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Brretratu au «Buskal-Brria» errebistatik (69, 546 
orri-alde, 1913) artua degu. 

Brretratuaren azpian onela dio: .Bersolarls: Zaplraln, 
Pello-Errota, Otallo •• 

Bañan ez du esa ten zein Otaflo dan: Jose Bernardo ala 
Pedre Mari. Seguru asko, Pedro Mari izango da. 



ITZAURREA 

Liburu onek, bere izenak di/)n bezela, Pe
llo Errotak jarritako bertsoak ditu. 

Bere egillearen izena lau paperek baka
rrik ematen digute: 

Mixioaren kanta-paperak ala dio: "Bel'
t80 Berriak ARtea8u-ko Elicegui-k jarriak~. 

A rantzazu-ko lenengo kanta-paperak: 

"Asteasun hizi izan ian 
Pello Errotariak". 

Bigarrengoak: 

"Elicegui-k nai luke 
guztiyok juatia". 

1 rugarrengoak: 

"kontentuz arkitzen da 
Pello errotakua". 

Gañerakoak ez dute Pelloren izenik ema
ten, eta ez genduan arenak ziranik seknlan 
jakin izango, aren alaba Mikela bizi izan ez 
balitz. 

Bertso-paperez betetako nere karpetak 
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etxera era maten nizkan. A n bprtso-paper ba
koitzetik iru-lau bert.m ;rakurtzen nizkan. 
Geyenetan ola zion: "Ez, ori ez". Bañan noi
zean be;n ola e.~aten zuan: "Rai, ori bai; 
ori nik eskribitua da". 

Ta buruz beste zenbnit bertso esalen Zl

tuan, nik bertso nyek berak paperetik nere 
nrtean irakurtzen ni luan bitartean. 

Mikelak bere aitaren sekretariotza egiten 
zuan. Berak eskribitzen zizkan bertsoak. Ta 
arrezkeroztik larogei urte pasa diralarik 
ere, orairulik b('rt.~oak buruan gordetzea, 
arritzeko gauza da beneta-n: bañan ortik 
pent.~a dezakegu gure erriaren oroimena no
rañokoa dan-. 

Olakoai, paper-buruan, oi dan bezela, 
Bertso BPfriak zegonn ezkero, orixe bera 
jarri diegu guk ere; ta besterik gabe ere, 
irakurleak ortik antzeman dezake zein di
ran Mikelak bere aitarenak hezela ezagutu
tako paperah. 

Olakoen gertaera, Mikelak kontatu beze
laxe jarri degu, itzez-itz magnetofonoz jaso
ta. A rgibide oyekin, be.~tela guretzat illun 
xamarrak ziran bert,soa.k, argiz beterik gel
ditzen za-izkigu. 

Bañan badira beste zenbait bertso, ez ger
taera ta cz kanta-papera ezagutzen ez geni-
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enak. Oye tan Mikelari zor diogu dan-da
na. Etzan bertso guzietaz oroi.tzen. ezta ba
tzuetan bertso osoaz ere. Bertsoa erdizkago
goratzen zitzayonean, lerroa puntuz marka
tuta, jarri degu. 

Bañan lerroa puntuz eta gero oar bate
kin dagoanean, oarrak dion lJezela, kristau 
edo erri-izen bat kendu degula esan nai duo 
Or aitatzen diranen ondorenguak gure arte
an izango dira oraindik noski, ta ez goaz 
iñoren lengo lotsak eta samintasunak berri
tzera. 

Beste batzutan, nik bertsoak irakurtzean, 
Mikelak unela zwn: "Oyek ere badute ba 
gure aitaren bertsoen itxura! ,. . Bañan du
dan baitzegoan, ez ditugu liburu ontan ja
rri. 

Gañera, Mikelak etzuan beti aitaren se

kretariotza egin. A izpak ere egin izan zu
ten be in baño geyaf(otan. Orduan ja,rriak 
ezin, ba, ezagutu. 

Beraz, gaur emen argitarr:tzen dirana:. 
gain, beste bertso a!Jkorik ere jarri zuan 
Pellok; bañan, zoritxarrez, oyek ez ditugu 
sekulan Pellorenak bezela ezagutuko. 

Etengabe etortzen omen zitzayon jendea. 
bertsoak jartzeko eskean. Baila Pellok ere 

11 



pozik asko jarri, jornala irabaztea,gatik. 
Bost duro kobratzen omen zien bakoitzeko. 

"Pello Errotaren hizitza" deritzayon libu
ruan ere, badaude Pellok botatako ez-eze. 
jarritako ere zenbait berlso. Bai, bañan ayek 
iñork eskatu gabe jarriak zituan, bere ba
rrenak eskatzen ziolako jarri,ak dira. 

Eta alako bertsoak -Mikelak gogoan ja
sooak gañera, ez guk paperetan arkituak-
Pelloren bizitza bera argitzen dute. Egokia
go ematen dute beraz liburu artan, oraingo 
beste ontan emango zuteken baño. 

Antonio Zavala S.1. 
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ASTEASUKO MIXIOA 

(1879 ) 

Nik amairu urte nituan. Nere gazte-den
horan Amasa-n, ZizurkilI-en eta AsteasU-ll 
ezagutu nituan mixioak. Zizurkil-koa izan 
zan aurrena. 

Angoa ikusi eta "Asteasura ekarritzeko 
egin zan ametsa", ta ala, errí guziak dirua 
emanda ekarri zirall mixiolariak. 

Mayatza zan, haserritarrentzat garairik 
okerrena, bañan ala ere, hederatziurren ar
tan erri guzian ganadu hat ere etzan lotzen 
lanerako. Gurdi-txistu hat mClldian entzu
ten hazan, "zein ote da ori?" galdetzen zu
ten danak arrituta. 

Begira jarrita, hazter guzietatik hazeto
rren jendea hideak betean. Baita Alkiza-tik, 
Zizurkil-dik, Aduna-tik ta hesteetatik ere. 
Orduan ala izaten zan: erri batean mixioak 
haziran, inguruko errietatik ere agure-atso
ak ez heste danak etorri. Astíasutikere ala 
joan giñan Zizurkilla ta Amasara. 
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Bazan orduan errian Ameriketatik etorri
tako erriko seme bat, Xanti, ta onela esan 
zion onek gure aitari: 

-Pello, nik esango banu Ameriketan ne
re errian aste-egunean nola dijoan mixiora 
jendea, ez lidake iñork sinistulm ta erotzat 
joko ninduten. 

Orduan bakarrik ezagutu nnan tabernara 
txiki-erdi bat ardo edatera animik ere joan 
etzan eguna. Orain fedea otza dago orduko 
aldeano 

Zizurkil-kOltn, zimitorioau egin zituen ser
moi batzuk, jende dana elizan ezin sartu 
zalako. 

Astiasura bi praille etorri ziran: Frai Luis 
ta Frai Daniel. Frai Luis begl bakarra zan, 
ta bestea berriz oso gaztea. Gure aitak ere 
esaten du: 

"Di ta bost urte oraindik eta 
predikadore zuzena". 

Erretore-etxeko atarian biltzen zan jen
dea, ta andik elizara prozesiyoan joaten gi
ñan "Atoz pekataria" kantatzcn. Aiton kas
kazuri danak ere kantari joaten ziran. 

Izlari bikañak ziran praile ayek biak. Frai 
Luisek predikatzen zuan aurrena, ta gero 
Frai Danielek. 
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Beste bertsolari batena nik Amasako mi
xioan aditu l1uan. Barkazioko sermoya zan. 
Ola esan zigun prailleak: 

-Nere kristauak: Bertsolari zar batek 
bein esan zuana esango dizuet ol'ain nik ere: 

Lenengoa fedea, 
bigarrena esperantza, 
irugarrengo orrek badu 
milla bat mudantza, 
i il da karidadea! 
ibizi da mengantza! (1) 

Ta iru bider esan zuan: 

iil da karidadea! 
ibizi da mengantza! 

Bukaeran ere, Astiasun, el'1'ctore-etxeko 
atariraño laguntzen genien praileai. An da
nak belauniko jarri ta gurntze batekin Aita 
Eternoaren bedeinkazioa ematen ziguten. Ta 
gero ixil-ixilik joaten giñan danak norbere 
etxera. Orduan kristau beroak edo otzak 
iza ten ziran; etzegoen epelik, gaurko geye
nak bezela. 

Zimitorioa erresario, medalla, ta eliz··li
burn saltzallez betea egoten zan. Gero ga
lerazi zuten ori. 

Gure aitak, etxera joan ta egun artan 

(1) Au, Aya-ko Izuela-ko Artzayarena da. 
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egindako sermoyaren gaíiean bertso-pare bat 
apnntatzen zuan. 

Gero, kanta-papera publikatzerakoan, erri
ko bi gizonek esan ziotenmixioa aiek eka
rria zala jartzeko, bañan gure aitak ezeu 
esa n zien, erri guziak ekarria zala ta etzaIa 
bate gezur-bearrikan (2). 

(2) Mikelak bertso batzuek kantatu zizkidan, ba
ñan guziak ez ditut Tolosako Fakundo Adurriaga "Be
samotza" zanaren bertso-bilduman . beste iñun ari
kitu. Emen dauden bezela jartzen ditut. 
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BERTSO BERRIAK 
ASTEASU-KO ELICEGUI-K JARRIAK 

1/ Milla zortzireun irurogei ta 
emetzigarren urtea, 
Asteasura Iogratu dute 
misiyuak ekartzea, 
ondorenean gogoratu zat 
ejenplo on hat jartea, 
onetarako zure hear naiz, 
guziyon Jesus maitea. 

2/ Mayatzaren ogei ta hatean 
asi zaizku misiyuak, 
jakin ditugu nola diraden 
guretzat kondiziyuak, 
gure onerako izandu dira 
orien esplikaziyuak, 
indartsu, arren, egin nazala 
J esusen hendiziyuak. 
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3/ Au Zizurkillen ikusi eta 
egin genduen ametsa, 
Asteasura ekarritzeko 
iñola're al bagentza, 
erri guzia orretarako 
egiña dago nobleza, 
komisioa nonbratu eta 
kunplitu degu promesa. 

4/ Frai Luis orrek pl'edikatu du 
kulpitotikan aurrena, 
itzegin digu erakustera 
etorri dala gugana, 
ezaguturik gure artian 
premi aundiya zeguana, 
orren sermoyak mugituko du 
sentidurikall duena. 

5/ Frai Danielek itz egin diga 
berriz urrengo puntuan, 
ez segitzeko komerzioan 
guk mundurako tratuan, 
anima garbi idukitzeko 
zuzenian da kontuan, 
onetarako konbeni dana 
J aunaren beldur santuan. 



6/ Relijioso hi izan dira 
¡¡eme San Franziskorenak, 
guk kunplitzeko haldin hagindu 
eman dizkue ordenak, 
gure onerako izandu dira 
oyek egindako lanak, 
J auna alahatzen ekusitzia 
zeruan nai dute danak (3). 

7/ Egoki asko atera zuten 
guretzat on zan planua, 
etzala basta pensatutzia 
"kon(esatzera banua", 
bear bezela pensatutzeko 
utsegiñaren damua, 
dolorea ta propositua 
ori da bide sanua. 

8/ Ikasirikan arkitzen gera 
nola egin kon(esioa, 
esamiñara prestatutzeko 
lenengo atentzioa, 
dolorea ta propositua 
ori da kondizioa, 
penitentzia kunplitutzean 
hadu satis(azioa. 
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9/ Asko alditan esan digute 
predikadore maiteak 
bat utzi gabe ateratzeko 
barrengo serpienteak, 
artatik arin jartzen diraIa 
animetako nekeak, 
minutu artan eiten diraIa 
Jaungoikuakin pakeak. 

10/ Pekatariak egifiagatik 
pekatu ustez gordean, 
Jaun Zerukua presente dago 
beti begien aurrean, 
deskuidatutzen gifian geyago 
gauza ori jakin gabean, 
ontzaz aurrera izango gera 
gu bizimodu obean. 

ll/ Obligazio asko diogu 
kristau guziak Jesusi, 
nere mingañak zenbateraño 
au ezin adierazi, 
arren prueba klaroan dago 
ifiork nai badu ikusi, 
bere odola ixuri eta 
danok ginduzen erosi. 



12/ Pekatú egin dan hakoitzian 
Je80s herriro josten da, 
imemu dana zahaldu eta 
zeruko atea ixten da, 
etsayetara aren anima 
entregatua uzten da, 
ez al gerade atrehituko 
bite oyek iku8tean! (4) 

13/ Engañagarri hat hesterikan 
ez dadukagu mundua, 
tentazioa nunaitik eta 
iñola ezin kendua, 
allegatutzen zaigun garayan 
eriotzako ordua, 
hear hezela pronto ez badago 
aren anima galdu'a (5). 

14/ Il hearra guk danok daukagu 
pekatuak ekarriya, 
konsideratzen hadegu ondo 
gauza ikaragarriya, 
anparorikan ifiundik ez ta 
estad u errukarriya, 
aren anima galdua dago 
pronto ez badago jarriya. 
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15/ Nere kristauak, hadatorkigu 
azken juizioko eguna, 
Josepetako zelai santuan 
danok hildu hiaguna, 
juez justuak letuko digu 
munduan egin deguna, 
errukarriya aterako fla 
ara gaizki joaten dana. 

16/ Juez justuak guzien bif!tan 
Ietuko du sententziya, 
zer posturetan igaro duhen 
mundu onctan biziya, 
zuzen hadago zierloa i1a 
zerua irahaziya, 
gaiztoak herriz infernuetan 
eternidad e guziya. 

17/ OhIigaziyo askoren mcnde 
hizi gera gurasuak, 
prezisamente guk azi hiar 
aur inozente gaixuak. 
erakutsiaz uoIa diraden 
.J esukristoren pausuak, 
gañerontzian guretzat datoz 
kastigu izugarrizkuak (6). 



18/ Inozentia utzitzen hadu 
gurasoak okerrean, 
etsayak ura tentatuko du 
agudo jeneralean, 
zer eskandalo jarriko ditu 
orrek mundu zahalean, 
ekuskizunak aundiak daude 
J aungoikuaren aurrean. 

19/ Aurrarentzako bear dana da 
batayoa lenbiziya, 
orren urrena tokatzen dira 
mantenna ta jantziya, 
dotrina ondo erakntsiyaz 
J esnsek gnri utziya, 
ala portatzen baldin bagera 
libre (la kontzientziya, 

20/ Seme alabak bizi dirade 
ordena onen mendean, 
aita ta ama errespetatn 
bear dan umildadean, 
al duen gayaz 8okorrituaz 
ezintuera diranean, 
berak nai badu ala izatia 
artaratntzen danean. 
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21/ Premi danean lagundu ondo 
aitari eta amari, 
hestela ofensa egingo zayo 
guziyon jahe Jaunari, 
erreparatu deyola ondo 
atal huruko kanari, 
kastigu aundiyak etortzen zaizka 
gaizki portatzen danari. 

22/ Eskandaloso gllziak dira 
e~ayen ayudanteak, 
engafiatuzen ihiltze'iranak 
persona inozenteak, 
zahalik heti utzitzen dizka 
okerrerako ateak, 
desprezio au ez du merezi 
Jesusen horondateak. 

23/ Persona eskandaloso hatek 
anima asko galtzen du, 
zeru-hidean dagona ere 
infemurako jartzen du, 
here anima etsayetara 
orduan entregatzen du, 
etziftake zu ola ihilliko 
au pentsatuko hazendu. 



24/ Aurretik asko illak dirade 
gu're ez be ti biziko, 
zerbait esaten asia nago 
banuke adieraziko, 
mundu ontako iduripenak 
dirade egun gutxiko, 
kuidado anima galdu ez dedin 
etemidade guziko. 

25/ Aldrebes asko geunden bada 
gauza oyek ez ikasiyan, 
pekatuetan bizi gifianak 
geren denbora guziyan, 
illuntasuna beste gauzarik 
ez dala kontzientziyan, 
oyen sermoyak para gaituzte 
Jaungoikuaren graziyan. 

26/ Gure animak konsolatzera 
oyek zaizkigu etorri, 
nola bear dan garbiro asko 
dizkigute irakorri, 
bengantzarikan baldin badegu 
barkatutzeko alkarri, 
lenago gaizki bizi gi:fíanak 
orra deskansuan jarri. 
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27/ Barkaziyoko sermoya egiten 
kulpitotikan asi zan, 
J eSUBen prueba nolakua zan 
klaro asko ikusi Z8n, 
bengantzak zeukan ate zabala 
derrepentian itxi zan, 
erri guztia jarri gaituzte 
pake santuko bizitzan. 

28/ Persona asko bizi· ~iñaden 
pekatuak erituak, 
obra onetara utzi nai ezi)¡ 
etsayak amarratnak, 
traba ~uziak libratu ditu 
gizon oyen predikuak, 
esan gentzake oyek dirala 
gure animen medikuak. 

29/ Bear bezela alahatuko 
banu Arrue Fray Luis, 
sermoi ederrak egin dizkigu 
bere birtute ugariz, 
predikadore izugarriya 
azkarra dago memoriz, 
maíz ekartzia orrelakua 
ohe litzake al balitz. 



30/ Beste laguna Baertel zueD, 
Fray Daniel izena, 
oi ta host urte oraindik eta 
predikadore zuzena, 
ederki asko hetia dauka 
memoriko almazena, 
cstimatua hear litzake 
tamaña ortako gizona. 

31/ Mesede asko izan degu guk 
gizon oyek ikusia, 
sendatu eta utzi gaitue 
len gaizki gennden guzia, 
hide luzean zahaldu dedín 
l'elijioko azia, 
Jaunak diela leku a8kotan 
pl'edikatzeko grazia. 

32/ Ni Asteasnn hizi naizena 
nerez naiz errotaria, 
oyek juanda artn dedana 
pena ikaragarria, 
haldin hanengo poderatua 
interesez ngaría, 
errian hertan egingo nieke 
oyei konhentu herria. 
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33/ Obra onetan segitutzeko 
eman dizkue puntuak. 
denbora junda ez du balio, 
orain atera kontuak, 
Jesusengana beti gogatu, 
gorrotatu pekatuak, 
animak indar iduki dezan 
maíz artu sakramentuak:. 

34/ J esus maitia amoriuaz 
daukagu guri begira, 
garbitutzeko otsegiten du 
animan degun ziki1ia. 
sakramentuak maiz eta ondo 
errezibitzen badira, 
pausorik ere utsegin gabe 
zeruetako glorira. 

35/ Nere kristauak, segi dezagun 
ori ola dan kasuan, 
pensatuaz zer konsueluak: 
diraden Paradisuan, 
Ama Birjiñak artu gaitzala 
danak guziok besuan, 
gero gloria goza dezagun 
eternidade osuan. 



36/ Guzion J esus, guregatikan 
egin hear. du erregu, 
orretarako heraren Ama 
hitartekotzat hiagu, 
orren fahore atera ezkero 
zerua dago seguru, 
Pedro Elizegi-k au deseo du 
amen komeni hazagu. 

(3) Fakundo Adurriaga-ren bertso-bilduman bes
te oneJa zegoan bertso au: zeroan nai daten, amen. 
Oker, beraz. Zeroan nai daten danak jarri degu, Mi
kelak ala esan zualako. 

(4) Puntu aü ere oker dago. Nola jarriko zuan 
Pellok? 

(5) galdu'a=galdu da. 
(6) Puntu au ezin irakurri zan; izagarrizkuak 

Mikelak osatua da. 

IKUSI: Tolosako Fakundo Adurriaga "Besamotza" 
zanaren eskuz idatzitako bertso-bUduma. 
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APUSTUAK 



1 

AMASA-KO SEGA-APUSTUA 

Amalla-n sega-apostu hat jokatu zan. Se
galariak, hata liberala ta bestea karlista 
omen ziran. 

Ta juzkalariak ("terzeruak"), geyago eba
ki zuana beretakoa, liberala, etzalako, tran
pa eginda hesteari eman zion jokua. 

Ortatik ixkanbilla latza sortu zan, ta 
apostulari oyetako bati andregllyak despeira 
eman zion. 

Orduan gure aitarengana etorri zan, an
dregayak nola utzi zuan eta Ameriketara zi
joala hertsoetan jartzeko esanaz. Bai jarri 
ere gure aitak. 

Bertsoetan auxe jarri-azi zion aitari: 

"j akin naiko det nola zeraden 
etortzen hanaiz hizirik". 

Ta esan bezela, etorri omen zan atzera, 
bafían ordurako neska ezkondua zan, da ez
kontza txarra egifía omen zan gafíera. 

Nik ez nuan mutil ori ezagutu. 

35 



36 

BERTSOAK 

1/ Bildurrik gabe esango det nik 
egin nuben pekatua, 
Santio-mendin sega-apostu bat 
ortxen dago jokatua, 
guk belar geyo ebaki eta 
bestiai eman jokua, 
egun ura zan, bai, neretzako 
oso deskalabratua. 

2/ Bildurrik gabe nik esango det 
pasatu zaigun guziya, 
lagun artian koleratuta 
nintzan izketan asiya, 
uste det bada esan nuela 
gauz bat ondo mereziya, 
egun orretan izan genduben 
erremateko auziya. 



3/ Andik urrengo nere pausuak 
ziran andregayagana, 
atia jo det, aita leyora, 
gero alaba ta ama: 
"Zu al zerade asarretuta: 
bullan ibilli zerana? 
'oyekin orla biar badezu 
ez arrimatu nigana". 

4/ Errespuesta nik eman niyon: 
"Aizazu, dama gaztia, 
ez nuan uste modu orretan 
desanparatzen astia, 
zurekin nere oraindañoko 
itzak onela eztia, 
borondatia kunpli dedilla 
merezi badet uztia". 

5/ Puntara fiña ez da iZllten 
erro paren ilbanua, 
kulparik gabe utzi bearrak 
ematen zidan damua, 
ezaguturik borondatia 
etzendukala sanua, 
zure despeirak irazekita 
Amerikara banua. 
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6/ Barku batian enbarkatu naiz 
parientiak utzirik, 
beti orrela ibilli gabe 
alkar ezin ikusirik, 
gure J ainkoak irixten badu 
ni gana alako grazirik, 
jakin naiko det nola zeradim 
etortzen banaiz bizirik. 

7/ Adios llere aita ta ama, 
zuek zerate aurrena, 
senide edo parientiak, 
andregayari urrena, 
konsuelorik bate ez daukat, 
triste da nere barrena, 
zuek utzi ta juan bi arrak 
neri ematen dit pena. 



11 
ANOOAIN-GO ASTO-APUSTUA 

(1892) 

Asto-apustua jokatu zuten hi pamelik Au

doaiften: 
Asto-apustua jokatuba da 
or Andoaiñgo partian ... 

Ta gero: 
Matias orrek a!\to txikia 
bañan ihildun trebia, 
zortzi minutuz atzetik asi. 
Iaster jo dio paria ... 

Nik eztakit, bañan etziran a~to utsak izan
go, kargakin izango ziran. Olako Jekutik 
olakoraño, zein asto karga iguaIakin azka
rrago joan. Ara noIa egiten dituen gizonak 
apustuak! 

Eta asto txikiak aurrea arrapatu. 

Izango zuten gero diferentziren bat eta 
gure aitak bertsoak jarri zituan (7). 

(7) Auek dira Mikelak, Pello Errotaren alabak 
cman zizkigún berriak eta erdizka kantatu zituan ber
tsoak. Bañan bertso-puska oyek argi eman zuten, 
Alsasua-ko Concepci6n Mendiluce-k eman zigun ber
tso-papera Pello Errotarena zala jakiteko. 
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BERTSO BERRIAK 

1/ Milla zortzireun larogei eta 
amabigarren urtian, 
Uztako illaren amaikian zan 
ori señalamentian, 

aAto-apustu bat jokatuba da 
or Andoaiñgo partian, 
bide Iuzian, San Estebandik 
Iyuyara bitartian. 

2/ Uztako illaren amarrian zan 
apustu ori zerratu, 

J ose Antoniok ginduelako 
astuarekin markatu, 

obia nun zan hanerakien, 
nik ere ez nion barkatu, 
bosna pezeta siñale hota, 

ontzako bana jokatu. 



3/ Jose Antonio astoarekin 
oso zeguan arrotuta, 
obia nun zan ordriko berriz 
Matias akordatuta, 
San Estebandik Iyuyaraño 
bidia siñalatuta, 
zein azkarrago ara allegatu 
z·ortzina arroa artuta. 

4/ Esall dan gisan prestatu gera 
apustuba jokatzeko, 
azkena ara iris ten dallak 
ontzaku ori galtzeko, 
armoni txarrik izan e ~ dediñ 
ondoren iñorentzako, 
biell partetik jl1zkalaritzan 
Toledo ori jartzeko. 

5/ Orla izketak egiñagatik 
gertatu dira alperrik, 
Jaungoikl1ari graziak eman: 
ez degu izan okerrik; 
mese de l1stez ibilli eta 
zenbaitek ez du eskerrik, 
Jose Antonio ez da piatu 
Toledorekin bakarrik. 
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6/ Toledo ori gizQn pre8tuha 
here hizitza OSUall, 

arentzat ere armoni txarrak 
egin ditue auzuan 
arren astuak azkar juteko 
hiar aiñ indar etzuan, 
ametituko zitzayon pozik 
lan egin izan hazuan 

7/ Bekaistikuak alimalia 
ahieran hai listua, 
utsikan arifi zehillen hañI:J 
karga aundia eziñ jasua, 
pifia zeukaIa ark uste arren 
ateria du hastua, 
ArimaIoko bire-glÍtzian 
erori zayo astua. 

8/ Matias orrek asto txikia 
bafian ihildun trehia, 
host minutuz atzetik aSÍ, 
laster jo dio paria, 
ots egin zion arrentzat azkar 
lihra zezala hidia, 
estu artuta hertan erori, 
euan kontentu jahia. 



91 Asto txikiak zortzi arroa 
eraman biar sakuhan, 
San. Estebandik Iyuyaraño 
gallera mendi altuban, 
bafta ori allegatu da 
an berrogei minutuban, 
egon aundirik ark eztu egin, 
ankak dantzatu zituban. 

101 Atzetik ori asi zan baño 
allegatu da aurrena, 
zortzi arroa bizkarrian da 
mendi guzíak barrena. 
aundiagorik ez baldín bada 
probintzian dan onena, 
jabia zeiñ dan esan biar det, 
astua Zozberrirena. 

III Guk apustuba irabazita 
alare geunden serio, 
zergatik eze panparreriak 
iñun eztuben balio, 
galtzallíaren pamili orrek 
setari segitu dio, 
gero baikuntza egin digne 
lau ori dala medio. 
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12/ Asto-baikuntza egin digue 
Uztaren amazazpian, 
aurtengu ontan igandian zan, 
ori nere iritzian, 
gnre tartian deretxo gabe 
asi nai zuben auzian, 
orrelakorik len ezta pasa 
eguzkiaren azpian. 

13/ Guk aziendak len bezelaxe 
hialdu'itugu larrera, 
ataka zahal ikusi eta 
alimaliak anrrera, 
kulparik ezta guregauako 
oyek daukaten kolera, 
lau astorekin hi emakume 
or juau dira kalera. 

14/ Asto oyekin juan dirade 
ebia ari duala, 
batek gerrira jasoa zuen 
bere gouaren egala, 
au dabilIela puntara askatu, 
manera zeukau zabala, 
itxura ederra ematen zubeu 
kamixa agiri zuala. 



15/ Asto oyekin alkatiari 
juan zitzaizkan aurrena, 
bere manera zabal zuala 
kale guziak barrena, 
testigu gabe artubak izan, 
ori gauzarik txarrena, 
ark lege onez bialdu ditu 
andikan juez arena. 

16/ Oyek ez ditu ibilli-azt 
ifíork galtzeko perezak, 
edozein gauza libre dala uste 
emakume alrrebesak, 
baikuntzarekin etxeratu nai 
apustuko interesak, 
azkar astuak entregat1.eko 
agindu due juezak. 

17/ Atrebitu ayek besteren gauza 
kalerafío ekartzia, 
juez jaun orrek agindu eta 
kosta zaye entregatzhl, 
kaso txarra da alimalia 
testigu gahe artzia, 
emakumi oik merezi zuten 
biak kartzelan sartzia. 
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18/ Di elllakullle lau astorekin 
ka lera dira abitu, 
nere etxekuak izatezkero 
biarko zuen gelditu, 
ibilli pranko egiñagatik 
eztue asko serbitu, 
gizonik ezta ondo biziko 
andriak galtzak baditu. 

19/ Berri onikan eztu sekulan 
gaizki lanian astiak, 
bi asto ziran Estebanenak, 
Matiasenak bestiak, 
errollleria ka lera eginda 
apenas dauden tristiak, 
kastigatzia nai zuen baño 
eztira asko kostiak. 

20/ Mingain gaiztoak eragiten du 
llluuduban asko erida, 
beragatikan papera onetan 
ipiñi degu segida, 
zer pasatzen dan ikasitzill 
askorentzat kOllleni da, 
bertso berririk etzan jarriko 
ixilik egon balira. 



211 Apustuba ta baikuntznri guk 
orra bertsuak atera, 
al dan guztia zabaldutzeko 
Euskalerriko partera, 
kasua zer dan ikasitzeko 
emen badago aukera, 
gusto duanak artu dezala 
bost zentimuan papera. 

IKUSI: Bertso-papera: "TOLOSA: Imp. de E. 
López", (Concepción Mendiluce, Alsasua). 
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ITURRIOZ-KO SEGA-APUSTUA 

Sega-apustua jokatu zuten Iturrioz-en (8' 
Izuelak cta heste hatek. 

Izuela ori, Aya-ko Beama deritzayon La
llarakoa zan. !zuela hascnikoa. 

Aurrena, hesteak jarri zi7.kan hertsoak 
Izuela orri. Orduan gure aitagal1a etorri zan, 
da gureak gañetik jarri ziluan, Izuelari uo
la er~ri txarra eman zioten, da noJa galdu
-arazi zioten, ta ad erari lXllrra eman zio
na il zala ta zerual1 sartzea ctzaJa segu-
rua ... 

Nik eskrihituak zirau oyck cre. Bat-edo
bat gogoratuko zait oraindik ere: 

(8) Iturrioz, Aya-ko partean dago, Emio-mendi
ren egalean. Antziñatik an egiten dira sega-apus
tuak. 
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Izuelak orduan 
pozik eran zuan, 
paltatu-azi ziyon 
buruko zentzuan, 
derrepente iltzeko 
indarrik etzuan, 
orain esau zazute 
zeiíek eman zuan. 

agidanian il da 
askoren moduban, 
alakua neke da 
sartzia zeruban. 
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EZKONTZA GALDUTAKO BERTSOAK 



1 

"Bertso auek ere neronek cslaibituak di
ra. Bañan pasadizoaz ez naiz oroitzen". One
la esan zuan Mikelak. Ta bertso banaka ba
tzuk kantatu ziwan. Ta bertso oyek eman 
zuten bide, iñoren izena gabe zegoan papera 
PeUo Errotarena zalo jakiteko. 

BERTSO BERRIAK 

1/ Dieponitu det asunto bati 
bertso berriak jartzia, 
zeñek naiko du modu onetan 
jendiak autan artzia? 
ainbesteraño ez det seutitzen 
gure ezkontza galtzia, 
bafia pena det kulparik: gabe 
otrela engañatzia. 

53 



54 

2/ Nungoa naizen esan biar det 
............... det graziya • 
orain Pasayan enpliatzen naiz 
......... -n jayo ta aziya, 
Naparmako dama batekiñ 
nintzan tratatzen asiya, 
enredo asko probetxu gutxi 
nik dedan irabaziya. 

3/ Neskatxa ori emen bizi da 
baita ......... -n jayua, 
abisaturik azaIdu ziran 
zedukan opiniyua, 
nereganako noIa zedukan 
guztizko amoriyua, 
fabore zaIa uste nuen da 
izan det kontrariyua. 

4/ Enpeño on bat biaIdurikan 
ninduen erakarriya, 
itzegiteko billatu nuen 
gramatika irakurriya, 
merienda ere bazendukazun 
guretzat pronto jarriya, 
mudantza baizik izan ez dezu 
mundu-engañagarriya. 



5/ Konprometitunai zukian da 
afana franko hazuan, 
fiaturikan agindu niyon 
satisfaziyo osuan, 
itzak ederrak, hiotza falso, 
kariño fiña auzuan, 
puhlikatutzen astera nua 
merezi dezun kasuan. 

6/ Esaten niyon: "Arlotia nalZ. 
ondasun asko gahia, 
prezisamente ez naiz ¡zango 
diru askoren jahia". 
Erantzun ziran: "Baldin huera 
lana egited' trehia, 
sayatu ezkero luzituko da, 
zer da hizitza ohia?" 

7/ Langillia ta kondutakua, 
kontentu ziñan orduhan, 
oraiñ haditu milla pretesto. 
guk ez dakigu zer duhan, 
orgullua edo grandeza bada 
gaurko egunian munduban, 
ez banintzaden zuretzako ona 
ez biartzia zenduban. 
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8/ Okasiyo bat emen izan da 
juan dan aurreko urtian, 
ni ere bistan fortunatuba, 
nerau ez nitzan partian, 
nere lagunak, zuen disputa 
ori biyontzat kaltian, 
ez tokatzia 000 litzake 
orrelakuen artian. 

9/ Disputa orl Izan ezkero 
pleituban dute segitu, 
oraindik ere nik igual det 
Ienago ainbat kreditu, 
lardaska txarr~ ondorenian 
neka-biriak haditu, 
obra gaiztorik egin dedanik 
apenas dezun aditu. 

10/ Kaso oriek izaten dira 
pisubak edo grahiak, 
neri etzaizkit iduritutzen 
besterik hañon ohiak, 
pazientziya emango al digu 
zeru ta Iurren jabiak! 
egun batzuek preso juan zaizkit 
knlpa aundirik gabiak 



III Aziyo ortan nik ez det egin 
tokatzen ez dan gauzikan, 
disputa edo soherhiarik 
etzat gustatzen kasikan, 
hestek etziran ezer egiten, 
ni ere egon pozikan, 
mant:n gaiztorik etzat arkitzen 
an izatia haizikan. 

121 Neskatxa orí asi zitzaidan 
tristurak manifestatzen, 
orretarako konpromisullk 
etzaizkiyola gustatzen, 
lenago hero izanagatik 
nunbait asi da oztutzen, 
orrekiena galduhagatik 
ez naiz hiziro estutzen. 

131 Berak hiartu ninduhen eta 
orain herak despedira, 
zenhait neskatxa askorcn herri 
jakin zaliak oi dira, 
antz eman gahe ez naiz egondu 
len ere orri hegira, 
orixe hezin neskatxa fjiíak 
geyago ere badira. 
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14/ la, gaztiak, gurekin artu 
guztiyok eskannentubak, 
txit mudakorrak izandu dira 
dama orrenpensamentubak, 
beretzat ere probetxu gutxi, 
neretzat sentimentubak, 
ezkontzeko itzak ematerako 
ondo atera kontubak. 

15/ Ezkontzeko itzak edozein moduz' 
ematekuak eztia, 
zenbaitek batí agindu eta 
"ai baletorke bestia!", 
endemas ere ederra bada, 
aberatsa ta gaztia, 
ez da biziro ikaratuko 
len dadukana uztia. 

16/ Aberatsakin tratatziatik 
galdu du nerekikua, 
pesadumbriak manifestatzen 
izandu zera pijua, 
auzo batetik bestera ere 
sombrillarekin dijua, 
interese tan ez dakit zer dan, 
lujua badu naikua. 



17/ Kaballeruakiñ pasiatze'l du 
egunaz eta gabian, 
beso ondotik artutzen dute 
nik baño modu obian, 
enteratuba egon biar du 
de-braceteko legian, 
eUllten diyote erori ez dediñ 
lurrera uste gabian. 

18/ Penagarriyak izaten dira 
pobrien paraderuak, 
orrelakuak ezagutzeko 
ez gaude mutill eruak. 
gizon ederrak izketa leunak, 
gañera boltsa beruak, 
gugandik gusto partikularra 
dizute kaballeruak. 

19/ Zazpi ille betez esperantzan 
ez naiz alferrik egondu, 
nerekin ezer ez duela izan 
orain esaten omen du, 
alkarrekin maiz ibilli /lera, 
ifioiz etxera lagundu, 
geyago ere esango nuke 
gogo aundiya bagendu. 
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20/ Nerekiñ nola tratatu dezun 
jendia frankok badaki, 
pasa dan gauza ukatutzia 
nik ez deritzat egoki, 
desanparuan utziyagatik 
ez nazu asko erruki, 
nik andregaya hiJIatuko det, 
ez kuidadorik eduki. 

H/ Ezkontzia da gauza erraza, 
sinisturikan oi nago, 
lengo moduhan hizi hiarko 
he ti bildurrak hanago, 
fraile juateko pensamentuhan 
prezisamente ez nago, 
zuk ere on hat artu ezazu 
urdiñdu haño lenago. 

22/ Bertso herriyak atera ditut 
dihertsiyua !lortzeko, 
konhenidira huru ariñak 
juiziyuan sartzeko, 
halorerikan haldin hadezu 
oyen ordafiak jartzeko, 
preheniturik ni egongo naiz 
paper eder hat artzeko. 



23/ Despartitubak gelditzen gera, 
len zifian nere maitia, 
batzuek asko arritzen dira 
zu neregana juatia, 
biotzetikan etzan izango 
zenduben borondatia, 
agur, Josefa, eskerrik allko, 
ondotxo bizi zaitia. 

2/2: Mutillaren izena. 
2/4: Mutillaren jayoterria. 
3/1: Neskatxaren jayoterria. 

IKUSI: Bertso-papera: "Eibarren: Pedro Orúe-en 
moldizteguian". (G. Mugica zanaren bertso-bildu
majo 



11 

Lengusu-ezkontza egin omen zuten. Biak 
apellidu batekoak ziran, Naparroakoak. 

Aitak alabari esa ten omen zion irurogei 
ontzako dotea emango ziola, ta arrio "sufi
zientea" ere bai. 

Ala, ezkontza tratatu zuten, bañan gero 
alargon zar batek -aberatsa omen zan 
ura- neskatxa pretenditu zuao. 

Neskatxa bera joan omen zitzayon muti
Hari esatera: 

-Orl'ek pretenditu nau, baña ni ez nua 
agore zar ori artzera. 

Bañan denbora asko baño Jen, mutillak 
berriz ere aditu zuan zerbait bazebilkitela. 
ta neskatxagana joanda, onela esan zion: 

-Nik ola ta ola aditu det, ba, neskatxa. 

Ta neskak, malkoa zeriola, llgore zar are
kin ezkontza zerratua zutela aitortu zion. 

Orduan mutilla gure etxera etorri zan 
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kantak jartzera. Oyek ere nik eskrihituak 
dira. Ni ezkondu baño lenago eskribituak 
dira, ta ez dira oraingoxeak. 

Kanta-paperak inprentatu ta zabaldu on
doren, agurea bera etorri zan gure etxera. 
Biziki izengoitia zuan. Agure xar txiki-txi
ki anka-oker bat zan. Ala esan zion gure 
aitari: 

-Nik bertsorik merezi al nuan? 

-'-Nere enpliua orixe da, ta orregatik ja-
rri nituan. 

-Nik, palta nuan bezela, andregaya pre
tenditu nuan. 

-Ta ez al zenekin, neskatxa len ítza 
emana zala, ta alakoa ez dala pretendítu 
hear? 

-Ba, orain nere alde jarri ítzazu. 

Bañan gure aitak etzion agindu, ta muti
llagana joan zan. Zein da nola etorri zitza
yon kontatuta, ia zer egin bear zuan galdetu 
zion. 

Mutilla, bertso-jartzea zenbat kostatzen 
zan zekiena zan noski, -bost durokoren 
hat, edo-, ta ez jartzeagatik beste orren
beste eman zion. 

Beraz, bein jarri ta bi jornal kobratuta, 
etzan asarre gure aita. 
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BERTSO BERRIAK 

1/ Jaungoikoari nago 
grazi baten eske, 
bertso berri batzl1ek 
jarri nai nituzke; 
bide gabe naizenik 
ez det bada uste, 
zer gertatutzen zadan 
esango det laster. 

2/ Ezkontza egin nuen 
lengusu batekin, 
bi urtian trata tu 
degu alkarrekin; 
itxuraz oraindaAo 
egonduba da fin, 
ba:fia ZeT egin dil'an 
beazue jakin. 



3/ Nerez napartarra naiz 
............... -koa, 
andregai ustekoan 
ez da apartekoa; 
nere Iengusuba da 
............... -koa, 

du 
grazi pontekoa. 

4/ Ezkontza asi gendubeR 
gaIaya ta damak, 
bazekiyen neskatxa orreI;l 
aitak eta amak; 
etzan eskusarikan, 
konforme dianak, 
sifialatu zituen 
dotia eta danak. 

5/ Neskatxak urte biyan 
etxoin nezaIa, 
ordurako ederki 
prestatuko zaIa, 
dote eta arreo 
bear dan bezela, 
nik bayetz esan niyon 
egongo nintzeIa. 
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6/ Urte hiyan franko da 
orrela egotea, 
irurogei ontzako 
esan zan dotea; 
gaftera arreoa 
sufizientea, 
nai zuela alahari 
oyek ematea. 

7/ Orrela zerratua 
gendukan ezkontza, 
Erromati ekartzeko 
paperaz dispensa; 
bestela ez diteke 
lengusurik pasa, 
ori da lenagotik 
usatzen dan gauza. 

8/ Paperak hiralduta 
ayek etortzian 
gu alkarrekin geundell 
ezkontzeko ustian; 
gero serpiente hat 
sartu da tartian, 
hitarteko ta guzti 
dama orren etxian. 



9/ .................... . 
dago alarguna, 
lengo emaztia ilda 
nai luke laguna; 
arentzat bitarteko 
koñadua jauna, 
emen ai ta tzen degun 
neskatxa orrena. 

10/ Alargunak pretenditu 
duanian dama ori, 
denbora gutxi barru 
etorri zat neri: 
"Itza emana nago 
lenago ni zuri, 
ez nua ni artzera 
anka zabal ori". 

111 ............ ori juan zan 
Erremu-gabean, 
itz ematera aita 
ta amaren aurrean; 
lengua utzitzeko 
aitak gogorrean, 
ibilliya du sobra 
itxura txarrean. 
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12/ "Aita, emen ari da 
esaten alperrik, 
ez det nik orrelako 
agure bearrik". 
Ezpazuen egiten 
aitaren esanik, 
etziyola emango 
dote-arreorik. 

13/ Len berak agindubak 
irurogei ontzako, 
ni konforme negoan 
utsik artzeko, 
osabak karifiorik 
ez du neretzako, 
orrek alaba Ilai du 
Bizikirentzako. 

14/ Lengo emaztia ill da 
illebeterako 
berri billa astia, 
bera bada franko; 
aztu zitzayon orri 
juandakoa pronto, 
pujatu ta kentzen du, 
pegatu dit bapo. 



15/ Orrelaxen nastu du 
ark gure tratuba, 
nere kontra da ori 
manifestatuba; 
bera anka zabala da, 
bizkarra okertuba, 
nobiyo ederrekin 
ez da gustatuba. 

16/ Modu orretan oyek 
ibilli dirade, 
osaba ni uzteko 
oso zeguan trebe; 
falsoa atera da 
............ bera're, 
ezkontza egin due 
nere berri gabe. 

17/ Ni jakinda neguan 
nola ibilli zian, 
Uztaren amaikian 
juan nitzan goizian, 
ia ote zegoan 
lenagoko itzian, 
malkoa zeriyola 
ezetz eS8D zian. 
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18/ Nere aditzalleak, 
au goguan gorde: 
falsoak ematen du 
asko pesalunbre, 
............ -k alaba 
Bizikiren mende, 
orain ni utzi naulle 
ez diru ta ez andre. 

19/ Orra nik deklaratu 
nereiritziyak, 
ontara obligatu uau 
ni zuen faltsiyak, 
zuen mende ez daude 
gonadun guziyak. 
andregayak baditut 
Jaunari graziyak. 

20/ Gayean dagoanak 
bertso oyek entzun, 
merezi ez dezunik 
bat apenas dezun, 
zuretzako dirade, 

ondo pensa ezazu 
zer egiten dezun. 



3/2: Erriaren izena. 
3/6:. Neskatxaren baserriaren izenA. 
317: Neskatxaren izen-abizenak. 

9/1: Alargunaren izen-abizenak. 
11 / 1: Alargunaren izena. 
16/6: Neskatxaren izena. 
18/5: Neskatxaren aitaren izengoitia. 
20/6: Neskatxaren izena. 

IKUSI: Bertso-papera: "Tolosan: F. Lopez-en mol
dizteguian". (Inazio Zabala, Olazablll-berri, Alzo). 

Tolosako Timoteo Adurriaga zanaren eskuz idatzi
tako bertso-mordoa: 11/3: itz ematera aita; 12/3: 
6Z det nik bear orrelako agurerik. 
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Bertso auek ere gure aitak jarriak dira. 
Badakizkit nik kantak, cta pasadizua ere 
hastante. 

Gizasemea ctorri zan gure etxera. Gogo-
an izaten det. Bikaña zan. 

Gure aitari esan zion: 

-Pello, hertsoak jartzera nator. 

-Zer degu ha? 

-Ara: etzegoan gure errian irahazi aun-
dirik. Alpargaterian aritzen nintzan. Ta Pa
!layara joan nintzan jornal ohea irahaztea
gatik. 

"Andregaya or utzi nuan errian. Ta Pa
sayan lanean ari nintzala, nere andregaya 
be!\te hatekin zchiHela csan zidaten. 

"Errira huehatu ta illuntze hatean andre
gayaren etxera joau nintzan. Aita ta ama 
oeratuak ziran. 
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"Esan nion beste batekin ola nola zebi
llen, ta bullan asi zan. 

"Ta bullan asi zanean, aita alkandora 
utsik etorri zan sukaldera zalapartaka, ta 
ama ere atzetik. 

"Len bezela izateko esan ziguten. Guraso 
zarrak itzegin zutela ta bayetz, erantzlUl 
zuan nere andregayak. Bayetz ta bayptz. 
komorme danak. 

"Ta gero urrena, karta bialdu dit, ura po
zik ezkonduko zala, bañan ka lean manten
tzea ikaratn egiten dala, ta despeira bialdu 
dit. 

"Orain kantak jartzea nai nuke." 

Ta ala, jarri zizkan. Badakizkit nik ge
yentxuenak oraindik ere (9). 

(9) Mikelaren alabak: Gure aitak ere kantatzen 
zituan. lturriotz aldean barruti aundia genduan. 
Etxerakoan, gt,t gurdi gañean belanean jarri ta aita 
beyakin aurretik. Aita kantari asten zan ta gu pozik. 
aitaren bertsoak ixil-ixilik entzuten ¡urdi gañetik. 
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1/ Lenago nitzaden ni 
alpargatema, 
artan e bazeguan 
naiko end rema , 
gero argintzarako 
egin zat gogua, 
irabaztiagatik 
jornal aundigua. 

2/ Ni jakinda negoan 
nola ibilli zian, 
ni gana notiziak 
alJegatzen zian, 
juan da esan nion 
berari etxian: 
"Juana, etzaude noski 
Ienagoko itzian". 

3/ Juana ori armoniyan 
altutik asi zan, 
neroni ere ixilik 
egongo ez nitzan, 
fameliya orduko 
oeratua izan, 
aita alk:andora utsik 
gugana etorri zan. 



4/ Aditu zutenian 
hulla ori dana, 
Iarri asko etorri 
ziraden gugana, 
aita aIkandora' ulsik, 
jantzi gabe ama, 

5/ Len bezela izatelco 
aitak eta ámak, 
bayetz erantzun zuan 
lsister asko J uanak, 
itza goardatzen 'dtl 
berez fiña danak, 
baño palsuarekin 
orrelako Ianak. 

6/ Orain abisatzen dit 
paIsuakbezela l 

nik ere bai aditll, 
arritzen nitzala, 
Ienagoko itzian 
konforme etzaIa, 
nsi banuan beste bat 
billatu nezaIa. 
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7/ ....................... . 

etzuala ukatzen 
itza emana zala, 
kalian mantentzia 
ikaratzen zala, 
bes tela ura pozik 
ezkonduko zala. 

8/ Begira zagun ondo 
mundu zabalian, 
zurekin zein daguan 
igualdadian, 
jantzi eta mantendu 
formalidadian, 
ederragua pranko 
badago kalian. 

9/ ................... .. 
deritzayonari 
abisatutzen diot 
dam'orren aitari, 
arto-etxe on batera 
bial zala ori, 
an gustora egon dedin 
eder eta lori. 



10/ Antonio ........... . 
grazi neronena, 
............ -n jayo ta 
Antxo-n nagoena, 
J uanarentzako kantak 
jarri ditutena, 
au da erres puesta 
zure kartarena. 

11/ Juana ........... . 
dam'orrengraziya, 
............ -ko ......... -en 
jayo ta aziya, 
kalian daguala esanez 
mantenu eskaxiya, 
izan ere nork ase 
puska ori guziya? 

9/1: Neskatxaren aitaren izen-abizenak. 
10/1: Mutillaren abizena. 
10/3: Erria. 
11/ 1: Neskatxaren izen-abizenak. 
11/3: Erria ta baserria. 
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IV 

Naparroako gizaseme gazte polit hat eto
rri zan gUl'e etxera. Gu artean neska gazte
ak giñan. Ala esan zion gure aitari: 

-Zu al zera Pello Errota, Astiasuko her
tl!olaria'? 

--Bai, jauna, scrhitzeko. 

-Ba, lagun haten kasoa det, hertsoak 
jartzeko. 

-la ha, esplikatu nola dezun. 

Kontatu zion, here lagunak ne8katxR ha
tekin tratua egin zuala, ta erregalatu zizka
la host duroko eraztuna, ta zapata herriak 
ere hai. 

Bañan gcro lagun Ol'l'i esan ziotela, 01' 

nunhaiten "azari zar hat bazehillela anka
-hiko agurua" ta kaso egiteko. Ta ala, zela
tan jarri zala laguu ori gau hatean heste ba
tekin. 
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Ta andik ikusi omen zutela "azari zar" 
ura neskatxaren etxera zeLorrela. "Azari :r.ar·' 
ura arakifia amen zan ofízioz, eta Tolosana 
jayotzez. 

Ta neskatxa oyean zegoala, ots egin omen 
zion goitik atsoak. Bitartean nobíoa dana 
ikusten. Ta ikusi zuanean zer itxura itxu
si zijoan, andik alde egin zuala. 

Ala kontatu zion arel, haña pa~adizua 

eeatean, begian negarra agertu omen zitza
yon, da gure aitak ala csan zuan be re ar
tean: 

-Onek lagunaren izenean kOlltatu di k, 
bafian bera dek. 

Ta kontatzen bukatu zuaneall, bertsoa ho
ta zion, lagunaren izenean kontatu zuala, 
bafian bera zala esanaz. BertíJ.O orren erdia 
badakit nik: 

Pello Errota da aspaldi ontan 
ortan 8egitzen dubena. 
hildurrik gabe esan :ruidazu 
no la da zure izena? 

Ta mutillak erantzun zion bayetz, hera 
Iil8la, Prantziskll Mari izena zuala ta lot!a
tu egiten zala bere izenean kontatzeaz. 
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Ta gure aítak heste bel'tso hat hota .don 
orduan. Orrena ere, erdia hesterik e~ dakit: 

kontu oriek aditu eta 
!lekulako naiz arritu. 
kuidado gahe egoll ziñezke, 
heriak entzungo ditu. 

Mutillak orduan, here pozean, patrikatik 
atera ta dirua eroan zion gure aitari. 

Nik eskrihitu nituau hertsoak. Gero Tolo
sara joan giñan aita-alahak. Mutil orrekin 
bazkaldu genduan Zerkausi aurreko ostatu 
hatean. Kanlatu zizkan gurc aitak bertso
ak, eta mutil ani asko gustatu zitzaizkan. 

Gero gure aitari ala esan zion: 

-Ta neskatxa au ezkontzeko al daukazu? 

Nik ixil-ixilik egon bear nuan, bañan ni 
orouan ere "Txintxarriya", ta "Bai, ezkongai 
nago, bañan badet zeñek artua" esan da 
despatxua eman nion. 

Bertso guztiak ez dakizkit. Ez nien ain
beste estimazio artu. Geyago gustatu, ta kan
ta batzuk besteak haño gogo geyagorekin 
artzen nituan buruz ikasteko. 
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1/ ............................ .. 
............................ 

au ......... -en jayua da ta 
gaAera bentan aziya, 
kanta oye tan agertuko det 
egin diran maleziya. 

2/ Emezortzi mte daduzka orrek, 
oraindik dama gaztia, 
orrelakuak gutxi obiak, 
asko komeni eztia, 
gertatu zayo neskatxa orri 
nobiyo orrek uztia, 
orain kontentuz ote zerade? 
aizazu, dama gaztia. 

3/ Apirillaren amaseyiau 
ori Santa Engraziyan 
mutil askori keñuka egon zan 
meza denoora guziyan, 
obra onari burla egiñaz 
oso modu itxusiyan, 
orrelakua nola egongo zan 
Jaungoikuaren graziyan? 
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4/ I"agun on hatek enkaJ glltuta 
artu del erreparua, 
azari zar hat hadahillela 
anka-hiko agurua, 
neskatxa orri kOlltu egiteko 
t:z banitzaden erua, 
egiña dago lenguak haño 
gauza aldrehesagua. 

5/ Kuidado gahe zehiltzan oyek 
alkarren herri jakillda. 
......... ori lenagotikall 
zegoll oyian etzinda, 
arakiña da here ofiziyoz, 
azari ori Joakin da, 
Jeyo-zulotik zelatall negon 
odol danak irakinda. 

6/ Lenago ere egill zituen 
modu ortako pausuak, 
hertan gelditu hear zuala 
mutil maleziosuak, 
......... -rekin lo egiteko 
otsegin zion atsuak, 
eu eman eta erre biar du 
orrelako gurasuak. 



7/ Juan zanian itzegiñ zion: 
"Emen al zaude, maitia?", 
argiya eskuan zeukalarikan 
miatu zuan oi-pia, 
ustez seguru jarri zanian 
gero itxi du atia, 
jakiña dago nora izango zan 
aren urrengo kolpia. 

8/ Pasadizua deklaratuaz 
banua arrazoyian, 
nere gorputza estu zeguan 
zelatako garayian, 
odoI guztiak irakiñ cta 
barrena lertu nayian, 
otsegiñ nien: "Ederki zaute 
dama-galayak oyian!". 

l/5: Erria. 
5/3: Neskatxaren izena. 
6/5: Neskatxaren izena. 
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Nobioa hera etorri zan, da herak esplika
tu zuau pasadizoa, zan edo etzan hezela. 
Naparroatik etorri zall au ere. Ni errotan 
ari nintzan. 

Neskatxarell aita asi omen zan ezkontza 
ori tratatzen, aiek hiak alkarrekin esposatu
ta ikusi nai zituala-ta. Nt'skatxak txanpollen 
hatzuk izango zituan da. aukera ederra zala. 

Mutil1a errotaria zan, da egun hatean, 
zakua artuta, iriñetara joan zitzayoll neska
txa ori; bañan mutillak etzion kasorik egin. 
Ezta higartenean ere. lrugarrengoall joan 
zaneall, ala esan zion mutillak: 

-Pretensiyua izan nuan nik ha zurekin. 

-Bai, iya oraintxen etsi uuan; etzidazuu 
kasorik egiten da ... 

Ta egun !trtan hertan eraLaki zuten ez
kontza. 
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Bañan neskatxa orrek, ama ilda, ugazama 
zeukan. Aitak ayek bere etxera esposatzea 
naí zuan; bañan ne~katxak, u¡¡;azama gaiz
toa zaIa ta, etzuan nai. Aff~n ondora etzi
joaIa, esan zion aitari. 

Naparroan ala usatuko da, ta neskatxa 
ori itara garia ebakitzera joan zan. Etorri 

. zanean, mutilla hi,litatzera joan zitzayon, 
da ordurako neskatxak despeira preFltatua 
zeukan. 

Zer aitzeki zuan dekIaratzeko, galdetu 
z¡'on muti1lak; pta. orduan ezer esan gabe, 
gero leyotik Rartzen zala kontari asi zan. 
Orregatik esatl"n dio hertso hatean: "etxe 
artan etznala itze¡¡;in aita testigu etzala". 

Nik eskribituak dira hertso oyek. Inpren
tatuak ziran. Gogoan ditudanak esango di
tut: 

1/ Juana J oxepa ......... ori 
ondoren ibilli zana, 
............... apellidua 
J oakin da nere izena, 
gañera berriz nere opizioz 
erro tan bizi naizena, 
jayotzaz ere ............ -kua, 
au da izketa zuzena. 
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2/ Dama orren aitak nere aitajauna 
billatu zuan lenbizi, 
gu alkarrekin esposatuta 
nai giñuhela ikusi, 
arren berriya al zan lene na 
egin nezaIa ikasi, 
gero azkenian zer egin didan 
biar det adierazi. 

3/ Aita jaun ori allegatu zat 
ordena zuan hezela, 
ta esan zidan ezkondutzeko 
aukera ederra bazala, 
Juana J oxepa ......... ori 
nitzaz gustatutzen zala, 
erres puesta nik eman nion 
gero egongo nitzala. 

4/ Aurrenekuan kasorik ez nik, 
eldu da bigarrenian, 
denb.ora asko baño Ienag.o 
andikan .ondorenian, 
zakubarekin etorri eta 
jarri zat aldamenian, 
ikasi arte etzeg.on .ori 
.08.0 deskansu .onian. 



5/ Irugarren txandan ctorri eta 
izpidia zan asiya, 
pretensiyua nola izan nuan 
esan nion lenbiziya, 
neskatxa orrek errespuesta: 
"Iya artu' nun etsiya", 
egun orretan egin genduan 
geren ezkontza guziya. 

6/ Dama orren aitak, aren etxera 
biar nuala ezkondu, 
nik esan nion neskatxari ta 
ezetz aguro eean du: 
"Gure ugazama gaiztua da la 
arekin nola konpondu? 
nayako nuke beste leku bat 
eskojituko bazendu". 

7/ Izketa oyek ola pasata 
ustez seguru nobiya, 
itara jun zan bide IU7.ian 
ebakitzera gariya, 
etorri zanian juan nintzayon, 
ori da zuzen egiya, 
orduko oyen izketa etzan 
neretzat gustagarriya. 
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8/ ............................. . 

neskatxa ori aldamenian 
orduban zitzaidan jarri, 
ugazama're azaldu zan da 
danak begira alkarri, 
despedidaren nohedadia 
orduban zan irakurri. 

9/ Orain kontari or omen dabil 
gezurti zar bat bezela, 
beste aitzekirik sortu ezinda 
leyotik sartzen nitzala, 
etxe orretan ez det itzegin 
aita testigu etzala, 
pozaz zoratzen jarriya nago 
zugandik libre naizela. 

1/1: Neskatxaren abizéna. 
113: Mutillaren abizena. 
117: Erria. 
3/5: Neskatxaren abizena. 



VI 

Arozpide, orduko aizkolari hat zan. Oso 
oua omen zan. Astiasun d~nhora-pu8ka ha
tean lanean aritua zan. bañan el:t.an C'rri
tarra; goikoa 7.an. Azp('iti-Azkoiti alO('
koa (lO). 

Ta Pamplona-n apustu ha1: jokatu ta ira
bazi egin zuan. 

Ango .lende napar ura, gop;or-gaiztoa omen 
zan oso, ta joko ez hazuten. apustua huka
tu, aldatu ta tahernako Jeyotik salta tu hear 
izan omen zuan Arozpide or1'ck. Leyoaren 
parean kotxea zai omen z~ukan; sartu ta 
alde egin omen zuan. 

Andik etorri ta hiaramonean. -ez dakit 
Dik zergatik- andregayak -leRpeira cman 
zion. 

(10) 1893-ngo Azpeitiko euskal festetan, korrika
-apustua Arozpide onek irabazi zuan. Ikusi: "Az
peitiko Premiyuaren Bertsoak, (1893-1895)'\ 10gn. 
orri-alde, Auspoa-ren 27 -gn. alea. 
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Orduan, gure aitarengana etorri, ta an
dregayarentzat bertsoak jat·tzeko eskatu 
zion. Bai jarri ere. 

Bertso onak ziran ayek ere. batian nik 
ez dauzkat danak gogoan: 

1/ Aditzerak emango 
dizkizuet kantan. 
sekula ez naiz ibilli 
biar eztan plantan; 
ez iñor engañatzen 
zu bezela tranpan, 
Arozpide eztago 
andregayen paltan. 

2/ Andregai asko dago 
gaurko egunian, 
orregatikan nago 
deskansu onian ; 
ezkontza gaIdu dala 
jakin dutenian, 
iru etorri zaizkit 
biyaramonian. 



3/ Nere barrena dago 
guztiz alegere, 
ikus'itudanian 
ainbeste mirabe; 
izarrak dirurite, 
ederrak alare! 
egitia espero det 
andre baten jabe. 

4/ Maria Oñ-Ederra, 
zerez Deba-kua, 
iruri despedida 
len emandakua, 
orrela uzten badezu 
Iaugarren majua., 
etzera aterako 
neskatxa bapua. 

5/ Ara nola diraden 
gizon oyen pamak, 
batere aztu gabe 
jarri ditut danak: 
zurekiko tratuak. 
paper oyen Ianak, 
Pamplona-ko premiyuak 
pagatze'itu danak. 
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ARANTZAZURA 



ARANTZAZU-KO PELEGRINAZIOAK 

Orain bafio ugariago egiten ziran orduan 
pelegrinazioak. Astiasuk ortara zuan afana 
guzia. 

Ni aitarekin hi aldiz joan nintzan. Aurre
na amasei urte nituala, ta unena ogei bat 
urterekin. 

Brinkolarafio trenean joaten gifian. Brin
kolan trenetik atera, ta ekin mendiari. 
Mendiguziak ofiez pasatzen gifiuzen arun
tzean. Ura zan pelegrinazioa! Aurrena al
dapa gora joaten gifian. Ura joanera! GOl'a 
allegatuta, andikan begiratu ta Arantzazu 
bean imsten zan. 

Lenengo urtean, gure aitak, joan bafio 
len, kantak jarri ta erriko neskatxai eraku
tsi zb;kigun. Gero ara allegatu giñanean, 
elizan lIartu ta: auxe kantatu genduan danok 
batera: 



Erregu egin heza, 
Ama, gugatikan, 
irten geran merioz 
hada Zugatikan; 
kuadrilla aundia gatoz 
Astiasutikan, 
Birjiñari agur hat 
egitiatikan. 

Despeiran ere zer esanda joan gifian ha
nekin nik Jenago: "Adios. agur, Ama Zeru
koa, Ama Arantzazukoa, ... ", bañan orain ez 
daukat gogoan. 

1'a gero alako funtziyo ederrak egiten zi
ran: danok konpesatu la komulgatu; Meza 
nagusia, ta sennoi ederra ere hai. 

Arantzazun badaude guk hezela itzegiten 
dutenak. Bañan San Antonion? Jesus! Ango 
itzegitea! "Konpesiñuagaz, komuniñuagaz, ... 
mezagaz, ... " dana ga.;-ekin. Bafian Arantza
zun ez. 

Egun batean joan la urrengoan etortzen 
gifian. Gaua, herriz, ango oBtatuan pasauen 
genduan. 

Etxe artan lurreko sua zuten, da arholik 
aundienak Buaren hi aldeetan OBo-o!!orik erre
tzen jarrita zeuden. Aik arholak! 

Ta amona hat, Iahean erretako arto aun-
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di .bati eutl'ita, ari zopak kentzen ari zi
tzayon, porru-salda egiteko. Arta-zopak es
nearekin egosita bai, bañan porru-saldare
kin ez dira gure aldean beñepiñ j aten, da 
parrez egon giñan ari begira. 

Ura beretzat zuten. Astiasuko jendea, be
rriz, xardin zarra bazan ere, bakoitzak be
re puxka eraman zuan. 

Baña Don Bitorianorekin joan giñanean, 
bertako jana izan genduan. 1'a begia ate
rako zuten garbantzu otz-otz batzuk . eman 
zizkiguten. Ta tomatia ere? Jesus! Astokia 
sartu ziguten ere eztakit. Bai, Don Bitoria
norekin joan giñanean beñepin, gusto gai~
toko jakiak izan giñuzen. 

Lotarako, emakumeak goyen izaten giñan 
he lar-pillan-da , ta gizasemeak berriz bean. 

Gure aita, Don Tomas apalZarekin pasia
tzen gelditu zan. Aiek lotara etziran beñepin 
joan. Kontrariorik etzuan bañan gau guzia 
bertsotan paBa zuan. 

Ta goyen, emakumeak giñan tokian. ito
tian jarritako ontzi zar batzuk urez beteta 
zeuden, da emakume batek ayetako hat an
kakin jo ta bota egin zuan. 

Bean berriz, nmtilzar hato aberatsa bai 
bafi.an erdi eroa zana zegoan, da urak 80-
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lairuko zirrikituetatik erori ta bwti egin 
zuan. 

Ta orduan ola esan zion gare aitari: 

-Pello, hertsoa kantatu hear dezu, guro 
erriko atsoak pelegrinazioan ctorri ta pixa 
egin digutela goitik! 

Aiek parrak eta algarak egin giíiuzen da
nok! Apaizak ere hai. 

Azkena orain urte hatzuk izan giííanean, 
ango amona xar hati ala esan nion: 

-Neskatxa hat ere hazan ha emen, ni ola 
ta ola izan nintzanean. 

-Neu izango nintzan zu ne,katxa bazi
íían. 

-Bai, ni zarra ta herorrek ere zarra 
hear. 

--Ta ematen al díozu etxe oní orduko an
tzik? 

-Atariko antigualako arkuak; gaííontze
an ez duo 

-Bai, Ol'dukoak, atariko ateak bakarrik 
daude. 

Urte batean. Brinkolan ala ellall genion 
gizon batí aruntzean: 

-Bueno, zuk hidea erakutsi. 
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Ta guk danok pagatuta, giyari atera gen
duan gizon ura. 

Baftan onuntzean arek zer egin zuan? 
U.urbilko emakume zar hat, aheratsa, erren 
aundia zuana, hagenduan; da amona ahe
rate . arri lagun egiteagatikan, hola gindun 
SU pobre guziok aurrera, ardiak bezela. 

Erren ura zuzen ekarri zuan, baña bes
teak alaxe ibilli giñan al-zan al-zan tokira 
joanda. Batzuk Antzuolako zulora ta beste
ak nora etzekitela, galduta ibilli gifian. 

Brinkolara allegatti giñanean, alako ta 
alako palta; lagun asko palta zala. Je8us, 
ura zan ura! Baña danok, nolahait ere, ge
roago bada ere, trena arrapatzeko modua 
egin genduan. Etzan utsa! Etzan uste, ta ala 
esan genduan: 

-Batzuk izango giniñan dirua gero, biyar 
joateko? 

-Gaur joateko bai, bañan biyarko ez gi
niflan izango . 

. Bañan Jaungoikoak lagun egin zigun. 

Ta Brinkolan, Aita-gure hat ala errezatu 
zuan Patxi Ibiyaga zanaren amak: 

-Konpañiya ontatik mundutik lenena 
paltatzen danarentzat. 

Ta bera il zan aurrena. 
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Alaxe joaten gman gu garaí artan Aran
tzazura. Orduan bitan, da geroztik beste lau 
bider izana naiz. 

Gure aitarekin joan nintzan batean, bos
na kuarto pagatu genduan ostatua. Ta orain 
urte batzuk, azkena izan nintzanean, berriz, 
bost duro. Lau lagun giñan, da ogei duro
koa eroan nuan. Nik pagatu nizkan danaL 
Orduan ere atso onen bearra bazan. 
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ARANTZAZUKO BERTSO-PAPERAK 

Gure aitaren Arantzazuko bertso-paper 
oyek oIa~e jarriak ¡zango dira: 

Lenengoa, nik amasei bat urte nituaIa 
joan giñanean, da elizall ~artu ta danok ha
tera "Erregu egin zazu ... " kanta oyek kan
tatu giñunean. 

Bigarren papera ¡zango zuan, nik ogei 
hat urte nituaIa, Don Bitorianorekin joan 
giñanean. Ohispoaren etorrera zan, da kan
delak piztu, ta kilometro batean kamioaren 
hi aldeetatik lagundu genion (ll). 

(11) Arantzazu-ko Aita L. Villasante-ren eskutitz 
batetik: "1963 urriak 19: ... Arantzazuko Ama Bir
jitiaren koroazioa 1886 urtean izan zan, garagarri
Haren 6-an. Eta bai egun orretan eta bai aurreko 
eta ondokll egunetan elizkizun aundiak eta sonatuak 
izan ziran emen Arantzazun. Kotoa jarri· zuena, Vi
toriako Obispo Jauna izan zan: Don Mariano Miguel 
G6mez, alegia. Aita Adrian Lizarraldek bere Aran
tzazuko Kondairan kapitulu oso bat dakar gertaera 
ortaz ("Historia de la Virgen y del Santuario de 
Aránzazu", cap. XVIII: Solemne Coronaci6n can6-

101 



Irugarrengo joan-aldian, ni ez nintzan 
joan. Gure aita, gazterik il zan Dolores aiz'· 
parekin joan zan. 

Brinkolara bado len, trena deskarrillatu 
egin zan. Bert80tan ala jarri zuan gero gure 
aitak: 

Ango izkamilla ta 
ango karraxiya, 
cstimatutzen zuan 
nork bere biziya ... 

Bada trena de8karriJIatuagatik, etzuan 

niea de la sagrada imagen). lrakurri det kapitulu 
RU, eta Pello Errotaren aipamenik eztator an, baiña 
ala ere zuretzat jakingarria izan diteken dato bat ar
kitu det: Asteasuko peregrinazioa izan zala koroa
zioko bezperan emen. Ona emen zer dion Aita Li
zarraldek: 

Pág. 456: "Día 5 (de junio, víspera de la Coro
nación): Llegó el Ilmo. Sr. D. Mariano Miguel Gó
mez, Obispo de Vitoria, a quien se le dispensaron 
los <.'Ondignos honores de Delegado del Capítulo Va
ticano en la villa de Oñate. Acompañábanle el P. Co
misario Provincial, Fr. Esteban de Epelde, Fr. Igna
cio de Eguía, Guardián del convento, y una repre
sentación del Ayuntamiento de la Villa. En la ca
pilla del misterio de la Coronación aguardábanle la 
Comunidad y la peregrinación que aquel mismo día 
acudiera de la simpática villa de Asteasu". Eta emen 
nota bat jartzen du Lizarraldek, orrialde azpira dei
tuaz. Orra notak zer dion: "Es de grata memoria la 
peregrinación de esta villa guipuzcoana por las re
petidas veces que ha subido a Aránzazu y siempre 
edificando con sus ejemplos de piedad. En esta oca
sión donó una limosna de 132 reales". 
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iAork miftik artu. Ama Birjiftak milagrua 
bertan egin zuan. 

Ta gure aizpa Dolores ori Arantzazun 
gaizkitu ta an gelditu zan. Ta gure aitak, 
bakarrik etorri hear izan zuan, alaha an 
utzita. 

Errira etorri, ta kanpoko jendea gaizki 
esaka asi zan. "Kuadrillan bazirala iIl da 
erituak" da orrela. Ta etzan ixiltzen, da gu
re aitak hertsoak jarri zituan orduan. 

Gure ama oraindik ere il berria zan; da, 
ni elizan nintzan batean, aita Arantzazuko 
kanta oyek kantari eliz-atarian sentitu nuan. 

Etxera abiatzean, ala eRan zidan lagun 
batek: 

-Triste zoaz, Mikela. 

-Bai; ama iI herria ta aita Arantzazuko 
kantak kantatzen. 

-Bai, bañan Ama Arantzazukoaren kan
tak eztira hes te hatzuk bezela; kanta lIantu
ak dira oyek. Ez tristetu, ha, Mikela. 
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1 

(1886) 

BERTSO BERRIAK 

1/ Erregu egin zazu, 
Ama, gugatikan, 
irten geran medioz 
hada Zugatikan, 
kuadrilla aundia gato¿ 
AsteaButikan, 
Birjifta zuri agur hal 
egiteatikan. 

2/ Alofta mendian daukagu 
Birjifta hat arantzan, 
zerhait esan nai nuke nik 
orren alahantzan, 
lagunduko didala 
nago esperantzan, 
heragatikan así naiz 
orrcn konfiantzan. 



\ 
\ 

3/ . Lagunduko didala 
nik daukadan poza, 

. artu dedan medioz 
orren esperantza, 
hes tela ni ez naiz 
ezertako gauza, 

. anparatu hada 
Santa milagrosa. 

4/ Aloña mendian orí 
arantzan jarri zan, 
ezta presentatua 
utsaren peskisan, 
ark ondo hai zekian ha 
guk premiña izan, 
guri lagundutzeko 
zerutik . jetxi zan. 

5/ Koronazio hat degu 
Arantzazu mendian, 
ura ikustera gatoz 
!xit gogo aundian, 
artzai on hat arturikan 
geren konpañian,· 
Birjiña ori adoratzeko 
hear dan neurrian. 
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6/ Ejenplo oll hat noa 
ni erakustera, 
zuek ere 8ayatu 
berriz ikastera, 
poz aundiarekin goaz~n 
Ama ori iku!!tera, 
ori lagun hadegu 
galduko cz kera. 

7/ Promesa kunplitzera 
gatoz horondatez, 
ondo deseatuta 
a!!paldiko partez, 
akordatzen geralako 
geren ama hatez, 
bete gaitzazula zere 
doai la hirtutez. 

8/ Zure seme la alilhak 
gatoz gu Znregana, 
zergatikan zeran Zu 
gure danon Ama, 
ezta misterio ere 
ama hatellgana, . 
ezta gaizki izango 
ara joaten dana. 



9/ Ama au ezpadet iknsi nik 
oraindik hefíere, 
anparurik ez hadet 
ezta oraiñ ere, 
lagunduko didala 
pentsatzen det trehe, 
alimatu gaitezen 
da joango gerade. 

10/ Norhaitek esan du henturaz: 
"Bidegi luze da", (12) 
Birjiñak errespuesta: 
"Ondo otza zera, 
ezpadezu nai etorri 
ni hisitatzera, 
zeñek lagunduko dizu 
heartzen hazpra?" 

11/ Agur egin daiogun hada 
guk ara joatean, 
hurua makurtuta 
urnil da pakean, 
etzaigu ha damutuko 
egunen batean, 
beraksartuko gaitu 
zeruko atean. 
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12/ Ara emen bertsoak 
oraingo berriak, 
Ama Birjiñarentzat 
konsolagarriak, 
hidian kantatuaz 
joateko jarriak, 
Asteasun hizi izan zan (13) 
Pello Errotariak. 

(12) Bear bada, emen "Bide luzegi da" bear Iu
ke, bañan bertso-paperan dagoan bezela jarri degu. 

(13) Paperan Asteasun bizi izan zan. Beraz, ber
tso-papera il da gero aterea izango da. Asteasun bi
zi dan jarriko zuan Pellok. Mikelari etzitzayon ber
tso au gogoratzen, da paperan dagoan bezela jarri 
degu. 

Laugarren hertsoan ere garbiro asko ageri da beste 
eskuren bat t're ibilli dala emen: bertso ortan pre
miña esaten da. Pellok premiya jarriko 7.llan noski, 

IKUSI: Bertso-papera, moldiztegiaren izenik gabe, 
Arantzazu-ko liburutegian. 
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II 

BERTSO BERRIAK 

1/ Bertsuak jarritzeko 
atera det plana, 
memoriya argitu 
egin bear lana, 
bitarteko jarriyaz 
Arantzako Ama, 
fabore baten esker 
banator Zugana, 
logratzen ote dedan 
desio dedana. 

21 Nerekiñ ez dadukat 
biar aña grazi, 
laguntza baten billa 
argatik naiz asi; 
ez dakit ematia 
deraden merezi, 
Ama, zuri eskatu
tzen dizut lenbizi, 
bitartekotza egiñ 
semetxo J esusi. 
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3/ Afltiasu ta Alkiza 
juntatu bi erri, 
klasc ¡¡;uzitakuak: 
kale ta hasarri; 
geren artian esan 
gifiukan elkarri: 
"Agur bat egiyogun 
danon Ama orri ", 
alkarrekifi gerade 
juan da etorri. 

4/ Pelegrinaziyuan 
Arantzaznra jun, 
Aguztubal.: zituban 
amazazpi egun, 
alkargana bilduta 
orrenbeste lagun, 
ai zer gusto ederra 
gul.: an eman degun, 
Ama Birjiñak berak. 
lagun egin zigun. 

5/ Brinkola-n atera ta 
ekiñ mendi (y) orri, 
biriak gaIdu eta 
danok giñan Iarri; 
Don Bitoriano jauna 
aurretik zan jarri, 
danori esan zigun 
segitzel.:o arri, 
gero zuzen jun gifian 
salto eta korri. 



6/ Zuzen juan gifladtcn 
andikan aurrera, 
Arantzazu deritzau 
komentu zarrera; 
an estima tu zuben 
gure etorrera, 
musika la etxefuego 
ai ura sarrera! 
primera klasian gu 
allega tu gera. 

7/ Segituban gifladen 
elizal'a junak, 
sermoya egin zigun 
Deogracias jaunak; 
guri eman zizkiguu 
onrak eta famak, 
konsolatu ginduben 
ikustian Amak, 
pozaz zOl'aturikan 
arri beira danak. 

8/ Egun ura ez daukllgu 
oraindik aztuta, 
Ama orri hegira 
an geunden poztuta, 
uuez da graziz an da
go aherastuta, 
Bera're apenas zegon 
kopeta heztuta, 
adoratu genduhen 
danok auspeztuta. 
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91 Andikan juan giñan 
danok afariá, 
an bilJatugenduban 
etxe dotoria, 
prohilltziyan bat ez da 
palaziyo obia, 
gañera an daguban 
kuriosidadia, 
arritu liteke an 
ikusi gabia. 

101 An deskantsatu gifian 
primera klasian, 
danok konpesatzera 
juan giñan goizian, 
J aun sakramentatuba 
artzeko pozian, 
bertan egon giñaden 
denbora luzian, 
gustora artu genduben 
geren biyotzian. 

III Amarretan don I.ol'entzok 
meza nagusiya, 
Epistola don Ramonek, 
ai ura graziya! 
Sorondok ebanjeliyua, 
ark zeukan sasoya, 
iya aidotu zuban 
eleiza guziya, 
berok irurak dute 
onra mereziya. 



12/ Meza erdiyan genduben 
predikadoria, 
ez dakit zein zan baño 
iztun dotoria: 
nai bagendu heill juan 
zeruko gloriá, 
bitarteko artzeko 
Birjiña Maria, 
arrek erakutsiko 
zigula biria. 

13/ Obra on guziyakiñ 
artu gendun parte, 
bazkaltzera juanda 
jan da eran fuerte; 
ostatuha on dago, 
ona eta merke, 
guretzako izan da 
bastante suerte, 
guri etzaigu aztuko 
hizi geran arte. 

14/ Fonda ortan ez gifian 
gelditu gosiak, 
ekarri zizkiguten 
naigiñun klasiak, 
lau neskatxa serbitzen, 
etziran luziak, 
ez gaur asko bezela
ko txoro aiziak, 
Ama Birjiña bera 
bezelakoxiak. 
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15/ Rerdin e!\timatzen :wben 
zar da gazte dóna, 
txorakeri gutxi ta 
azkar egin lana; 
begiya bera heira, 
errespeto ona, 
zueri hegira naiz 
gustora egolla, 
Birjiñak deizuela 
nohiyo on bana. 

16/ Bazkaldu eta gero 
etxe aldera asi, 
guri egin digne 
hastante nohlezi, 
akonpañatu gaitue 
musika ta guzi, 
danon partetikan mk 
heroi milla grazi, 
Arantzazun ez dira 
oso triste hizi. 

17/ Arantzazutik haguaz, 
agur, gure Ama, 
nere amoriyuak 
orrera narama, 
dallontzat eskatze'izut 
osasuna ona, 
grazi (y) ori bialdll 
ezazu gugana, 
berriz ere etorri 
gaitezen Zugana. 



18/ Etxe aldera asi 
genduhen hurrundlt, 
tristura aundiya niyon 
jendiai harrunda, 
atzera begiraka 
mendiyan gora junda, 
alkarri gald~tuhaz: 
"Gure Ama nun da?", 
guk zenbat malte degun 
ortan ezagun da. 

19/ Jendia garaiz giiían 
goitxuá iyua, 
Don Bitorianok an 
errosariyua, 
jende errespetokua 
eta seriyua, 
Birjiiíari agertu
haz amoriyua, 
artuko degu oraindik 
arren baliyua. 

20/ Birian erretratatu 
ditu fraile jaunak, 
ordurako batzubek 
aurrera juanak, 
probetxurik etzuben 
alde egin zuhanak, 
ohia zan an izan 
bagifiaden danak, 
naigoko zuhan noski 
artara jun zanak. 
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21/ Bere lagunen billa 
aurrera 're jun zan, 
amar minutu barro 
mendi puntan an zan, 
ikusi nai zuben 
. jende dana nun zan, 
pañueluakiñ atzetik 
agurka jardun zan, 
zenbat maite ginduhen 
obran ezagun zan. 

22/ Alkar akonpañatu 
dute hi erriyak, 
milla esker sazerdote 
beneragarriyak, 
berdiñ berdiñ jo degu 
nagusi-l1lorroyak, . 
aurrÍan arturikan 
mendiko arriyak, 
alkarrekin gustora 
gera etorriyak. 

23/ Despatxatzera nua 
oraiñ bertatikan, 
graziyak Zuri, Ama, 
danon partetikan, 
juan hiarrak gera 
nlUudu ontatikan, 
garai hatzuetan ez 
ustiagatikan, 
el'l'egutu ezazu 
guztiyokgatikan. 



24/ Ogei ta lau bertsokin 
ara errematia, 
agur aizken aizk:ení
kan, Ama maitia, 
gure eriyotzian 
oroilu zaitia, 
iriki egiguzu 
zeruko atia, 
Eliceguik nai luke 
guztiyok juatia, 

IKUSI: Bertso-papera: "Tip. Muguerza - Tolo
sa", (Arantzazu-n). 

117 



118 

III 

(1897) 

BERTSO BERRIAK 

ARANTZAZUKO ALECRANZAN 
JARRIYAK 

1/ Cure Arantzazuko 
bidaje ederrari 
bertso berri batzuek 
nai nizkake jarri; 
graziya eskatubaz 
Ama Birjiñari, 
pasadizua zuzen 
esan al baledi. 

2/ Ama Birjiña beti 
estadu gozuan, 
persona serbitzeko 
premiko kasuan; 
enteratuko zala 
nere abisuan, 
argatikan asi naiz 
konfiantza osuan. 



3/ Mayatzian genduen 
peregrinazi yua, 
ogei ta amarrerako 
zan kondiziyua; 
Birjifiari egiteko 
adoraziyua, 
hadegula uste det 
ohligaziyua. 

4/ Sei t'erdiyetan giñan 
goizian atera, 
Larraul da Asteal'lu 
guztiyak hatera; 
Arantzazuko Amari 
gusto ematera, 
nola portatu zaguu 
nna eeatera. 

5/ Birian así zuen 
errosariyua, 
gauza haliyosua 
eta seriyua; 
argatikan Bírjifiak 
zigun amoriyua, 
au zan gure okerren 
erremediyua. 
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6/ Zortziyetan trenivn 
Billahonan sartu, 
Zumarraga ortara 
ondo allegatu; 
andi ahiatu ta 
zan deskarrillatu, 
hatek ere ez degu 
guk miñikan artu. 

7/ Ceren heIarriyakin 
gaude aditubak, 
kuadrillan hagiñala 
iIda ta erituhak; 
ori esan-azi du 
ezin sufritubak, 
danok gera orduban 
sano geIdi tuhak. 

8/ Bere pIantxatik trena 
orduan zan kendu, 
Ama Birjiñak bertan 
milagrua egin du; 
ondo begiratuta 
klaro ezagun du, 
zein hizirik geIditu 
ez haIu Iagundu? 



9/ Fogonerua trenatik 
egin zan erori, 
amalau oiñ aidian 
gutxienez ori; 
mat:x:urarik etzayo 
azaldu berari, 
graziyak eman leizkake 
Ama Birjiñari. 

10/ Trena okertu zanian 
ango karra:x:iya, 
saltoka bazijuan 
sasoiko guziya; 
estimatutzen zuen 
nork bere biziya, 
orduban azaldu zlln 
Birjiñan graziya. 

ll/ Billahonan hilletiak 
zeñek beretzako) 
guk artu giñituen 
Brinkola-ra arteko; 
kasua izandu zan 
len ateratzeko, 
herroi ta bosna zentimo 
badegu artzeko. 
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12/ Ahiso hat hialdu 
guk konpañiyari. 
artzeko degun piska 
kohra al haledi; 
gauza aldrehesa aanik 
ez deritzatori, 
gero limosna egin 
Ama Birjiñari. 

13/ Trena okertu eta 
izan ziran lanak, 
gero otsegin zuen 
Erretore j aunak: 
oñez j nango p;iña 1 a 
animoso danak, 
lagunduko zuela 
Arantzako Amak. 

14/ Telleriarte-n artu 
degu giyariya, 
mendiz ahiatu ta 
heriala ebiya; 
bustiagatik ere 
gure alegriya, 
ikusteko pozian 
Birjiña Mariya. 



15/ Ayuntamentu jauna, 
alkate ta guzi, 
sekretariyua ere 
zan oyekin nasi; 
konpaíiiyan etzuen 
ematen itxusi, 
ejenplo egokiya 
dute erakutsi. 

16/ Gogotsu asi gera 
gu mendi aIdera, 
promesa kunplitubaz 
al zan aurrera;, 
auparoan gendulH:'n 
Birjiíia Ama herf¡, 
izugarri ederki 
aIlegatu gera. 

17/ Don Tomas Eguihar da 
parroko guria, 
Arantzako Amari 
badiyo fedia; 
ark erakntsi digu 
Argana bidia, 
ondo gobematu dl1 
bere artaldia. 
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18/ Don Mariano Miqueo 
Leste parrokua, 
arrekin etorri ZIlIl 

jende Larraul-kua; 
obra onetan entero 
aurrera dijua, 
ezagun du dala orrek 
fede onekua. 

19/ Asteasu ta Larra111 
unitu alkarrena, 
beste lau erritatik 
bildu ziran gugana; 
Tolosa ta Alkiza. 
Zizurkil da Aduna, 
ez degu penarikan 
alkarrekin juna. 

20/ .luanda zerbait artu, 
elizara korri, 
predikatutzen asi 
zan Aita Alberdi; 
laguntza eskatzen ziyon 
Ama Birjiñari, 
danori eman dizku 
graziyak ugari. 



21/ Konpesiyuak egin 
txit modu onian, 
komuniyo jenent!a 
biyaramonian; 
fedia indartu nal 
guk alegiñian, 
sobra gutxi daukagu 
gaurko egunian. 

22/ Askok ukatzen degu 
Jesusen legia, 
serbitu nayago dll 
etsai traidoria; 
ortatik ez da gero 
zerura bidia, 
pentsatu nola pasa 
eternidadia. 

23/ San Franziskoren seme 
beneragarriyak, 
Ama ori adoratzen 
an daude jarriyak; 
lagundutzen diyeJa 
beraren argiyak, 
zeruhan sar ditzaJa 
Birjifia garbiyak. 
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24/ Zu zerade Ama hat 
biyotz onekua, 
doaya eman didazu 
eskatutakua; 
kontentuz arkitzen da 
Pello errotakua, 
biba Ama Birjiftll 
Arantzazukua. 

IKUSI: Bertso-pllperd: "TOLOSA: - Imp. de E. 
López." (Bodleian Library - Oxford). 
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, GARERONTZEKO BERTSO-PAPERAK 



1 

GERNIKAKO ARBOLARI 

Gernikara eraman zulen, da an ere pre

miyoa atera zuan gure aitak. Euskerari ta 

ango al'bolari bertsoak atera zizkien gel'o. 

Bañan apena" dakizkit 'nik banaka batzuk 

baizik: 

1/ Euskeraren gañian 
biar det itzegin, 
nere lagun guziak 
artzeko atsegin, 
iñozente dagona 
abertitu dedin, 
gurekin deskuidorik 
gertatu eztedin. 
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2/ Gure arbola dago 
indarrak aituta, 
lorerik eztuala 
nago arrituta, 
enteratu zaitezte 
itz au adituta, 
ia oltatutzen dan 
mentu herrituta. 

3/ Mentu onak billttLzen 
laya egiftala, 
gero oudo txertatu 
esan dan hezela, 
ta dagokiou batek 
goberna dezala, 
ulte det arbol ori 
ostatuko dala. 

4/ Lenhizi ostUA ta 
urrena loria, 
orain .............. . 

gero aterako da 
lotsikan gabia, 
sekula ezta aztuko 
orren onoria. 



Ezta!&:it ni!&: beste hertso au oyetakoa Z8~ 

ni!&:: 

zarra zutik dagola 
aIdatu dute bestia, 
izugarrizko puriya dakar 
izanagatik gaztia. 
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11 

(1894) 

SENAR-EMAZTE BI 

(Gertaera) 

Gizon ura kanpora ezkondu omen zan; 
ogei ta bost ontza urretan zituala sartu zau 
baserri artan, da ustez ondo jarri zan. 

Bafian gero, norbaitek 8alatu zion alako 
gizona, alarguna, andrearengana joaten zi
tzayola. TIl baita ala izan ere: etxean koña
ta neskazar bat omen zeukan, da aurrena 
arengan a ta urrena emaztearengana joaten 
omen zitzayon. 

Ori ikusi zuanean, andrearengandik par
titu zan, etxean bi aur utzirik. Ni ezkondu 
nintzan sagar-urte aundi artan partitu zan. 
Bera atera, ta alarguna etxean sartu omen 
zan. 

Pasadizua kontatu ondoren. gure aitari 
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eskatu zion bertsotan andrearl esateko, au
rrak ondo azi bear zituala, gogoan zuala 
ayek nola zituan, berriz ere alkarrekin bi
zitzeko desioa zuala, ... 

Ala jarri zion, da bertsoen billa etorri 
zanean, berekin etorri zan laguna onela asi 
zitzayon: 

-Zertako jarri dituk ba bertsoak? Berriz 
ere ateo orrekin bizitzeko asmotan al ago? 
J.o ta iltzea merezi ukek ... 

Andreari ura esaten ziolako, laguna ito 
bearrean aritu zitzayon. Arck eean zizkanak! 
Nik gogoan dauzkat, bai. 

Neronek eskirihituak dira bert~o auck ere. 

13i 



134 

BERTSO BERRIAK 

NERONEK NERE GERTAERARI 
JARRIAK 

1/ Milla zortzireun larogei cta 
amalaugarren urtia, 
denbora onetan pellsatu det nik 
bcrtso berriyak jartia; 
leku askotan zabaldu llai det 
izan dedan suertia, 
orretarako zure bear naiz, 
guztiyon J abe maitia. 

2/ Nayago lluke lan au haneuka 
biar bezela jarriya, 
ondo pentsatzen baldin badegu 
ain da lastimagarriya; 
me8ede eske Zugana nator, 
Aita estimagarriya, 
komeni bazat eman bear dit 
cspirituko argiya. 



3/ Asunto dana biar bezeJIl 
nai nuke nik erabaki, 
kulpa duenak zergatik llllllD 
kantak j artzera badaki; 
beragatikan sayatll billt 
alegiñian egoki, 
aditzalliak ikasitzeko 
atentziyua idllki. 

4/ Nik obe lluke kaso ~ztiya 
deklaratuba hanego, 
asunto asko gertatzen ZlI.izkit 
esango banitll ondo; 
modubak ala agintzen du fa 
cnaiz ixillik egongo, 
bañlln ez due leku guztitlln 
kODl!melorik emango. 

5/ Nerau Ayatik mutill libria 
ko!!tull ezkondu nitzlln, 
diruba ere ondo nuela 
etxe ortara juan nitzan; 
an izateko pensamentuban 
mundu ontako bizitzan, 
iaura txarrak azaldu zaizku, 
gustorik ez degu izan. 
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6/ Ezkondu nitzan etxe orí da 
............ -ko ......... , 

bízímoduba moldatu nuben 
diru asko ekarrita; 
oi ta bost ontza urretan ziran, 
zer kantidade polita, 
oyek guztiyak izanagatik 
zenbaitekin alperrik da. 

7/ ........................ apeJidua, 
A ............ det graziya, 

Aya-n jayua izan biar det 
gafiera bertan aziya; 
............... -ra ezkondu nitzan, 
orra itzegin guziya, 
esango 'izuct nik cmaztia 

zergatik dedan utziya. 

8/ Matrimoniyo ondo arlubak 
alkarri asko zor diyo, 
konfiantzarik cz haldin badu 

personak ez du haliyo; 
nik emaztia utziya daukat 
Jan orí dala meríyo, 
B...... G ..... . -k zergatikan dan 

orri antzematen diyo. 



9/ Deklaratzia txit k.omeni zaÍt 
nola dan kaso guria, 
besteren gauza heretutzeko 
hadu abilidadia; 
B...... G...... egon hiar du 
lan oriyetan trebia, 
orregatikan azaldu zaigu 
etxeko nobedadia. 

10/ Akordatuta egun batzuhek 
or ixilikan jun dia, 
iñorentzako ezta ederra 
etxeko pesalunbria; 
gauza oriyek entzundakuan 
arrituko da jendia, 
oso ederki konpontzeu ziran 
B ...... da nere andria. 

ll/ Adierazitzen ari naiz zerbait 
neri zer zaidan gertatu, 
au edozeñek esango due 
"G......... ez da portatu"; 
gauza aldrebesak egiña dago, 
gañera berak kontatu, 
oyek orrela entzundakuan 
zeñ egongo zan kontentu? 
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12/ G ......... jaun au hi bider dago 
lenago ere ezkonduta, 
oraín hakarrik gertatzen zaná 
Jainkuak hiyak kenduta; 
zenbait umildu izandu dira 
orrcla alargunduta, 
azari gisa eizian dahill 
leyo-zulotik sartuta. 

13/ Neska zar bat zan nere koñata, 
argana zitzaidan asi, 
arekin ere kontentn ez ta 
gero emazte ta guzi; 
ondotenian bera kontari, 
nik ere nunhait ikasi, 
Ian orregatik familiya ta 
etxia nituhen utzi. 

14/ EskandaIua ezta izaten 
familiyaren protxuhan, 
jakin gahian pasatzen dira 
gauza hatzuhek itxuban; 

138 

ia eskuba jarri dezala 
hakoitzak here petxuhan, 
nohedaderik ezertan gabe 
zeftek iufritzen dituban? 



15/ Zuzentasuna hiar genduen, 
gertatu gera hiyurri, 
lastima ez al da orla ihiltzia 
hada mundun parragarri't 
zer estadutan arkitzen nitzan 
orain jendiak igarri, 
ni atera ta an gelditu zan 
len esan dedan G ....... .. 

16/ Zuk hadakizu uztarri hatez 
nola gii\aden lotuhak, 
lenago gaizki izan hagera 
mudatu peutsamentuhak; 
denhora juao da ez du haliyo, 
oraio atera kontuhak, 
despreziyu au ez du merezi 
matrimoniyo santuhak. 

17/ Ni atera fa errentarikan 
oriyek ezin pagatu, 
artuak eta sagarrak ziran 
guztiyak hertan geratu; 
nagusi jaunak oyek dianak 
gero dizte enhargatu, 
ii\uzentia gertatu halitz 
hazeukan zei\ek pegatu. 
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18/ Gero neronek artu nituhen 
oyeri enhargatuak, 
gurdi-sagarra tau pezetan da 
zortziyan herriz artuak; 
nagusiya ta hiyok giñaden 
orretan arreglatuak, 
galerarikan ez dit eragin 
denbora artako tratuak. 

19/ Arraskatu naiz tratuban eta 
lana ondo erori zat, 
laubian artutako sagarrak 
zortziyan salduba beintzat; 
andik partia biar duela. 
emazte ori asi zat, 
neretzat etzan laguntzallerik 
palta atera balitzat. 

20/ Endredo asko jarritzen ditu 
bada persona gaiztuak, 
lenago ere ikusi zaizka 
gauza aldrebes askuak; 
ustez ixillik zebillen baño 
utzí ditu arrastuak, 

140 

G......... orrek eraman dizkit 
belarrak eta lastuak. 



21/ Lastaira eder hat etxian neukan 
nagusiyak ekarriya, 
beteta . neukan txurikiñakin 
berarentzako jarriya; 
orFre ostu helar da lasto 
pilla ikaragarriya, 
gañera berrrz eraman dizkit 
bi barrika ta gurdiya. 

22/ Besteren gauza beretutzeko 
be ti dago korajian, 
guk eztakigu zenbat jenero 
jo aten ziran birajian; 
gau illunian artu liteke 
gizon ori barajian, 
eskuba garbi erukiko du 
ezer ez dan parajian. 

23/ Badakizue bi kriatura 
nola nituben nik utzi, 
akordatzian nere barrenak 
ez daduka pena gutxi; 
J aungoikuaren lege santuba 
bear zaye erakutsi, 
enkargu ori ematen dizut, 
nere emazte ..... . 
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24/ Bire txarretik erori gi:fían 
paraje aldrehesera, 
egun hatzuhek zurekin pasa 
nai nituzkc nik :tartzera; 
zure aurrakin kuadrilla oitatik 
apartatutzen hazera, 
nai dezun erri seiíala zazu, 
nerekin galduko etzera. 

25/ Deseo nuen hertso herriyak 
orra nik adierazi, 
kontuha pranko ipi:fíi degu 
nai di tuhenak ikasi; 
hxu tristiak nolahait ere 
munduhan hiar du hizi, 
a8ko saltzia mesere du ta 
al dezuhenak eroli. 

6/2: Erria ta eaea. 
7/1,2: Apellidua ta izena. 
7/5: Erria. 
8/7: Izena ta apelljdua. 
9/5: Izena ta apellidua. 
10/8: bena. 
11/4: Apellidua. 
12/1: Apellidua. 
15/8: Apellidua. 
20/7: Apellidua. 
23/8: Izena. 
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IKUSI: Bertso-papera: "Tolosa: - Imp. de E. 
López". (Azpeitiko Odria baserritik). 

Mikelak 6, 13, 23 ta 24-garren bertsoak esan ¡d
tuan huno:. Bañan aldaketa auek egin zituan pun
tuetan: 13/1: neskazar hat zun; 13/2: zitzayon; 
13/5: gafiera ber-hera kontatzen - nik ere berriz 
ikasi; 1317: lan orregatik emaztia ta; 23/5: Jaun
goikoaren lege santuban - oik biar dirade azi; 24/1: 
Toki txarretik erori ziñan; 24/7: zure dlñako izan
go da tao 
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BI INDIANO 
(Gertaera) 

Mutil bat, Astiasuko Goruagoineko se
mea, joan omen zan emendik Cuba-ra, Cár
denas esa ten zayon erri batera, cta an mo
rroi zegoan. 

Gordetzen omen zituan milla dUllo nagu
siaren etxean, la bcste milla beste toki ba
tean. 

Egun batean, nagusiak milla duro oyek 
eskatu zizkan. Esan zion, gero bueltako 
zizkala, "oso bereak bazituala berrogei ta 
amar injeniyo". Injeniyoak ango lurrak 
omen dira. Ala, eman zjzkan. 

Cero, beste milla duro ere auzoan nola 
zeuzkan jakin, ta urrena aiek eskatu omen 
zizkan, biak batera ilIabeterako bueltatuko 
zizkala. Baita eman ere. 

Illabete pasa, ta ez omen zjzkan buelta-
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tzen. Esan omen zion, beste iHabete bearko 
zuala "osoan jaso ezkero", ta konforme gel
ditu zan beste illabeterako. 

Papera ere firmatu omen zion. Baftan, 
zer egin zion gero? Firmatu bai, bañan di
rua eman gabe onera alde egin. 

Mutillak, zer egin zion orduan? Segitu 
atzetik onera. 

Onera alIegatu, nagusiarengana joan, ta 
eskatu omen zizkan diruak. Ukatzen asi 
omen zitzayon, bañan mutillak an eduki 
firma berea, ta ukatzerik ez. 

Gero, gizon bat bialdu omen zion kon
pontziyora. 

Ta ara zer aziyo egin zion urrena. Nagusi 
orrek berea omen zuan jayotako baserria, 
ta orduan arrebaren izenean hipotekan pa-· 
ea zuan. 

Besterik etziola emango ta, eei milla 
errial bakar bakarrak eman zizkan mutil 
orri. Gero alde egin zuan. 

Orduan, mutilla gure aitarengana etorri 
zan kantak jartzeko. 

Bañan nagusiak jakin zuan mutillak kan
tak publikatzera zijoala, ta kanta-paper oyek 
saltzea galerazi egin zuten. Nolabait ere 
iritxi zuan ori ere nagusiak. 
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Nere denbora guzian, gure aitak jarrita
ko bertsoetatik, auek bakarrik saltzen ibil
tzea galerazi zuten. 

Gure aitak, ordea, onela esan zion muti
lIari: 

-Motel, ez daukak batere saltzen ibilli 
bearrik: bota izkik gauez alako ta alako to
kitan, ta jakingo dik jendeak orren aziyoa. 

Ala egin zuten. Gauez feria, merkatu edo 
alako zearen bat zan tokietan uzten zituen, 
eta jende guziak irakurri ta ikasi zituan. 

"Kaballeru" orrek ba omen zeukan Be
rastegi-n andregaya, berrogei milla duroko 
"seftora". 

Ba, bere andregai orri, gauez joan ta 
kanta-papera atean jo si zioten. "Orra: ja
kin zan orain zeftekin abillen". 

Ta andregayak papera irakurrita despeira 
eman zion. 

Ontaz gaftera, hipotekan baserria jasota
ka arrebak beste ainbeste egin zion, ta "au 
oerea dek" esanaz, bate gabe utzi zuao. 

Orra nola gertatu zan, bidezkoa ez eman 
eta etxea galtzea. 

Biak ere il ziran. Mutilla il zan aurreoa. 
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1/ Asteasu-ko semia naiz ni, 
Jose Antonio Otegi, 
nere nekiaz egiña nintzan 
ustez biar ain loteri, 
premi batian hi milla duro 
prestatu nizkan hesteri, 
attzalle orri agertu zayo 
gauza aña enhusteri. 

2/ Emen gu!!tora ez negoen ta 
juan nintzaden Cuha-ra, 
Cárdenas deitzan erri eder hat 
paraje ayetan hada, 
amahost urte kunplitu ziran 
ni juan nintzalarik ara, 
esango'izuet ango diruak 
egin zidaten jomara. 

3/ Anoeta-ko semi a da ori, 
B. ...... dauka izena, 
l....... du apellidua 
orrek pontian emana, 
Cardenas-etan almazenian 
komerziante egona, 
andik igesi etorri eta 
Berastegi-n hizi dana. 
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4/ Milla duro nik gordcta neuzkan 
B....... orren eUian, 
estuasun hat zuela eta 
ayek eskatu zizkian, 
hayetz agindu niyon orduan, 
!erhitu nuen trantzian, 
artzeko pronto izan zan hado 
hueha daduka atzian. 

5/ Beste milla're nik haneduzk:an 
urruti gahe gordiak, 
nere nekiaz irahaziyak: 
iñori're zor gahiak, 
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B ....... orrek aitara ere 
ehaki ditu hidiak, 
modu orretan eamanak: ditu 
hi milla duro neriak. 

6/ 010 heriak hazituela 
herroi t'amar "injeniyo", 
komerziante hera azkarrena, 
hestek etznen haliyo, 
gezurra eta enhusteriyan 
here hurua gora iyo, 
nere diruak eraman ditu 
lan ori dala meriyo. 



7/ "Injeniyo" ori hatere etzala 
nintzayon ni akordatu, 
nere dimrik agiri ez ta 
ni ez negoen kontentu, 
nere dimen garhitasuna 
paperaz niyon eskatu, 
mutil panparroi lujoso orrek 
etruen atsegiñ artu. 

8/ Esan hezela eskatu niyon 
nere dimen papera, 
leku txarrian neduzkan eta 
nai nituzkian atera, 
kantidadia presta zezala 
andikan ilIahetera, 
paperaz hayetz erantzun zidan 
konfonne zegola hera. 

9/ Be.te illahete pasata ere 
utl!legin zuan plazuan, 
iftundik ezer agiri ez ta 
ez negoen deskantsuan, 
heste ilIahete hiarko zaJa 
jallo ezkero osuan, 
papera egin, finnatuta utzi, 
onera aldegin zuan. 
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10/ Ark aldegin da ondorenian 
ni ere etorri nitzan, 
arrazoya 're banedukan ta 
berarengana juan nitzan. 
nere diruen aitamen eman, 
ukatzen azkar asi zan, 
leku onian izango nitzan 
firmarik ez banu izan. 

11/ Bi milla duro nik eman arren 
arrek ukatu zituan, 
beraren firma nerekin neukan, 
asi nitzayon pleituan, 

ortik pentsatu kristau gaiztoak 
zer maleziyak dituan. 

12/ Bi milla duro nik eman arren 
ukatu zituan aurki, 
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beraren firma nerekin neukan, 
arrapatu det egoki, 
konpontziyora beste gizon bat 
bialdu ziraden aurki, 
alako lanik al'k etzedukan 
zorrik ez balu eduki. 



13/Beste aziyo hat egin dirate 
andikan ondorenian, 
Anoeta-ko Agerre hipotekatu 
arrebaren izenian, 
saldu-paperan entendituta 
ez da bide zuzenian, 
traizi yo au egin dirate 
eske asi naizenian. 

14/ Bi milla duro zuri emanak, 
J ose Antonio Otegi, 
sei milla errial bakar bakarrak 
alkanzatu zaizkit neri, 
kontzientzia libratutzeko 
arreglatu al baledi, 
neretzat gorde biar zenduke 
arreba aberats orí. 

15/ Bere etxian mutil negoen 
soldatan ajustatuta, 
zaldiya ere ipintzen niyon 
apaña preparatuta, 
silla ta guzi traste denakin 
ederki antolatuta, 
aberats gisan an juaten nn 
zaldiyari montatuta. 
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16/ Injeniyora zijoala esanda 
etxetik egin atera, 
aberats gisan apaindu eta 
eunero pasiatzera, 
gaetua aurrera zijoan eta 
komertziyua atzera, 
aberasteko señale ona: 
gaiztuak bisitatzera. 

17/ Ogei t'amasei mil1a errial 
neriak zure tartian, 
berrogei ziran entregatuak 
an Cardenas-ko partian, 
~ei milla oyek eman dituzu 
ez oso borondatian, 
nik ez dizkizut zuri barkatzen 
danak pagatu artian .. 

3/12: Izena ta apellidua. 
~/2: Izena. 
5/5: Diru artzallearen ¡zena. 
6/2: Injeniyo = Cuba-k o baserria, nekazari

-etxea. 
11/5,6: Ezin puntu au gogolatu. 
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ORAINDA&OKO LIBURUAK 

1. H. Artola: SAGARDOAREN GRAZIYA ta bes
te bertso asko (Aitua). 

2. M. Soroa: GABON, AU OSTATUBAI, ANTON 
KAIKU. 

3. F. Apalategui, S.l.: EUSKAL MUTILLAK AR
METAN, l . 

•. Pepe Artola: USTEZ LAGUN DETAN ta bes
te bertso asko. 

5. P.M. Urruzuno: EUSKALERRITIK ZERURA 
ta beste bertso asko. 

6. Toriblo Alzaga: RAMUNTXO. 

7. Ramos Azkarate: GALTZAUNDI ta beste ber
tso asko. 

B. AnteroApaolaza: PATXIKO TXERREN. 

9. Bitoriano lraola: OROITZAK ta beste ipui asko. 

10. Bertsolariak: ERREGE EGUNEKO BERTSO 
SAYOA (1962). 

11. Píarres Larzabal: BORDAXURI 

12. Bilintx: BERTSO TALAN GUZIAK. 

13. Mariano lzeta: mRUA GALGARRI. 

14. Píarres Larzabal: IRU ZIREN. 

15. Bertsolariak: EZKONTZA GALDUTA1W BER
TSO.u:, l. 
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· 16. Alfonso M: Zabala: GABON GAU BAT ta bes
te ipui asko. 

17. Antonio M.a Labayen: MALENTXO, ALAR·· 
GUNI 

18-19. Antonio Zavala, S.l.: TXIRRITA (Bizitza ta 
ta bat bateko bertsoak). 

20. Franzisko Goñi, 5.1.: LURDESKO GERTAE· 
RAK. 

21. Piarres Lllrzabal: HERRIKO BOZAK edo NOR 
ALKATE. 

2.2. Bertsolariak: BERTSOLARIEN TXAPELKETA 
(30-XII-1962). 

23. AIZKOLARIAK ta beste ipui asko. 

24. Fermin lmaz: BERT50 GUZIAK. 

25. A.P. lturriaga: JOLASAK. 

26. Alfonso M." Zabala, A. Larraitz, Juan Mir: PE
RIYAREN ZALAPARTAK.-Melitona'ren bi se
narrak.-Mendibe'tarren larriyak.-Utzi bearkol 
-Gizon bikañak. 

27. Bertsolariak: AZPEITIKO PREMIYOAREN BER
TSOAK. 

28. Bizenta A. Moguel: IPUI ONAK. 

29. Toribio Alzaga: BURRUNTZIYA.-Bernaiño'ren 
larriyak.-Txibiribiri.-San Tomas'eko feriya. 

30. Graziano Anduaga: EGUNSENTIKO TXORIA 
ta beste bertso asko. 

31. M. Soroa: BARATZAN. 

32. Mikela Elicegui, Antonio Zavllla, S.1.: PELLO 
ERROTAREN BIZITZA, bere alaba k kontatua. 

33. Mikela Elicegui, Antonio Zavala, S.l.: PELLO 
ERROTAK JARRITAKO BERTSOAK. 
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