagoen bezela jarri degu 
emen. Esan bear da Txirritak etzituela or
duan 80 urte, iya 75 baizik. Bera',l, seguru as
ka Txirritak etzuen onela esango. 

Azpeitiko Txapel bert.solaria ere an zan, 
ta onek beste onela kantatzen du: 

Irurogei ta amabost urte 
munduan bizi eziñez, 
anka reumak artuta daukat 
nago iztarreko miñez, 
bi makilla zar esku banatan 
pausorik ezin egiñez, 
euskeraz iya aztu 'zait eta 
eI1deraz berriz jakiñ ez, 
Vaticano-ko maixu batekiiIl 
ikasi biet latiñez. 

(1) Aurreko adierazpena: BasarTÍ: "Arantzazu", 
Abendua, 1946. Bertsoa piska bat aldatuta jartzen 
du: 1: dauzkat; 5: bi makulukin; 9: sasi eskolen ba
tean laister. 

(2) "Bertsolari-guduak, 1935 - 1936" deritzayon 
liburua. Onek oar au dakar: 

"Bertso onek algara ederrak egin-azi zituan. Izan 
ere bukae1an buru-eskuakin Ariztimuño apaiza era
kutsiaz, maixutzat bera aukeratua zeukala adierazten 
zuan," 

"Yakintza" aldizkaria, T4-garren zenbakia, 1935'ko 
Epaill-J orrailla. 
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U~engo sayoa izan zan bertsolariai {mntua 
jartzekoa. 

TxUmitari puntu auek jar.ri zizkaten eta 
erantzun auek €man 21ituen: 
bota zituan: 

Yarraiozu zeorrek 
orren €Sanar!. .. 

Errespuesta emalllgo'yot 
orain gizonari, 
apenas dagon bertan 
eskas eta ~arri, 
ez da ala moduan 
jolasean ari. 

Ez dezazute esan 
berritsuk gerala •... 

Errespuesta emango 
diot bereala, 
galanki zapaltzen det 
anketako sala. 
baño jasotzen gaitu 
nola 000 ala. 
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Zer dala-ta zabiltza 
bertsoen lanetan? ... 

Zartu xamar naiz eta 
bizi naiz ¡p en etan , 
egiak aitortutze.n 
dizkizut benetan, 
ez dago arrunka aundirik 
alderdi onetan. (3) 

(3) "Bertsolari-guduak, 1935 - 1936" liburua ta 
"Yakintza" aldizkaria. 14. (ZoritxaITez. besterik ez 
dakarte.) 
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BER'DSOLARI - EGUNA 

(1936-ngo nbeUzaren 19-an) 

"Victoria Eugenia" antzokian, Donostia. 

Bertsolari auek ziran alkar vrobatzekoak: 
Zepai (Errezil), Dargait.z (Otsondo), Etxeberria 
(Andoain), Harriet (A1dude), UztéllPtde (Zestua), 
Lujanbio (Enrenderi), Mutmberria (Eltzaburu), 
TXalpel (Azpeiti), Iriarte (Irurita), Txirrita (Al· 
za). 

Basarri sayoaren gidari jarri zuten. 

Lenengo saria Txirrritari eman zioten. 
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LENENGO SAYOA 

Lenengo sayoan, agur egitekoan, bertso 
auek bota zituen Txirritak: 
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Agur eder bat egiten diet 
ementxen dauden danari, 
ta batez ere gu juzgatLera 
etorri diran jaunari, 
oyek ipintzen duten guzian 
elduko diotgayari, 
Jainkoak zel'lbait emango dio 
beyan sayatzen danari. 

Zuberoan ditugu adar bi 
Laburdi irugarrena, 
Bizkai, ara:bar, gipuzkoarrak 
osatzen degula dena, 
ori munduan j.aklña dago 
eL Ibeza iñork artu pena, 
nik oyek emen ikusi eta 
asko poztu zait barrena. 



BIGARREN SAYOA 

Btgarren sayorako gaya lipiñi zan: "Gerra 
zitalen ondoren txarrak". Orduan bota zuen 
Txirritak txapelketa ontako bertsorik fama· 
tuena, Euskalerri guzia korritu duen bertsoa. 

Ontan ere Basarriri utziko diogu itza: 
"Auroreko urtean bez,ela, agurketako ber· 

tsoen ondoren, epai maiekoak ezarri dute gaia. 
Artean "atomikaren" aztarniketzan arren, 

esan ziteken gizon aiek etorkizuna ikusten zu· 
tela. Gerra, guda, lipiñi zuten mintza-gai. 

Asi dira gure ,gizonak gi'ladien ztgor latza 
dan gerra txa.rra a~iratzen. 

"Pakerik txarrena obe da gerrarik onena 
baño" dio lenengo bertsolariak. Pake.denboran 
sardiña zarrak naiago litukela gerra-denboran 
txuleta sendoak baño, esan digu beste batek. 
Mutillak sasoi onenera ekarri, gurasoen lagun· 
tza ta itxaropena diran garp.ian gerrara joan 
eta geia,go ez etxeratze orrek sendietan ekar· 
tzen ditun negarrak gogoratzen di'zkigu beste 
batek. Dallnk an ari dira z,ein baño zein ya· 
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yoago ta bizkorrago gerra lIlundik azpiratuko 
ta nork geiago gorrotatuko. 

Azken aulkian Txirrita dago; amargarren 
bertlsolaria da 'bera. Zerbait sornatu bearrean 
da, baña gauza Iber,ria somatu nai luke. Ain· 
beste tristuren artean parre-algaTa sendoak 
aterazteko zerbait. 

j Bai sortu ere, ar,ranetan! Begira nola: (1) 

ZenbateTrezo egin izan det 
nere denboran elizan, 
ta pozik ,llago ikusirikan 
pakian nola gabiltzan, 
ni ,llaizen bezin kobarderikan 
iñor ezin leike izan, 
semeak gerra ez joateatik 
mutil zar ge1ditu nitzan. (1) 

(1) Adierazpena: Basarri: "Arantzazu", Aben
dua, 1946. 

Bertsoa: "Bertsolari guduak, 1935 - 1936" liburua, 
ta "Yakintza" aldizkaIia, 2o-garren zenbakia, 1936-ko 
Epaill-J orrailla. 

Basarrik onela dakar bertsoa: 

Jaungoikoari errezatutzen - diot sarritan elizan, 
ikusirikan aspalditxoan - pakean nola gabiltzan; 
ni baño ume kobardegorik - ezta mundu ontan izan, 
semerik genan ez galtzearren - mutil zar gelditu ni-

[tzan. 
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Sayo onetan bertan beste bi berilio auel<. 
ere bota zituan: 

Asko ditrade nai lutekenak 
mundu danian nagusi, 
rpakian bizi diran kristauak 
bere ooldadu ta guzi, 
orlakuari tira atzetik 
joan dedilla tgesi, 
g,erra nai duan gizonak ·ez du 
salbaziorik merezi. 

Okasiua ara, jendiak, 
nola gerta litekian, 
obea degu gerratan 'baiño 
bizi umore orrian, 
zenbait bezela ez naiz izaten 
fondetan eta kafian, 
gerran gosiak baiño naigo det 
naikua janez pakian. 
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IRUGARREN SAYOA 

Irugarren sayoan puntuak eman zizkaten 
bertsolariai. Basarri zan punruak ematen zi
tuena. 

Onako auek dira Txirritari jarritako pun
tuak, ta arek botazituen erantzunak: 
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Zer egiten dezu or, 
lagun zar Txirri ta? ... 

Lasai ementxen gaude 
deskantsun jarrita, 
len ere badakigu 
alkarren rberri ta 
ez det de·usen bildurrik 
onera etorrita. 



Gaur badaukagu emen 
al 'Zer umoria ... 

Selmlan ez det izan 
orlako zoria, 
or zabLltza zu ere 
kupira. gabla, 
zeñek billa lezaken 
beste bat obía. 

Gustatutzen al zai'zu 
zuri bixigua? .. 

Bai, ta jan egiteko 
badet desiua, 
ori da neretzako 
mokaru goxua, 
gero zurrut eginda 
a zer pasiua. (1) 

(1) Bertso au, ez dakit zeñi baña onela ere jaso 
izan det: 

l' 

Txirrita, gustatze' al zaizu - zuri bixigua? .. 

jan on bat egiteko - baukat desiua, 
bota ta. pagatzen dek - bere preziua, 
ardo zarra eran da - gero pasiua. 
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Ikusi nai zinduket 
asmatu eziñik, ... 

Entzun dezu .. amaika 
berusoeder ta fiñi.k, 
bestela ez genduke 
emen gauza onik, 
ez uste oraindikan 
nekatu nai'zenik. 

Onekín bukatzen da 
ora1ngo sayua, ... 

Naiz bertsoetarako 
apropos jayua, 
atia ítxi zaígu 
baita're leyua, 
par eizu, zertan zarude 
OITen seriyua? (2) 

(2) "Bertsolari-guduak, 1935 - 1936" liburua ta 
"Yakintza" aldizkaria, 2o-garren zenbakia. 1936-ko 
Epaill-Jorrailla. 
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LAUGARREN SAYOA 

Sayo ontan, ofizioakeman zizkaten bertso
lariai. 

Zepai ta Txirrita aritu ziran alkarrekin. Ze· 
pai zan uztargilIea, ta Txirrita itzai. 

Onela sayatu ziran: 

Zepai: Joxe Manuel, nola naguen 
zuri begira jama, 
tratu onetan konlpontzekotan 
onera zeraetorria, 
'Illik aditzera hanun ziñala 
ttzai ikaragarria, 
neri noizpatu bear dirazu 
egin nizun uztarria? 
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Txirrita: Gu biok emen ikusi eta 
jendiak ,poza artzen du, 
antziñetako adiskideak 
alkar biogu lagundu, 
oker zahiltza, gizarajoa, 
bear zenduke zuzendu, 
beste uztarri bat emen daukat 
baldin egingo bazendu. 

Zepai: Gose-bolaran bildurrik gabe 
esan dayogun alkarri, 
ofizial ona naizela azkar 
egin didazu igarri, 
lengo uztarriakin ZlUre tdiak 
etziraden gaizki jarri, 
beste bat ere egingo dizut, 
nai dezunián etorri. 

Txirrita: Nere 1diak ibiltzen dira 
oso joera puertian, 
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ez dute gaitzik ere izandu 
joan dan urte betian, 
pama puska bat badezu baiña 
jakinduria apartian, 
suerte onikanez dezu izango 
bat Olla egln artian. 



Zeprli: Neri zertako desairatzeko 
orrenbesteko enpeñu? 
ziria sartuko zeniguke 
guk sinistuko bagiñu, 
zure idiak gose-plakian 
badute amaika kariñu, 
'U'z:tarria baño abe zenduke 
ondo goberna baziñu. 

1'xirrita: Nere idiai komeni zaye 
izateko al11Parua, 
zuk euki dezun kontua baiño 
pixkat obexi.agua, 
intxaurrarekin tratua egin da 
bialdu ziran pagua, 
nai dezunari sa1du zayozu 
an geldituko da ua. 

Zepai: Aizu, Txirrita, esango'izki7JUt 
segiturikan egiak, 
zure idiak e'z: ditu galdu 
uztarri onen premiak, 
disimruluak gezurra izanda 
dauzka bere alderdiak, 
uztarri onik ez du ibeñere 
gosiak dauden idiak. 
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Txirrita: Mundu onetan plzk@rragorik 
gezur asa ten zu haño 
izango dira, baiña nik orain 
egia dizut esango, 
a1de ortatik bildu liteke 
zerbaiteren aginaldo, 
gose-egaTcririk ez dadukate, 
gobernatzen ditut ondo. 

Zepai: Beren denboran ipasatu dute 
amaika otz eta bero, 
aundi xamarrak dauzkazu baiña 
ez da izango luzaro, 
onen idiak karga aundian 
bizitzen ez' daude giro, 
itzaya berriz engañatzen da 
zunruta i'zan ezkero. 

Txirrita: Nere idiak osatzen dira 
baiña zu diru-zBilia, 
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idi oyetxek ll11endera nairik 
badaukazoU zuk ¡premia, 
ojú aundiaegiten dezu 
dirudizula iprail1a, 
idiak gosaz i1ko lirake 
baldin zuriak balia. 



Zepai: Komeni ·ez dan arrazoirikan 
'.IluTi ez dizut esango, 
ta nik emendik agertu arte 
ez al zera ortik joango, 
zu baiño itzai zatarragorik 
munduan ez da izango, 
lengo uztarria ¡pa·gatu arte 
besteik ez de'.Ilu eramango. 

Txirrita: Estututziak ez du balio' 
lasai ibilli zaitia. 
bertsua orain botako dizut, 
nere amIgo maitia, 
gerta ez bada uztarri On bat 
alde ontara joatia, 
kostakozaizu nereatzetik 
dirurik eramatia. (1) 

(1). "Bertsolari-guduak, 1935 -1936" liburua. ta 
"Yakintza" aldizkaria, 2o-garren zenbakia, I936-ko 
Epaill-] orrailla. 
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TXIRRI'fAREN OMENALDIA 

(22 - In - 1936) 

Esan bezela, San Sebastian beZJperan zan 
bertsolari-eguna 1936 urtean. 

Andikbi illabetera, 1936 urteko Ma,rtxua
ren 22-an, ()!I11ena1di bat egin zioten Txirritari 
Errenterin. 

Goizean meza nagusia ildako bertsolarien
gatik. 

Errenteriko élizak ar-mallaedo eskalera as
ko ditu. Ain zuzen ere, len esan degun beze
la, 41 urte lenago, Txirrita bera aritu zan ar
malla oyek berritzeko lanetan. 

Oso nekez igo zituen ora in Txirritak beTe 
bi makuluen laguntzarekin. 

Meza ondorean, zenbait euskal errietan oi 
dan bezela, txistulariak euskal doñu batzuk jo 
zituzten. 

Amabietan teatrora. Ager-tokian, erdier
dían, Txirrita. 
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Inguruan zenbait bertsolari: Luja11lbio (Txi
rritaQ"en illoba) , Telleri-txiki, Uztarpitde, AJkain, 
Lexo, Basani, Alkadn-en semea, ta TxapeL 
Baita ere euskalt.lle mordoxka 'bato 

Teatroa berriz jendez gañez egindazegoen 
asi bañon Jenago ere. 

Aurrena, Ariztimuño apaiz jaunak egin zuen 
itzaldi bat: Txirrita bertsolarienerori-aldian, 
antzu-aldian, guúen eusle, hum, hiotz ta mai
xu izana zala ta bertsolari guziak aitortzen 
ziotela maixutasun OI"i; bertsolariak diran bi
tartean gm'e erria ez dala ilko. Beste orrelako 
gauza askoesan zituen Txirrita ta bertsolari 
guziak goratuaz. 

Gero makil eder bat eskeñi zioten. 
Makillaren esku-muturraren inguruan one

la 'lion: "Enrenteriko Euskaltzaleak Txirrita
ri, 1936'g. Erpailla'k 22". 

Ondoren, bertsoJari guziak bertso pare bana 
bota zioten, aren berúsotarako trebetasuna go
ratuaz, lengo bi makillaz gañera eskeñitako 
irugarrena zertarako ote zuan ,galdetuaz, ta 
orrela. 

Urrena bazkaria. Ta noski, bazkalondoan 
bertsolari guziak kantu-Janari ekin zioten. Ba 
zuten nunbait Txirritaz zer esanik. 

Uztarpidek esanzion: zankoz nagi 'egon ez 
baziña etzizuten maJ<1illik erregalatuko. 

Basarrik, berriz, €San zion: makilla zu ba
ño lenago puskatzea desiatz~n dizut_ 

Bañan etzuen asma tu. Bizi izateko bi illa
bete besterik etzuen TX!ini.ta gizajoak. 
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Gero dantz;ariak t,a pelotariak izan zi-ran, ta 
'Oyen ondoren berriro 'ere kantari aSi ziran 
bertsolariak. (1) 

Egun artaneskeñitako makilla oraindik ere 
gOIldetzen dute Txil'ritaren illobak osabaren 
orotpengarritzat. 

(r) "El Día", 24 - III - 1936 • 
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SANTA ISABELEKO MEZA 

Santa Isaool egunean Alzan erriko festen 
bukaera izan oi da meza nagusia eta beste festa 
batzuekin. 

RepubUkaren urte batean erriko etxeak 
etzuen meza ori ,paga tu. J endeak uste zuen 
orregatik ere izango zala, bañan etzan meza 
na'gusirik izan. . 

Arratsaldean Txirrita ta bere Jengusu Lu· 
jambio, "Saiburu", bertsotan aritu ziran pla
zan. 

Txirrita oso zarra, lodia ta baldarra zegoen, 
etxea ere urruti xamaor zeukan, eta etzan me
'zetara jayero joaten_ Joaten zanean ere Mar
tillun tabernan bazka1du ta arratsaldean J!Ua
na·ene-ko gizonak, Eharlstok, zarbuldi batean 
ekartzen zuen' etxera, 

Saiburuk bertsotan €San zion aspaldían 
etzala mezetan izandu. 
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Txírritak onako bertso onekin erantzun zion: 

Meza entzutia gustatutzen zait 
kristau formalaren gisan, 
bañan nai arren 1:5eti neretzat 
ezta oso ,enrez izan, 
esan dirazu aspalditxuan 
ez naizela izan eUzan, 
meza nausiyaeman balute 
gaur entztítekotan nitzan. 

J endeak txalo asko jo zizkan, bañan bika
riyoari etzitzayon gusta tu. 

Orregatik, urrena konfesatzera joan zanean, 
meza entzun, Jauna artu ta kanpora atera za
nean, zimitorioan petrillean ·exerita zegoela, 
bikariyo jauna etorri ta esanzion: 

-Meza ·entzun al dezu, Txirrita? 

-Bai, jauna. 

-Santa Isabel eguheko partez izango zan? 

-Bai, jauna; orduan ez nuen beintzat en-
tzun da.:. 

Ta geroerrítan bikariyoak: 

-Zu bai, or zaJbiltza emakumeai berdeke
riak-eta kantat'zen ... 

Gero Txirritak kontatu zuen ori dana 
etxean. Illobak galdetu zion; 

-Ta ez al dio erantzunik eman? 
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---,B~i, andik Ol'du betera negoen bezela, on
do gosaldu ta litro bat a~do eranda egon izan 
banitz, emango nion hai ederra, bañan barau-
rik negoen da __ _ 

Urrenrgo urtean ere erriko etxea lengoan 
zegoen ta jendeak pagatu '.,men meza nagusi 
orL Bañan Txirrita Garagru-rillean illa zan ta 
Santa Isabeleko meza ori (Uztaillaren 2-an) 
Txirritarentzat izatea eskatu zuen jendeak ta 
alaxe izan 'zan. (1) 

(1) Jase Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza. 
Txirritaren illoba. 
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GAZTIDLUENE-N 

Len ere esan deguna, zartutakoan arreba 
gazteenaren etxera, Gazteluene-ra, erretiratu 
zan Txirrita. 

Gazteluene Alza-ko baserri zl\.lri bat da. Mal
da legun batean jarria dago. Ainbeste euskal
dun-baserri bezela, tellatuaren egal bat bes,ea 
baño lu'Zeagoa du, txapela jazten oi dan an
tzera. 

A1de-aldetik ura sakondutako bide bat di
joa. Astegunean bide ortatik goitik bera jeix
ten dira Pasaira lanera dijoazen baserritarrak, 
eta jayean betik gora igotzen dira kaletarrak 
egurastea.-a. Alakoak, Txi.rrita atarian exerita 
zegoela 'ikusi ta zenbat bider ez ote dira are
kin itz aspertu bat egitera gelditu. 

Amabost bat urte egin zituen Txirritak 
Ga'lteluene-n. Liburu ontan azkeneko ataletan 
jarri ditugun zenbait ,gertaera ta bertso, Gaz.
teluene·n bizi 'lanekoak dira. 
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Án bizi .izan zan bere arraba, koñadu ta 
illobakin.Etzuen lan askorik ematen. Etxetik 
kanpora,bertJsotara-edQ,joatean, bueltakoan 
beti ekart,len zituen paxientxik eta bes te olako 
galletakado goxoak illobentzako. Beti umore 
onez zegoen. 

Urte asko zttuen, bañan alare egiten zuen 
lan piska bato 

Egun batean karro (1) bat barrena sartzera 
zijoazen Saturnino, Txirritaren kuñaduaren 
anaya, ta Txirrita. 

Saturninok esan ',lion: 
-Mugituko ote degu, Joxe Manuel'? 
Ta Txi,rritak: 
-Nik e1tzen badiot Inugitu bearko karrua 

aurrera arlo mundua atzera. 
Bertso kantatzera ·eramateko ez ezík, alako 

edo olako ixtillu edo kontuzala ta maíz etor
tzen 'z;itzaizkan bertsoak jartzeko eskean. Ala
ko bertsoak, alegia jarri ta bertso-papeaetan 
argltaratutako bertsoak, beste Txirritaren li
buruentzat utzi ditugu. Ba du arek olako lau 
bat liburu osatzeko lain. Izan ere, bai bertso 
botiaz ta bai bertso jardaz, ,ez orain eta e,l 
ren, ez da izanga Txirritak ainbeste bertso 
utzi duan bertsolaririk. 

Ta ori berak eskribitzen etzekiela. Testa
mentua ·egitean ere, et'Zan bere firma jartzeko 
gauza izan, firmatzen ereetzekielako. Ala dio 
natarioak. 

(1) Euskeraz "gurdia" ta "karrua" gauza des
berdiñak dira. Gurdia da ardatza gurpillen batera 
bueltak ematen dituena, ta karrua berriz ardatza 
gurpillekin batera bueltak ematen ez dituena. 
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Egun batean, ipaperen bat egitera zijoa,la, 
onela esan zioten: 

~Paper ontan fi:rnnatu bear dezu. Eskolik 
bai al de.l!U? 

Ta Txirri tak : 
-Eskola? Gure etxeko azpiko a,ldean bal 

galanta... (2) 
Irakurtzen ba omen zekien, moldeko letrak 

bakarrik ordea, ez eskuz egindakoak. Bañan 
oso gutxitan sayatzen omen zan. 

Ga'z;teluene-n bizi zala, bere illoba Jase Ra· 
mon artzen zuen korpiatzalletzat edo "sekreta· 
riotzat". Onek ,eman dizkigu atal ontako argi
bideak. 

(2) Sebastian Salaverrla, Alza, Gazteluene, Txi
rritaren illoba. 
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TXIRRITAREiN AITAMENAK 

Bere azken urte oyetan, maiz esaten omen 
zuen: 

-Bai, ni aurki joango nal:,z, bafian nere 
oroimena ez da piska batean joango. 

Edo bes tela : 
-Beste kristau klaseak, il orduko ez da 

ayetaz ifior ere oroitzen ... Txirritaz ez da be· 
reala jendeaaztuko ... 

Batek bafio geyagok esan digu nola aditu 
lioten olakozerbait esaten. 

Bein batean auzoko gizon bat meta bat egi· 
ten ari zan. Txirrita ,ere an a1damenean ze
goen bazter batean exerita. 

Gizon ori Txirrita toriatzen asi 'zan: 
-Zartu 'lera, Txirrita, zartu ... 
-Bai Sila na!go ... I1 ere aurki egingo naiz ... 

Bafian nere bertsoak kantatuko dira bazterre· 
tan ni il da gero ere ... Eta nete aitamenak 
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ere izango dira periodikuetan eta paperetan ... 
(3) 

Il baño bost urte lenago, 70 uJ'te zituala 
j¡ar:ritako Ibertso batzuetan, onako au ag&
tzen da: 

Ga:zte gazterik asi nitzan da 
oraindaño bitartian, 
zenbait umore eder jarri det 
Kantabria-ko vartian, 

. pixka hatian ez naiz aztuko 
sarüüigatik lUr[)ian, 
nere aitamenak izango dira 
beste larogei urUan. (4) 

Liburu onek ez du bertso oriegiztatu bes· 
terik egiten, eta onen ondoren etorriko diran 
beste Txirritaren liburuak ere ori beraegin
go dute. 

Bert80 ontan ez da arrokeri-arrastorik ere. 
Bertso onek dio Txirritak bere bi'Zia zer izana 
zan ondo zekiela eta etzegoela damutan. Izan 
ere, Txirrita bezelako gizonak kalte baño me
sede geyago egiten dute askozaz ere mundu 
triste ontan. 

(3) Jose Ramon Erausquin, Gazteluene, Alza, 
Txirritaren illoba. 

(4) "Txirrita-ren Testamentua, Imp. Macazaga,· 
Rentería, r930". 
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• 

ERIOTZA 

Bere a'zken-bolara ontan beintzat, asko erre
zatzenzuen. Errosayoaeta beste etxeko otoi
tzak ez ezik, jeikitzerakoan eta oyerakoan-eta, 
"mesa-notxean" kandela ibat ipiztluta jarti, bera 
baulru-en gañean exeri, ta an aritz·en zan den
bora luzean bere errezuak egiten. 

Mezetara joateko ¡gauza ,etzanean ere, me
za-denbora gisa ontan 'err,ezatzen ipasatzen 
zuen . 

Len esan deguna, testamentua ,ere egin 
z:uen. Bere tlleta egiteko ta bere animarentzat 
mezak ateratzeko 500 pezta, heste puska bat 
pobreentzako. ta gañerakoa illobentzat. 

* * * 
Onrela. 1936 urteko Mayatzaren azkenean, 

Goizueta-n zerbait festa bazula ta Txirrita 
deitu zuten beJ:'le lengusu Saiburu-rekin ber
tsotara joateko. Goizeko bederatzietan automo
bil bat etxeraño billa etorriko zitzayola. 
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Txírrita garaíz (prestatu ta zai jard zan 
etxeko atarían. Esaten zuen Goízueta·ra alle
gatu ta amaiketalman gazta míña jan bear 
zuela. Gazta miña ízaten da gazta 'zarra dese
gín ta eltzean gOI\detzen dana, izugarri jateko 
sendoa. 

Atarian egon-da-egon, ordUa pasa, ta etzan 
autmnobillik agertzen. 

Koñaduaren anaya, Saturnino Erausquin, 
bertsolaría au ere, atarian zebillen ta ala esan 
zion: 

-Ba zaude, bañan ·etzaizu gaur automobí
llik etorriko ... 

Txírritak bertso batezerantzun zion. Zo
ritxarre'z illobak ez dira erdiaz besterik orol
tzen: 

zu aixa arí zerade emen 
íjua eta marrua, 
baña ez apura tu, Saturnino, 
etorri:kJo da karrua. 

Goizueta-n, tabernan edo, besterik kantatJu 
ez bazuen, au izan 'Zan TxLrritaren azken ber
tsoa. 

Noizbait bear ta azaldu zan automobilla. 
Txirrita exeritazegoen tokitik altxa ta asi 

zan (poliki-polikí automobillera joaten. 
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Txoferrak esan 'ZIon: 
~ ¡A, Txirrita, zer ote da zartzea! 
Ta. Txirritak: 
-Bizi bazera probatuko dezu. 
-Ez probatzea obe. 
-Amaika hada orregatik pena, duala gaz. 

terik illa ... 
Eta o:::,i esanaz, automobillean sartu ta joan 

ziran Goizueta aldera. 
Goizueta-ra aHegatu. ta amaiketakoan, Lo

yarte-renean ain zuzen ere, gazta miña artu 
zuen. Bai ipaúk jan ere. 

Jan da gero, altxatzean, ala esan zuen: 
-Oraintxe nere 'eUn da berrogei ta amar 

kiloak bapo jarri dituk orregatik ... 
Bea!1bada oy,ek i'.~an ziran ber,e azkeneko 

itzak. 
Ori esan ta kanpora, albiatu ziran Ibertso-sa

yoa asteko. Loy~e-etxetik irten ta pI azara 
zijo;azela, Txi-rrita bide bazte!1rean z,egoan 
arrizko aIki batean ,exeri zan. OIlduan kontu
ratu '.liran Iagunak z'evbait Ibazuela. Atakearen 
asiera zan. (1) 

Don Pedro Diez de UIzurrun jauna garai 
artan Goizuetan ozegoen apaiz, ta alako batean 
bat~edo,bat korrika etorrízit'Zayon, etortzeko 
ta etortzeko esanaz, bertsola'I'i bat gaizkitu za· 
la: taetortzeko aguro. 

(1) Onela kontatu zidaten Goizuetan ori ikusi 
zutenak. TJ!1irritaren illobak bestela kontatu zidan: 
L.engo itz oyek esatean, tabernan bertan, lagunak 
t'kusi omen. zuten erortzera zijoala ta eldu egin zio
ten, bestela lurrera baitzijoan. 
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Ala, joan omen zan. Txirrita silla batean 
omen zegaen. Tankera txarra eman zion. La· 
gundu zuen, ta ain gaizki ikusita, baita ere 
azken untzioa emano (2) 

Gaizueta·tik telefonuz abixua bota zuen Al· 
za-ka Martillun derit'Zayon tahe:mall"a. Emen
goak berriz mutil bat bia1dru zuten Gaztelue 
ne-ra. 

Gazteluene-kaak bazkaltzen ari ziran lasai 
asko, ta alako batean mutil ori presaka etor
tzen zaye, esanaz Goizueta-tik abixua etorria 
zUlla osabari zerbait egin zitzayola ta etxera 
zetorrela, bañan ez bildurtzeko. 

Andik ordu hetera edo, goizean osabaren 
billa etorritako automobilla bera etorri 'zau. An 
zetorren Txirrita gizajoa, baita ere mediku bat 
ari lagunduaz. 

Automobilla ge1ditu ta atea idikitzean, Txi
rritak alegin piska bat egin 'zuen andik ate
ratzen, bañanezin. Artu ta aidean eraman 
zuten oyera. 

Automobillak segituan a1degin 'zuen andik; 
Telleri-txiki bertsolaria Txirritaren ordez artu 
ta Goizueta-ra berriz ere, emengo bertso-festa 
galdru etzediu. 

Medikuak esan zien etxekoai Txirritak "he
morragia cerebral" zuela ta iru bat egunean 
hiziko zala. Ta ala gertatu 'Zan. 

Alpaiza deitu zuten. Don Jose Maria Mugica 
etorri zan. Denbora puska ibat egin zuen ga-

(2) Don Pedro Diez de Ulzurrun apaiz jauna, 
Iruñe. 

246 



xoarekin bakarrik, konfesatu al zitekean edo. 
Itxura danez, Goizueta-koak etzuten ezer esan, 
ta etxean bigarren a1diz eman zioten azken 
untzioa. Au ·ematean ta Jauna artzean, malko 
lodi batzuek ixurtzen zitzaizkan Txkritari be
gietatik. 

Etzuen itzegiten, bañan ezaguera ona zeu· 
kala ematen zuen. 

Orrela, aitutzen-aitutzen joan zan, ta poliki 
poliki il zan 1936 urteko Garagardllaren 3'an, 
asteazken egunarekin, arratsaMeko lauretano 
(3) 

(3) Jose Ramon Erausquin, Gaztelucne, Alza, 
Txirritaren illoba. 
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ORAINDAf.J'OKO LIBURUAK 

l.-R. Artola 
SAGARDOAREN GRAZIYA ta beste bertso 

asko. (Aitua) 

2.-M. S()II'oa 
GABON, i Au OSTATUBA! , ANTON KAIKU 

3'-P, Apalategui, S. /. 
EUSKAL MUTILLAK ARMETAN, 1. 

4.-Pepe Artola 
USTEZ LAGUNA DETAN ta beste bertso 

asko. 

s.-P. M. Urruzuno 
EUSKALERRITIK ZERURA ta beste ipui ba

tzuk. 
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6.-T oribio Alzaga Anabitart,e 
RAMUNTXO 

7.-Ramos Azkarate 
GALTZAUNDI ta beste bertso asko. 

8.--Antero Apa,olaza 
PATXIKO TXERREN. (Nobela). 

9.-Bitoriano Jraola Aristiguieta 
OROITZAK ta beste ipui asko. 

10. -Bertsolariak 
ERREGE EGUNEKO BERTSO-SAYOA (Iif'2) 

II.-Piarres La'rzabal 
BORDAXURI 

J 2.-Bilintx 
BERTSO TA LAN GUZIAK 

J 3.-Mariano ¡zeta 
DIRUA GALGARRI 

14.-Piarres Larzabal 
IRU ZIREN 
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15·-Bertsolariak 
EZKONTZA GALDUTAKO BERTSOAK -1-

16.-Alfonso M.a Zabala 
GABON GAU BAT eta beste ipui asko. 

17.-An,tonio M. Labayen 
MALENTXO, ALARGUN! 

18-19.-A ntonio Zavala, S. 1. 
TXIRRITA (Bizitza ta bat-bateko ber

tsoak. 
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