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RAMOS AZKARATE OTAEGUI
Tobsa'n jayo z~n, I84igarren urteko Martxuaren 28' ano '
Ain zuzen ere, egun or,i, Erramu-eguna zan
urte artan. Orregatik jarriko zioten Ramos
izena. Elizako paper-agerietan Ramon ipintzen
du, bañan kopiatzallearen okerren bat izango
da dudarik gabe. Berak beti Ramos firmatu
baitzun eta danak ere ez baitZlioten Ramos (edo
obeto esateko) Ramox beste izenik emano Gaur
ere Ramox esaten dute T olosako zarrak artaz
oroitzean.
Bere aita, Meltxor, Arabako Villarreal 'goa
zan, eta ama, Joakina, Villabona'koa.
Zapataria zan. Bere lan-tokia izan zun euskeraz "Plazatxoa" t.a erderaz "Plaza de ra Verdura" esaten zayonean, "N. 1" jartzen dun ,arkupean.
Norhaitek esan digu denda txiki hat ere jatri zula azkenean, b;¡ñ'l,n ez dakigu zein tokitan.
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Bere emaztea Isabel Barrena izan zan, Urrestüldarra. Seme alabarik izan ate zuten ez dakigu.
Gaztetan liberala izan zan, bañan gero "konbertitu" ta karlista purrukatua biurtu zan. Orra
nola dion berak:
... ni nere Erregien
etsai nintzanian,
nebillen Eliza ta
Fueroen kaltian.

Bañan ikusirikan
zerbait istoriya,
ikasi nuben zerbait
maitatzen egiya;
maitatzen Fueroakin
euskaldun erriya,
maitatzen euskera ta
zure familiya.

Liburu ontako lenengo tá bigarrengo zatia
"Tolosako Iñauteriak" ta "Kezketan" izendatu
ditugu. Seguru asko, oyetan egongo dira guganaño eldu diran Ramos'en bertsorik zarrenak.
Etorri ugarikoa izan zan beti.
Bi komeri ere asmatu zitun. Bata, "Ijituen
kontratuba eta ezkontza" deritzana. T olosako
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Plaza Zarrean zurezko agertoki bat altxa ta
antxen aurkeztatu omen zan estrañako aldiz,
.,Iñauteri egun batean.
Komeria eman da gero, bazijoan bein Ra~
mos, oitura zun bezela, Ibarre errira pasiatzen.
Bañan Zumardi~Aundi'tik barrena igarotzean,
ijitu mordo bat arkituzun. Ayetako bat asi
omen zan: "Auxe da, auxe da gure kóntra
komeriya egin duna". Danak Ramosengana bil~
du ziran. Ez omen zuten jo, bañan oso larri
ibilli omen zan.
Ori zan I885~garren urtean. Urte artantxe
frantzes batzuk T olosara etorriak ziran elizan '
organua jartzera. Bolaratxo bat egin zuten la~
nean. Apirillaren 1 2~an estrañatu zan organua.
Aurreko egunetan frantzesak organua afinatzen
asi omen ziran ta bitartean arotzak Ostegun
Santurako monumentoa jartzen. Polita omen
zan: frantzesak atzean fiii ... fUi ... organuakin
ta T olosako arotzak aurrean pim pam pum ma~
ll~akin. Frantzesak amorru bizian jará ziran,
orrela ezin zitekeala organorik afinatu.
Komeria bota zan egunean ikusi zuten fran~
tzes oyek jendea bazijoala norabait eta zerbait
.izango zala pentsatuz segi egin zioten jendea~
ri. Sartu tiran Plaza Zarrera, asi ziran ijituak
eta eskribaua bere llanean, jendea berriz parrez
lertu be arrean eta bitartean frantzesak arrituta
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ta oso seriyo nola ate zitekean jendea orrela parrez ta berak ez·er konprenditu gabe.
Beste komeria, "Beotibar'ko Jazarra". Ontan
azaltzen dira orduko T olosarren larriak, Gaon
judua, Ama Euskeraren kezkak, ta beste gauza asko. Au ere Iñauterietan aurkeztatzeko egina.
1893 urtean T olosako karlistak aldizkari edo
rebista bat ateratzen asi ziran: El Cántabro.
Donostiko integristak beste bat zuten: El· Fuerista. Mutur joka ihiltzen ziran beti a,lkarrekin.
El Cántaibro aldizkarian lan asko egin zun
Ramosek. Ceyen geyenetan, euskerazko zatia
bere kontu egoten zan. Askotan etzun bere
izena jartzen, izengoitiren bat baizik: Urrengo
arte, R. Arranz-illun, Ur-zale batee, Gaiñchuris1quetac. J. Zabalbidecuac, Iruretan-goyenac,
ta abar. Bertsoak eunka ta eunka atera zitun.
N oizean bein ipuiren bat ere bai.
Bere lan auetan denoora artako politJika guztia ageri da. Politak esaten dizkie Sagasta'ri,
Gamazo'ri, Nocedal ta integrista guztiai, El
Fuei'ista aldizkariari, Cánovas'i ta bere etsai
guztlal.
Aldizkal1i orrek bazun ,beste saill bat: Arponazos deitzen zana. Onen oñean ez da iñoren
izenik agertzen, bañan, batzuetan beintzat, Ramosen kontu egon oi zan. An azaldutako zi12

riengatik Ramosi eskatu oi zizkaten kontuak
ta ez dago ortan dudarik. Izan ere, al'poya dantzatzeko etzan gizon makala.
Aldizkariaren zuzendaria Fran21isko Zeverio
jauna zan. Bein edo bitan, aldizkariaren esanak
zirala ta jaun ori auzitegira salatu ta deitua izan
zan. Istillua konpondu arl1ean, Ramos ·jartzen
zuten aren ordez zuzendari.
Beraz, aldizkari ontan "jauntxo" xamarra zan.
Aldizkaria bost urteko bizitza izan zun (1893- 1 897) ta noizean bein Ramosen berriren ba~
tzuk ematen dizkigu. Orregatik, Ramosen urte
oyetako goraberak, gañerako urteetakoak bañon askoz obeto ageri zaizkigu.
1894 urtean, Otsaillan, Juzgadura edo auzitegira salatua izan zan. S!11atariak etziran nornai: Patrizio Orcaiztegui jauna, T olosako bika-rioa, Pedro Aldalur jauna, Azkoibiko bikarioa,
Juan Bautista Pagadizabal jauna, Errezilko bikarioa ta Franzisko Felipe jauna, Amezketako
bikarioa.
Ara zer zan beren arteko istillua: urtebete
lenago Ramosek bertso batzuk atera zitula, bañan Iegeak agintzen zuna bete gabe, au da, berJtsoak . alkatearengana ekarri gabe. Artean El
Cántabro jayotzeko zegon, ta nun edo noIa
a:-gitara zituh ta zer bertso ziran ez dakigu, zorttxarrez.
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T a, noski: El Fuerista pozik ta iseka, ta El
Cántabro Ramosen alde.
Alaxe zion' onek: Ramosek bertso ayekin
iñor:i faltatu bazion ere, zor zitzayen onra atze~
ra bueltatzeko eskatu zezatela; bañan bertsoak
legearen zeatasun ura bete gabe ateriak zirala ta
kondenatzen bazuten, etzala orregatik iñoren
izenikan zurituko.
Auek dira El Cántabro'k dakarzkin arrazoi~
bideak; apaizenak ez ditugu iñun ikusi. Auzia
ere zertan gelditu zan, ez dakigu.
1895 urtean Iñauterietako igandean, Otsai~
Haren 24' an, T olosako Círculo Carlista' n Soma'ren komeri bat aurkeztatu zan. "Alkate
bert:lya" deritzana. Ramosek Lorentxo egur sal~
·,tzallia'ren papera egin zun. Oso ederki aritu
omen zan.
Festaren bukaeran, Nocedal' en kontrako Ramosen zortziko bat kantatu zan. Jendeak txa~
lo ta txalo, ta berriro kantatubear izan zan.
Festa dana asteartean berritu zan.
1895 urteko Pazko egunean, Apirillaren
14'an, Ramosen "Ijituen kontratuba eta ezkon~
tza" aurkeztatu zuten. Círculo' an au ere.
Aritu ziran lagunak auek ziran: Antonio
Antia, T eodoro Amonarriz, Joakin Arrese~Igor,
Pedro Elosegui, Bitorio Iribarren, Inazio San
Sebastian, Lorenzo Pujana, Joakin Alargunsoro,
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Jose Muñoa, Baleriano Mocoroa, Jose Azurza,
Santiago Caballero ta Ramos Azkarate.
Festa ederra izan zan. T okia txikitxoa ainbeste jenderentzat. Komeria bukatuta jende dana txaloka gogotik ta Ramos agertokira azaldu
bear.
Urrengo igandean, Círculo'k a buruzagiak
bazkaria eman zieten Izaskun'en komerian sayatutako lagunai.
Ordu batean bildu ziran. Ogei ta bost bazkaldar ziran. Ayetako bat, Ramos.
Lendabizi, responsua errezatu zuten ildako
karlistengatik.
Bazkal ondoan, Ramosen kanta batzuk kantatu ziran. Gero, Baleriano Mokoroa'k jai artarako antolatutako bertso batzuk esan ta txaJo
asko bildu zitun. Urrena, Bitorio Iribarren'ek
jai artarako gertutako kanta batzuk kantatu.
Onek ere txalo asko bildu zitun.
Arratsaldean bertsolariak. Geyena gustatu
ziranak, Inazio San Sebastian ta Lorenzo Pujana izan ziran. Komerian lan egindako bi lagun ziran auek. Beraz, etzuten beste iñoren
beamik izan bertso-sayoa jartzeko.
T a eguna bukatzeko, dantza-soka atera zuten.
"Ijltuen kontratuba eta ezkontza" inprentatu
ta salgai jarri zuten. Errial bana kostatzen zan.
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Saltzeko tokiak, Círculo ori ta Franzisko Muguerza'ren moldiztegia, Rondilla 8. Korreoz ere
banatzen zan. Artarako, aitatutako moldiztegira
amabost :x¡entimoko bi sello bialdu ta kito.
Komeri au bi aldiz antolatu amen 2un Ramosek. Orain ez dezakegu besterik esan, bañan,
komeria argitaratzean, Auspoa aleginduko da
bi antoJapen oyen kontua argitzen.
1896 urtean, Iñauteriko igandean, OtsaillarenI6'an, Soroa',ren beste komeri au aurkeztatu zuten Círculo ortan "Lapurrak" deritzana.
Ramosek il1igel A1artin'en papera egin zun.
1896 urteko Marqman, gogorra gertatu zitzayon. Istillu guzia kontatuko degu.
Ama Doloretako kofradiko diru biltzallea
mtegrista bat zan, Ruperto Rezola. Bañan kofradiko, zuzendariak ori kendu ta beste bat artu zuten.
El Fuerista gaizki esaka así zan: kofradi ortako zuzendariak karlista zirala geyenak, ta diru biltzallea berriz integrista, ta orregatik kendu egin zutda, ori Elizako gauzekin poliiika
egitea zala, ta orrda.
El Cántabro'kerantzun zion etzala ori egia"
lengo, diru-biltzallea integrista baldin bazan ere,
berria ere alaxe zala, Círculo Integrista'ko konserje berbera gañera; ori garbi jokatzea zala,
mtegristak berriz aspaldi ari zirala bidegabeko

lanetan; Rezola'k bere egitekoa betetzeko astirik etzula ta konserje orrek laguntzen ziola
diru"hiltze ortan, ta gero soldata erdibana' izaten zutda; ayen Círculo'ra iñortxo ere etzala
joaten ta, bestela ezin, ta orrela, kofradiko diruekin, osatzen ziotela bizimodua beren konserjeari; ori, ori ~ala Elizako gauzakin politika
egitea.
T a bukatzeko, orrda zion: " .. .r,esulta. ser
un hecho el que de antes sacaban de ella (kafraditik) los nocedalinos siquiera para potaje,
como suele decirse, del conserge de su círculo."
Itz oyek piper-miñ aundia zuten. Konserje
orri Pottaje esaten baitzioten gaitzizenez. Arrazoi oyek danak iñoren izenik gabe agertu ziran"
bañan ezagun zuten nunbait etzutela Ramos
beste jaberik.
Ori igandeko zenbakian agertu zan, Martxuaren 2s'an. Urrengo asteazkenean, 28'an,
Ramos pasieran zijoan, arratsaldero hezela, Ibarre'ko erría pasa ta Berastegi'ko kamiyotik Belaunza aldera.
Pottaje orrek oitura orren berri bazekin ta
zai zegon, izkutuan jarrita. Ramos gizajoa periodíkua irakurtzen zetorren, lasaiasko.
Parean pasatzean ta ustez-ustegabean, Pottaje'k i zapIa! sekulako ukabi1kada eman zion
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al'pegian. Ramos lurrera erori egin zan erdi kordegabetuta. Ala ere Pottaje jo ta jo aritu omen
zltzayon.
Inguru artan zebillen emakume bat ori ikusi ta karraxika asi zan. Ovdun Pottaje'k alde
egin zun T olosa aldera.
Gero jakin zanez, Pottaje'k ordubete pasia
egin zun Ramos'en zai. Hiaramonean alaxe zion
El Cántabro'k: "De manera que el acto se ha
realizado con premeditación, alev~s;a y ensañamiento."
Irazusta mediku jaunak egin zion lenengo
senda-aldia. Baita ere Ibarre'ko juezari parte
emano Bañan, zoritxarrez, ez degu iñun ikusl
juez onek zer erabaki zun.
18~ urtean, Uztaillaren lenengo egunean,
Ramos Donostira bere arrebaren etxera bisitaz
joan ta ataque bat izan zun.
Medikua etorri, ikusi ta bildurtu egin zan.
Elizakoak emateko. Gabeko amarretan ekarri
zizkioten. Bañan pasa zitzayon ta, andik bost
bat egunera, T olosara itzuli zan.
El Cántabro' k, berri au ematean, ataque au
len izan zuana bezelakoxea zala esaten duo Lenengo ori noiz edo nola izan zun, ez degu iñun
arkitu.
1897 urtean, Ramos auzitegira salatua izan
zan. Salataria nor ote zan, ez dakigu. Aitzekia:
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Ilheltzan El Cántabro'n agertutako ídazkíren
hat. Apíríllan, Donostíko auzítegían auzia Ramosen alde erabaki zuten. El Cántabro'k alaxe
zíon: "Estamos de enhorabuena nosotros y la
justicia ... ".
1897 urteko Urríllan, beste ataque bat izan
zun. Lengo bíak hezelakoxea au ere. Egun
batzuk oyean egin ta atzera ondo jarrí zan. Aldizkariak zionez, urte hatzuk haziran gaítz ori
barrenean zula.
Len esan degun bezela, El Cántabro 1897
urtean bukatu zan, Abenduarean 29'an. Ramosek ala ízendatu zitun bere aldizkalJÍ ortako
azkeneko bertsoak: "Cantahro. edo Cantauritarraren írakurlaríyai agur bat despedídacua". T a
ala asten zan: "Buruzariyen erabakíak - benaz errespetaturik ... ".
Buruzarien erahakia auxe zan: El Cántabro
kendu ta onen ordaña eguneroko bat (El Correo de Guipúzcoa) ateratzen astea. Urte berrían
as! zan au.
El Cántabro itzali ta íHun xamar gelditzen
zaígu ostera ere Ramosen bizitza.
Etzitzayon denbora luzerik gelditzen: zazpi urte eskax. Azkeneko urteak T olosako Erruki-etxeap egin zitun.
Euskeraren gramatíka bat ere antolatu omen
~un. Bere oroipengarritzat Erruki-etxeko moja
19

T olosar bati eman zion. Erruki-etxeko garai artako kapiHauak (Don Miguel) ori jakin ta mojari eskatu zion. Eman bai ta atzera bueltatu
ez, orrela galdua da gramatika ori.
Elizakoak artu ta gauza guziak eginda,
biotzetik i1 zan, 1904 urtekoMartxuaren 26'an,
56 urte egiteko bi egun falta zituanean.
Andik bi egunera El Correo de Guipuzcoa-k
Ramosen bertso batzuk zekarzkin. Etzekin
oraindik Ramos illa zala. Ala zion: "Elosegui-ko On Jose Jaunari bere s~ntuaren egunean".
Laugarren bertsoa ala da:
Bizitu zaite urte askotan
gaitzikan gabetanikan,
euskalduntasun guziyarekin
euskera onraturikan;
euskaldunaren izen ederra
birtutez goyendurikan,
euskaldunaren izen ederra
biyotzez maitaturikan.

Egia esateko, ori zan dirurik ez euki ta balio
aundiko testamentua egitea.
Blaramonean periodiku onek berak eriotzako berria ematen zun. Esaten zun iHa zala euskal lurreko gizonik famatuenetako bat, ondasunengatik eta biyarko egunarengatik kezkarik
20

gabeko gizon adote bat; edozein billera edo
festara agertu ta danak, naiz pobre ta naiz aberats, naiz zar ta naiz gazte, pozik jarri ta gustora aditzen zutena; kasino batetik ala taberna
bateko maitik herdin-.berdin bertso-kantari aritzen zana jendea txaloka erotuta bezela jarri
artean ...
Oraindik ere badaude T olosan Ramos eza,..
gutu zuten batzuk.
Berai zor· dizkiegu emengo berri asko.
T xikia omen zan, errena, .bizarra ta txapel
aundi batekin ibiltzen zana.
Lau gauza zitun biotzean: Euskera. Fue~
roak, T olosa ta Prohintziya.
Munrluan bizi zala, ala esaten omen zun:
"Zeruan, jai aundiren bat danean, euskeraz itze~
giten dute". Beraz, Ramosentzat beti jai aundia izango da an goyen.
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GALTZAUNDI
ta beste bertso asko
Ramo/en liburu ontako bertsoak lau zati~
tan jarri ditugu:
Lenengoa, T olosa'ko Iñauteriak. Festa oye~
tan kantatzeko egiñak dira, dudarik gabe, ber~
tso oyek danak.
Bigarrena, Kezketan. Ala bait zegon Ra~
mosen gogoa bertso oyek jartzerakoan.
lrugarrena, Gure gizonak. Ontan ederki as~
ko ageri da Ramosek Gipuzkoari eta Gipuzko4ko gizonai zien maitetasuna.
Laugarrena berriz, "Animak bideratzen".
Fedearen gauzetan ere beroa zan Ramosen bio~
tza.
Lenengo iru zatien izenak gerok asmatua di-
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ra. Laugarren zatiarena bertso batetik artu degu.
Ramos-ek etzun bere denbora guzian libu-·
rurik a'rg~taratu. Liburu asko osatzeko gaya
sakabanatu, orixe bai. Beraz, gaurko au Rar
mosen lenengo liburua da, ta bere bertsorik famatu.enen izenarekin batayatu degu.
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TOLOSA'KO IÑAUTERIAK
Esan bezela, zati ontako bertsoak Iñauterietan
kantatzeko egiñak daude. Ara nola egiten ziran festa auek garai artan: kalera, ta baita ere zezen-pIazara erri guziaren aurrera, Comparsak azaltzen ziran.
Mutil-taldeak izaten ziran oryek, ta mota askotakoak:
baratzagilleak, artzayak, ikasleak, langille mrusuak,
zapatariak, pelegrinoak, ta abar. Ramosek ogigilleak,
basarritarrak, Erniyoko euskaldunak ta erromatarrak
azaltzen dizkigu. Compa,rsa zerena zan, ba alako jantzia artu ta kalerik kale ibiltzen ziran propiyo jarritako euskal bertsoak kantari. Oitura alaxe zan Tolosan ez ezik, Donostin, Eibarren, Plaentzin, ...
Bañan, Tolosan beintzat, denborarekin ziaro
atzenduta gelditu dira bertso oyek danak; ez ordea
Galtzaundirenak. Auei ez die denborak bate erdoirik
sortu. Orregatik jarri diogu liburu oni daukan izena. 1880 urtetik 1890 urterako Iñauteriren batentzat
jarri zitun Ramosek ta arrezkero Tolosarrak ez dute
urte bakar bateko Iñauteririk utzi bertso auek kantatu gabe, charangan aurretik, kale guzitan barrena,
soñu, bulla ta saltoka.
Gerrako lenengo urtean ere, gerra zala ta Iñauteririk egitea etzegoala ondo ta Gurutz·bide bat egin
zan Igandean, kaletan barrena, oso seriyo. Bañan
astelenean edo asteartean, Malaga artu zalako berria el zan. Segituan jendea ta musika kalera, ta
Iñauteri ederrak egin ziran ordun ere aitzeki orrekin.
90 urteko Tolosako andre batek esan digu orrundik ere gogoan dula nola ikusi zitun bere txikitan
Ramos eta Galtzaundi bera Enpero kalean Iñautedetan gitana batekin bertso kantari.
Bigarren bertsoan aitatzen dan "alaba ipurtaundiya" Madriko picador batekin. ·ezkondu omen zafio
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BERTSO

BERRIAK

TOLOSA-KO GkLTZAUNDI'K BERE
BURUARI JARRIAK

11 N-eri deritzat Ga1tzauudi,
a'Pellidua det GoñI,
Aldasoro iz,en gaitiya
deitz'en dirate neroni;
lltzerikan ez nuben
lenago pensatzien,
bañ,an oraingotikan
ez naiz eskapatzen,
testamel11tu egitera
nua ni lenbai1Em,
nere padentiak
lasa¡1Ju ditezen.

2/

AitaI"en Semiaren
Espiritu· Santu3JI'en,
J aun zerukuak lagun zaidala
lan ouelan neri arren;
sentimentu bakarra
dadukat barrenen,
alaba ipurtaundiya
utzitzia emen,
orra neregatikan
oyek no la dauden,
Jaunak eraman naz,a.Ia
zerura lenbailen.

25

3/ Nére lengusu Pocorfinor:i
nai diozkat bada utzi
nere eskatz,eko estanteriya
bere j,enero Ita guzi;
bañan ango kristalik
ez dezala ausi,
besteIa utziko dizkat
guziak Ramos'i,
egilten badiote
jaun oní íg.esi,
laiste,r juango zaizka
danak Rodríguez'i.

4/

Ni il da gero nereemaztia
penaz ilko balitzake (1)
nere onduan enterratZ'Ía
iñola al balitz naí nuke;
eta gañian jam
letra bat aundiya,
·emen dago Galtzaundi
eta konpañiya,
poz aundd bat artu mn
Tolosako erriyak
m€rkatu ruralako
ordun erariyak.

(I) Esan izan digute emen pozaz ~bear dula. Bearbada bai, bañan guk arkitu degun p<lJperari zarrenari
segitu diogu, ta ootan penaz dago.
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5/ Entie:nrua nai det egitia
neri biganen ~lasian,
lau zapatadk €'ramatia
gañ'era berriz aidd,an;
jota nabarra juaz
Enpero kalian,
sobrekamak balkoaan
naramatenian,
Arramele zubiyan
aizken aizkenian,
zagi bat ardo jarrl
kaj,aren gañian.

6/ Nik oraindaño egdn izandu
dituan testamentuak
gaur bertatikan izango dira
ayek danak borratJuak;
eta orain fkmatu
nere testiguak,
aditu baituzute,
gaur nere kontuak,
ixilik lduklarren
nere Se~etuak,
Dametako iturriyan (1)
eran kuartillu bato
(1) Dametako iturriya Rondilla kaJean zegon,
Donostira aldeko kale muturrean.
Emen ez luzatzeagatik, GALTZAUNDI'ren oarrak
liburuaren bukaeran jarri ditugu.
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GALTZAUNDI'REN PIZTUERA

•

11 III nintzalako aspaldi
pozaz zendeten kantari,
bañan piztuta orra etorri
ZaTagoza-tik Galtzaundi;
egon nin tz.an kafian
txit ninduten maite, (gutxi)
uste nuen nintzala
ango sobrestante,
ontziyak gairbitutzen
nizkaten txit merke,
zigarro pun ttak eta
mantenuen truke.
21 Beti nengoan kezketan,
lotan ber~iz ametsetan,
emazte gabe ezin etsiya
Juan dan aspaldi onetan;
beñere ezln kendu
zttzaidan burutik
gaitzak emanda 'ere
gendela urruti,
izan degubelako
e1k,ar maite beti (gutxi)
oñ'ez bide guztiyak
nituben idiki.
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3/ Irttxi nintzan et~eM
fam:iliya ikust'era,
an<ir:e gaxua azkar eto:rn-i
zitzaidan neri aurrera;
,eman giñokan esku
elkarri txit gogoz,
barrena beterikan
neukala na.k aJ'doz,
gero kaballeruak
atera or datoz,
beeraño jetxi<tz'eko
mesedez Galtza-poslt.

4/ Orduko nen~en oyian
mozkorra -pasa artlan,
Emaztia: Goñi, ojuka ari zalzkl..zu
kabaUerua.k atian;
Senarra: Esan, esan jaun olri
la zer dan kausa,
1tz,egiteko obia
dala biyar goiza,
eta gauba soseguz
nai detala pasa,
egi bat esateko
ez naiz,ela. gauza.
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5/

Emazt~a: Entzun bezate, kabaI1eruak,
nere senarrak zer diy.on,
naigo omen du gaur gau guztiyan
pake gozuan 1QI egon;
ez omen da, ez, kapaz,
orain j.ekitzeko,
kostumbre txarra dauka
beti mozkomzek.o,
oI'irelako gti.zonak
dira lotsa.tzeko
i !agun ederra daukat
ondo hizitzek.o!

6/ Gau 0Il1 pasa tu, <kaballeruak,
orain banua .oyera,
senal'rari nik egin deyotan
konheni z,aidan galdera;
ondo dakite nor dan
lendandik Galtzaundi,
nola ibillitzen zan
beon farragar~i,
ezpadit Aragoltik
dirurik ekarri,
matzetan jarrik.o det
txorl·izugarri.
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7/ Nere Galtzaurndi madtia,
nun daduzkazu gordi.a~
Zar,agoza-tik ekarritako
Carlos Teroero·n urriak?
Senarra: Etz,a1tia zu egon
gauza orren kezketan,
ugari ekarriya
or dago ma1man
ez banaiz ari ibelntzat
orain ametsetan
denak zuretzat dira
bigar amarretan.

8/

Emaztia: Ondo lo egin, GaItzaundi,

amore eman a1karri,
bigaJ"tandikan ,emango diYÜlt
jende guztiyai arpegi;
baldin zuk orrenbeste
badezu ekarri,
goiza etorrltzeko
guztiz mago larri,
bazkaI'li aunditxon bat
bearko det ja~ri,
gure on tasun oyen
alabam1tzagaN'i.
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9/ (Urrengo goizian)
Senarra: Zer ocrdu ote da, nere Ferrnina,
arren egizu galclia,
Émaztia: Nere Galtzaundi, 01' diotenez,
ia amarra k alclia;
Senarra: Bart arratsian ala
egin nuben amets,
aberastu nintzala
Zaragoz,a-n errez,
maleta betel'ikan
zeguala urrez,
eta zu an zeundela
diru airi farrez.

10/ Emaztia: ¿Zer diozu zuk, ptkaro txarra?
¿egin dezula ametsa?
ni eng,añatzen ez nago bada
zuk uste bezin errexa;
zuazkit etxetikan
kanpo1'a agudo,
ondo asperturikan
naukazu lenago,
aUe1' biziltu zera
ala nai're gero,
,etzaitut ikusi na!
aurrian geyago.
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11/ Senarra: Egiñkizuna badet nik
,etxe ooetan oraindik,
gauza guziyak partltutzian
alde egingo det emendik;
Emaztia: i Etzan latan egondu
gizon bat zurena,
Aldatxoro izena
jarri zizubena,
gauza bat bakarra da
emen dezubena,
zapateruen maya
anUcik ez dubena!

12/ Senarra: Ezkondu ez¡looroz etxe onetan
diraden gauza guztiyak
legez ,ta bidez neriak dira
oriyen erdi erdiyak;
Emaztia: Ere diña beñere
ez dek bada egin,
orain ere gau ta egun
zurrutian abill,
bizkarrian ausiko
dizkia t hi makill,
iri ezer eman bañan
nayago ni.k:ek ill.

13/ Senarra: Zure makillan bildurrik
.etzait arkttzen bavrendik,
Zaragoza-tik' ekarri eta
puñal bat emen daukat nik;
odolak iyagit'en
asitzen badira,
a:akar jarriko zaitut
zerura begira,
maya baño geyago
nerlak badira,
elkar ill gabetanik
goazen justimra.

14/ Emaztia: Na!' baldiñ badek juezengana,

orobat alkartetara,
orain beñepein artzak jipoya
ama alabalk emanda;
eldu, eldu, alaba,
makilla banarl,
ederrak emateko
mozkor txa'r onerl,
Senarra: ¡oy! ¡oy! utzi nazute
Jainkoatik neri,
Emaztia: ez, ez, eskallean bera
ortxen joan arl.
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15/ Senarra: Andria nausi ikusitzia

nere biyotzak damu du,
nere burua nik illko nuke
baldiñ balorerik Qanu;
bi aldiz ill ezkeroz
gaitza da piztutzen,
ar.g.atik eriyotzak
nau ni txit bildurtzen
ezpanau emaztiak
agudo artutzen,
"abajo las mujeres"
asiko naiz deitzen.

16/ Entzun dirazu, nere ,emaztia,
aitzenelw arr.azoya,
Emaztia: Ez, ·ez, iretzat ati au ziok
beti beUko itxiya;
Senarra: Abajo ilas mujeres
deabruz josiyak,
ai ilda baz·endete
zeraten guziyak,
Josafat-an izango
ditugu auziyak,
an konponduko zaitu
zuzen justiziyak.
(Au kantatu ta sagardoteira joan zan)

Ramos Azkarate-kuak
GALTZAUNDI'REN PIZTUERA'ren oarral!: ere
liburuaren bukaeran jarri ditugu.
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ZORIONEKO KARNABALAK

1/ Coro:
Aurtengo karnabaJ.etan
guztiz gabi1tza neketan
danok kontratu on<etan,
ik:onforrnaturik arkitzen <'lira
letu (tiran kondiZtiretan,
iruki gabe penetan
ezkondu'itzagun gaur 00ritan,
gema gaitezenbodetan.
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2/

Ezkontzaren enkar{Jirtua:

Au da gertaera berriz,
orain lenbiziko aldiz
inpedimentua za1diz.
Nobiya:
Ai bada, Jauna, nayago nuen

ontan g~rtatu ezpaniltz,
itzak emanik bi aldiz
utzitko nuke au berriz,
ga'llza okerrik ez baUtz.

3/

N obiy'l.U»:

Nai nazula ni utzi,
ez dezu pensatzen gutxd,
kontratua dut~ :ütxi;
zertako etwra lenago.tam.dik
gauza oT'Í pensaltzen así,
ítzak emana ta guzi,
ni ízango naiz lenbizi,
pruebak orain erakutsi.

4/

Sententziatua:

Letu dirate sententzia,
aditzen det agonía,
Jesus, milSeríkordia;
emakume batengatikan
keTIltzen dirate bizia,
egin dirala falsía
badaki mundu guziak,
au da nere desgrazia.
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5/ Nobiya:
Ein dizudala falsiya,
ez da bada ori egiya,
geldi zaitez, igarniya;
aitaketa amak kulpak dituzte
il1i egotia nohiya,
daudela miseriyan,
artzeko gizQit1 argiya,
mantentz'eko familiya.

6/ Sententziatua:
Ez dezulako sentitzen
klaro dizut nik igartzen,
garboz ai zera kantatzen;
ni H da gero astko zera
gizonarekin dantzatzen,
ez nuen nik au pentsatzen,
mundua det despeditzen,
bañan onraz naute illtzen.

7/ Ezkontzán enkargatua:
Biar dizuet nik galde
ote zeraten konforme
egiteko gizon ta anille;
erantzun ere biar dezute
boz klaroan ta txit fill"ffie.
Nobiya:
Bai, jauna, konforme gaude
egiteko alkarren jabe
batere lotsarik gabe.
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8/

Ezkontzan enkargatua:

Ezl.wndurikan zaudete,
alkar maitatu zazurte,
bizitzeko onradamente;
Eltziakikoa:

Zuen suertia oraintxen la1ster
tkusi biar dezute,
desiatzen al dezute
rpuska egitia abondalllte?
Nobiya:

Jauna, ori nái genduke.
Por Ramos Azcárate

Ikusi: Tolosako Fakundo Adurriaga "Besa.motza"
zanaren eskuz eskribitutako bertso mordoa.
(Auspoaren lenengo liburuaren oarretan gauza. ba.t
oker dago. Fakundo Adurriaga "Besamotza" zanaren
bi bertso mordo aitatzen dira. Izan ere, aren ondorengoen etxea arkitu genitun. Bañan ceo letra desberdiña dago liburu ba.koitzan, ta Fakundoren alabai
galdetu genien. Esan ziguten, lenengo mord6a bere
aita zanak idatzia dala, bañan bigarrena beren a.ita·
ren anayak, Timoteo izena zuana.
Beraz, Auspóaren lenengo liburuan, HFakundo
Adurriaga ."Besamotza" zanaren bigarrengo bertso
mordoo" esaten dan bakóitzean, "Timoteo Adurriaga
zanaren bertso mordoa" esan bear du; ta Fakundoren
lenengo bertso mordoa aitatzen danean, kontuan artu bear da ori besterik etzula idatzi ta ez dula bi·
garrengorik. )
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TOLOSAKO OGI-GILLEAREN JUANERA

1/ Irten g€ra kalera
guztiok lanera,
ibilliyaz kantairi
ogiya egitera
Zuentzat
Galezti eta beltza
atzo zarrarentzat,
zuriya eta merke
neskatx gaztientzat.
2/ Kalerik kaleri,k kale
Tolosa gurean
zoraturikan pozez
ga'bHtza lalllean.

Kantm-i
Biotza eskañíyaz
aurtxo polit oídi,
nausiyak nai duelako
gu ezkontúa sarrL
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3/ Orra amabi !agun
saldu nayan pomk
i ezote da izango
gur,etzat neskatxik!
Agudo

o.raintX!en garude bada
eZilront21eko bero,
ez gure billa ibilll
oztu eta gero.

4/

Saldu nad degu pozaz,
onradu eta merke,
leku on banetara
juango giñake~
Maiteak

Irikit2l€n gabiltza
zuetara bideak,
egiten ote geran
senar emazteak.

5/ Ezkont.zen bazerate
gurekin gai2l€man,
gogotiokan biarko
suarí aize emano
Gañera

Gizonaren ondotd.k
lenbizi lanera,
],eamiya egin ta
8artzeko labera.
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6/ Astlan bi ostiral,
ondol'en larunbata,
izango d:ituzute
gurekin izanta.
Seguru

Gañeraz·eok biar
gizona maT.l¡tendu,
orain da denbora ta
gauz onari eldu.
7/ Orra kóndizioak
garbiro ipiñi,
konforme bazérate
agudo etorri.
Gugana

Ir:itxitzian eman
txit triste laztana,
artuko dezuelako
gizon alper bana.
1/

!Au lana?

an

Ari gaitean
gogoz lanean
dantzara joateko
arrats aldea n ;
jira ta bira
plaza berrira,
aurtxo politak ara
juango dira
txit pozez,
erallitzutera guri
bayetz ta bayetz.
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2/

¡Ay! ekusten ditugu
orI'enbeste arpegi,
eguzkiyak bezela
eiten dute argi;
al de batetik poza
bestetikan 'lotsa,
aur oiri eman bear
danok biotza.

3/ Guazen, mutillak, guazen,
guazen aurrera,
esanaz badagola
emen aukera,
jende alferra
eta okerta,
zuen kontura jango
degu eperra,
bai, bai,
egunero orrela
degu bizi na!.
R. Azcárate

Ikusi: Aita Juan Inazio Arana zanaren bertso bilduma, Loyola.n, inprentaren izenik gabeko kanta-papera. Ontatik aldatu ditugu onera.
Tolosako Fakundo Adurriaga "Besamotza" zanaren eskuz idatzitako bertso-mordoa. Biak berdin
bel'din daude.
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KALEKO

BIRUNKA

1/ Euskara ma:ite degu
biotzetik asko,
beraren sabeletik
jayo giñalako;
aurrak ama gaixua
beti du maiteko,
bere bular biyetan
aziya dalako.
2/ Onra guZliyar€lkin
ltmbizi gu gera,
Tubalekin ikasi
gendunéllk euskera,
izkuntza gorde degu
ordut~k onera,
ala gerta dedilla
€'ffiendik aUNera.
3/ Jayo zan Larramendi
ain zori onian,
euskara jaTlritz.eko
bear zan oñian;
gero berriz Aizkdbel
arren ondorian,
gorderikan dauzkagu
biyak barren-ian.
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4/ Amak izandu dezan
beti osasuna,
adLtu LarramendLk
esaten diguna;
euskarai iza teko
beti naitasuna,
eta ikasitzeko
dun edertasuna.

MARTXA

Egiputzuan jayuak gera
eta ez degu damurik,
Españi (y) onek iñun bai aldu
,iskiñ au bezin ederrik?
lekuzelayak aJI'kitzen dira
erri rpolitez jantzirdk,
mendiltan berriz ikusten dira
jendez betiak' basarrik,
o zer fabrikak lanketakuak,
Jmstaederrak bestetik,
jendea franko etoruen dala
bañuetara or goitik.
R. de Azcárate

Ikusi: Tolosako Fakundo Adurriaga. ".BeItamo1:za."
zanaren eskuz ida.tzitako bertso mordoa.

ESTUDIANTINA BASARRITARRAK

1/ Etom gera gu basal'lritik
€Ure guraso onak
sokorritz-iagatik;
nagusiyari ez diogulako
aurten pagatu err,enrtik,
despedida eman diote,
~teratzeko etxetik.

2/ Lotsatzen gera oSbegunian
Tolosan ibillitzlia
onela eski:an;
kosetxarik ez degulako
izan aurtengo urtian,
argatikan arkitzen gera
txit ne~idadian.
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3/Galtza bastuak eta mankutsik
patrikalrak ere daude
dauzkagu utslk;
Tolosan ez O/te da oradn
errukitzen neskatxik,
botatzeko balkoitikan
pesetatxo hat pozlk.

4/ Danok gera zuen amantlak
estudiantiak
oralndik gaztiak;
len pasatuagatikan
ain egun tristiak,
orain konsolatzen gaitu
zerbait biltziak.

Ramos Azcárate

Ikusi: Tolosako Fakundo Murriaga "BeslLIllotza"
zanaren eskuz idatzitako bertso mordoa.
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HIMNUA TOLOSAKO ZORTZIKUA

1/ Coro:

Baguaz da baguaz,
baguaz kantari,
alegrantza emanaz
erri guztiari;
festapolit polit bat .
nai genduke jarni,
lkusi nai duenak
plazara etorri.

2/

Zortzikua:

Saludatutren <iegu
Ayuntam~mtua,

baita begira dagon
jende onradua;
persona asko ikuslrlk
gaude zoratuak,
ikusreko asmuan
gure kontratua.
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3/ Tolosarrak geratu
ez degu nai gaitz:Lk,
jendia umorian
jarrLtzia baiz'ik;
plaza ontan ez da egin
orlako ezkontzarik,
gelditu biar dezute
gure ustez pozik.

4/ Guztiz noble ta leyal
ta txit balerosa,
titulatutzen zaigu
gaur gure Tolosa;
izandua ta dalako
onen jenerosa,
meritu oyek guziyak
mereziyak daUZlka.

5/ Biba Tolosa eder,
Gipuzkuaren ama,
Europa guztiyan
dadUlkazu fama;
onratutzera gatoz
danok zuregana,
emen jayo giñalako
daukagu afana.
Ikusi: Tolosa.ko Fakundo Adurriaga. "Besarnoba"
zanaren eskuz idatzitako bertso bildllma.

ERRO MARA JOAN ZIRANEKO
KONDIZIYUAK

Lartaun:
Zuetatikan jarri
orain bost bat lagun,
bainandia,l{1 (1) ondo
tratatu ditz,agun.
Coro:

Zedori bezin onik
bai al dago iñun,
zuk eiten dezunera
utzi,tzen degu gaur.

Lartaun:
Beraz gald€itutzera
nua bertatikan,
Antistio Jaunari
bakar bakarrikan;
ez dezute izango
nere peikar1kan, (2)
bainandiak jartzen
danon partetikan.
Coro:

Biba, biba, Lar<iaun,
gure nagusiya,
libratzea nai duna
Kantabri guziya.
(r)
(2)
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Bainandiak: Kondizioak.
Peikarikan,: Fa.ltarikan.

LARTAUNEN ETA E,RROMATARREN
BAINANDIAK

Lartaun:
Aizazu, Antistio,
oraingo galdera,
zer itzetan juango
gera Erromara?

Antistio:
Augusto etortzian
iñola al bada,
gauza bear bez'ela
erabakiko da.

Antistio:
Galdutzen badezute
En'oman pella,
berriz gertatuk!o da
gudak!o bidia.

Lartaun:
Gur,e alde gelditz,en
bada onoria,

Antistio:
Libre utziko det nik
euskaldun jendia.

Lartaun:
Zer leku daukazu,te
Erroman jarriya,
peI'eatzeko danon
jende gudariya?

Antistio:
Guz.iok pasatzian
Tiber'ko ibaya,
z'elai bat antxen dago
guzltiz agiriya.
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Antistio:
Pelea,tu bear da
itz orlen legez,
eta emen bezela
txit gizontasunez.

Lartaun:
Naiz zetai ura bete
euskaldun odolez,
gu portatuko gera
beñepein onorez.

Lartaun:
Coro:
Bildurrik gabetanik
Er.romara guazen,
aita·ren seme danak (1)
liocatu ditezen.

Otabiano:
Coro:
Etzerate ertengo
1ur onrt:.an beze1a,
Erromaren izena
borralru bes:tela.
R. Azcárate

Ikusi: Fakundo Adurriaga "Besamotza" zanaren
eskuz eskribitutako bertso-1llordoa.
( I) Bear bada emen .. Aitoren seme danak" bearko duo Bañan aitaren jartzen du dudarik gabe, ta
orrela utzi degu.
.
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EGIPUTZUA

l r.. LEZKORRA

1/ Agur eiten diogu
alkate jaunari,
baita bero urrengo
bilguna danari,
orobélit plaza ontako
jende guztiari,
anayatasun onek
orain ~er di'ruri?

2/ Au da batzarre on bat
Euskaldunarena,
lur maite onentzako
gauzik ederrena;
argatlik artu degu
danok oroipena,
berritzeko ipillltzen
gloririk zarrena.

bilguma

ayuntallllentua.
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3/ J.esukristo mundura
jayo z,an baño len,
bi gIori izan giñun
Erroman da €men;
bd milla urte iya
igarotu arren,
askok ondo gordeta
dauzkagu barr,enen.

41

Ondoren gure asaba,k!
ainbeste glori
,eman izan zizkaten
EgipuzkuaII'i
RoncesvaUes'en eta
Covadonga'kin bi,
frantzes eta moruak
badakite ongi.

51 Oroitu utsarekin
Navas de Tolosa,
saltoka asten zaJigu
danori biotza;
Euskaldunak egiñLk
ausardi zorrotza,
moruak artu zuten
sekulako lotsa.
asabak = antziñakuak.
ausarkia == atrebitua.
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6/ Aragoiko erregea
genduen bentzutu,
eta Nafarrokua
kat,etík libratu;
Belaten Frantzesakin
giñan peleatu,
arma Gipuzkualwari
ia begiratu.

\

\;

7/ Aztu d1tzagun bada
asa!'lI'e guziak,
eta ondo maitatu
Iputzen g1oriak;
esan zagun gerala
Euskaldun garbiak
'eta mantxik ez dula··
gure jatorriak.

Ikusi: Tolosako Fakundo Adurriaga. "Besamotza"
zanaren eskuz idatzitako bermo mordoa.
Ez du esaten Ramos'ertak diranik, bañan ondo
ezagun dute beste aitarik ezin izandutena.
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GIPUZKUA BENTZUTEZGARRIA

Coro:

GUl'e Kantabri onetan
gerran gabiltza ben€itan
Gipuzkoako mendHan;
Otabianok atiak ttxi
zizkigun alde guzitan,
etsai ortek 1m ontan,
gu bentzutzeko asmotan,
say·atu dira askotan.

Coro:

Gudari oot egokiya
degu danon giyariya,
Lartaun buruzariya;
Erromatarrak ,ezin jiratu
dio tena arpegiya,
.ain dauka f.ede biziya
eta ausardi aundiya.
libratzeko Karutabriya.

Coro:

Aurtengo iñauteriyak
ditugu zoragarriyak
Ernioko gUdariyak;
Lartaunek eta Uso ederrak
goza ditzaten gloriyak,
kondi:zJio egokiyak
dituzte irakurriyak,
Eskribaua:

esposatzeko gaur biyak.

Eskribaua:
Así nadin alabatzen,
oyen biotzak mugitz.en,
gloriaz bete ditezen;

COTO:

Eskribau jauna, abiya bedi
aur oidi biyai galdetzen,
konforme bai da arkitzen
bata bestiaz jabetzen,
e~tay<etara guazen.
OtarJiano:

Bost urte ontan pelian
gabiltza Ernio mendian
guziontzako lmltian;
aizken batalla egin dezagun
zelaitxo eder batian,
biok jende berdiñian
edo <erren di ... lian (1)
jartzeko gure mendian.
(I)
dion.

Ezin. irakurri izan det emen Adurriagak zer
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Lartaun:
Orain artean bez'ela
nai detemendik aurrera
maLtatu nere bandera;
Kantabriatarrak iñola €zin
jarri Erroman mende~a,
ezta galdu're ,euskera,
ba danok juan iltz'era
nai dezun zelai batera.

Otabiano:
Gera biok konformatu,
orain lekua billa tu,
onOl'ez gaiten portatu.

Lartaun:
Nere juezak zurear,ekin
dezatela aukeratu,
.legez nai det nik porta tu,
naiz gu guziok ondatu
edo betiko libra tu.

Lartaun:
Amoriuan da latza,
onraz berriz aberart,sa
euskaldunaren arraza;
etsai oriek bentzututzian
egingo degu ezkontza,
galtzia gUre izkuntza
ez al deizkiozu lotsa?

Usoa:
bai, tori nere biotza.
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Usoa:
Obe da iltzea pelean,
daramakizun fedean,
jartzia bañan mendean;
ni ere ilko naiz zure begiak
jiratuta ikustean,
biok kajatxo batean
sar gaitzatela lurpean,
lauburu omen legean.

Lartaun:
Adios, nere Usua,
agur, bion gurasuak,
pozaz ixuri malkmak.

GurasQak:
zu n ezkem nola libratu
j'ende Kallitabriakuak?

Lartaun:
Badaude oiñordekuak,
Lekubideren frutuak,
guziz fede bizikuak.

Lartaun:
Donzella manso mansua,
iritxi zaizu plazua,
penaz iltzeko gaixua;
auxen da lana ezin egiña
esposayoko plazua,
Urumeako usua,
z,edorren biyotz osua
tori, maitetxo gozua.
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Lartaun:
Ama zeruetakua,
biyotz guztiz berakua,
aur au nigandik ba'ijua;
biyotzetikan 'eskatzen diot
'eiteko oni lekua,
da mantxarj,k gabekua,
frutu Urumeakua,
Tubalen odolekua.

Antistio:
Erromako senad1J.ak
bigaldu dit mandatu bat
daudela asarratuak;
zeren 'urrian jende arrotza
geralako bentzutuak,
jakin nai ditu kontuak,
ote zeraten prestuak,
-anra guzitan justuak.

Otabiano:
Nai al dezute etorri,
Erroma ald~a txit sárri,
peleatzera an garbi;
nikegun gizon, zuek al.nbeste,
zelaitxo batian jarri,
ia zein dan garailari,
ikusi nai dute ongi,
senaduak dio ori.
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Lartaun:
Lengo onJ:'etan ez ezik
ez bada gauza ori baizik,
ez dizut ukatzen itzik;
,Erroma aldian laist€r aituko
dituzute gure irrintzik,
etzaigu amoztu lanzik,
ain gutxi oztu biotzik,
juango glera ,txit pozik.

Erromako Presidentea:
Senaduak du ¡tratatu,
nro zaituztela maitatu
eta semetzako artu;
nai badezute gure alatbak
gaur bertatikan senartu,
gerrak dirade bukarou,
alkaJ:' dezagun amatu,
pakean gaiten gertatu.

Lartaun:
Zuen alabak guretzat
ematia emaztertzat,
gmziederra del'itzat;
bañan glori au geldi ded:illa
Gipuzkoako mendintzat,
jarriko gera senartzat,'
seme ordeko beontzat,
pake osuan danonrtzat.
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Otabiano:
Lartaun gizoOIT1 aditua,
euskaldunal'en burua,
txit izan zera prestua;
eman dizkagun biok alkarri
orain txi¡t poOz,ez eskuak,
.zuek eta bentziUtuak,
jende guziz anaituak,
orainekatzu musu bato

Ikusi: Fakundo Adurriaga "Besamot2ia" zanaren
eskuz eskribitutako bertso-mordoa.

62

Bertso auek zeñenak ote diran ez dakigu. Ramos'
en izena iru aldiz azaltzen da; Lartaundarrak eta
Erromatarrak eta Erroma ere aitatzen dira. Beraz,
dudarik ere ez Ramos'en kontra egiñak dirala. Orregatik jarri ditugu emen. Nor ote zan Santos ori eta
zer istillu zerabilkiten?

SANTOS

ILTZEKO

1/ Ibarrrera juan zir:an iru
sagardua eratera,
izateko ere lagun
sagardua eran da ;
gauz,a guztiak ondo
esan ditzagun
oyek juan ziraren
izanikan lagun.

2/ Zerrtara juan ziñan,
Erramos maitea,
Beobiko zUbiyan
jartzera katea;
londo pensatu zendun
,egttea ,kaltea,
zenbaiti geI1tatu
zayote dotea.

)

3/ Ramos diretore,
guzien kapitan,
etzuben uste zanik
orrelakorikan ;
eztala uste du ark
emen besterikan,
aJ'II':i j.arriko za:izkan
kantaJk emendikan.

4! . Uste zuala Ramosek
bera nagusi,
ori bezela berriz
beste asko asi;
etzuóen pensaJtu
ezer gutxi,
ezta jar.riko ere
gur.ekin nagusi.

5/ Puñal rorrotza dauk:a
neretzat sartzeko,
enau arenga¡tikan
ni ikaratuko;
badauzkagu egoki
gauzak esateko,
arren puñalak
eztu Santos ilIko.
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6/ Orra Lartaun:tarrak
eta Erromatarrak,
ayengatLk egingo
di1mgu guk farrak;
ez dira izangoemen
alegratzi txarrak,
oyek ekarri ditU2jte
bueltan indarrak.
7/ Boobiko zubira
allegatu zanian,
istill uak an ziran
oriyen artian;
Erroma gelditu da
gU2jtiz apartian,
oneraetorri rura
ezin da bestim.
8/ Orra zortzi bertsorekin
zuen despatxua,
nai dubenak erosi
dauka deretxoa;
gauza erosiyak
dauka pl'qbetxua,
~u etzera izango
guziyon maixua.
(Zortzigarren bertsoaren azpian i1rudi bat
dago: puñal bat, eta au eskribituta: Toledoko
puñala.
Ikusi: Tolosako Fakundo Adurriaga "Besamotza"
zanaren eskuz eskribitutako bertso-mordoa.
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KEZKETAN
NERE MAITIARI

1/ N ere mairtia Donostiyan
dago juan dan aspaldiyan.
gau eta ·egun arkitutzen naiz
beti aren memoriyan.
Coro:
Etzait kenduko. etzait kenduko.
etzait kenduko kezkal1ik.
zergatikanen nere ma~tlak
etzuan bate kulpar1k.

2/ Etorri zan estranjeriatik
nerekin ezkontziagatik.
amoriyua manHestatu
zidan neri OOt barrendik.
Etzait kenduko ...
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3/ Asko ezin sufritul'ikan,
aterarik zulotikan,
gure ·ezkontza sagradu ori
galro-azitziatikan.
Etzait kenduko ...

4/ Adios, nere maitia,
ondotxo bizi zaitia,
fabore in biazu beste iñorekin
ez akomodat'lltzia.
Bestela Hko naiz, bestela Hko naiz,
bestela ilko naiz zug¡¡¡ti<k,
bizirik alargun bi:ai gaitezen
bakoitza geren aldetik.

Ramos Azcárate
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KEZKETAN
AUXEN DA LANA

1/ Nere maUla Donostiyan
dago joan dan aspaldiyan,
urturik nago gau eta egun
l;>eti bere inbidiyan.

Istribillua
Ezin nezake, ezin nezake
iñola gaizki:rik esan.
zeregatikan maiteagordk
ez dezakean nik izan.
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2/ Ikusitzean ikaloéan
aur orl pare parean,
alako doñ u triste triste baIt
jartzen .zaj¡t biyotz n~an.

1stribillua
Jakindu ditut, jakilndu ditut
maite polUaren miñak,
zeluetatik izan ditugu
guztiz ~ontu <iesberdiñak.
3/ Zortzi urtean nol'l~ daki
zer kezka degun eduki,
ezin ikusi, ezin itz egin
éta bestetik urruti.

IstribiUua
Ai gure kartak, ai gure kaTtak
izanagatik zintzoak,
orra nun dauden denak penatzen
biyorengatik gaxoak.

4/ O 7JeT naita!lun aundiya,
o maitetasun lodllya.
o amodiyo neurrl gabea
estall :biragamya.

Istribillua
Elkar ikusi kalian ata
su' artutzeko zorlyan,
besterlk iñor bai ote dago
orrela Euskalerrlyan?
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5/

Etorri zan Donostira,
'egiñik itxasoz jira,
esku emanta egondu giñan
elkanri pozez begira.
Istribillua
Gero etxera joan giñaden ta
lendabiziko izketa,
biyok oñazez, biyok negarr,ez,
amare eman ezin tao

6/ Ak'elartarrak planikan,
kiñuka sukaldetikan,
gure 'ezkonrtza sagradu orl
eragozteagatikan.
Istribillua
Etzait kendulm, etzaU kenduko,
etzait kenduko Ikezkarik,
zerengatikan maite poHtak
ez duelako kulparik.

7/ Bukatu dira kontuak,
kontu OOt mirarituak,
ez oteg.aitu elkarg<mako
egunen batez

~ak!

Istribillua
Beüepen orain, beñepen oraln
arkiitzen gera galdurik,
mundu onretan ez da :izandu
biyoren tza,ko gustorik.
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8/ Agur, maitetxo ner·ea,
Mayatz. illeko lorea,
maite zintzoa, ma1te garbiya,
maitetxo par,e gabea.
Istribillua

Arren ,ta arren bizi gaitezen
alargun biren moduan,
istoritxo bat gelditu dedLn
beti betiko munduan.

Ikusi: Bertso-papera: "Toloea. Imp. de E. López.
Tolosako Timoteo Adurriaga zanaren bertso-mordo;,.
Anayaren (Facundo Adurriaga "Besomotza.") 00tso mordoan lau bertso daude, bañan desberdin xamar, irakurleak ikusidun bezela. Laugarrenaren ondoan "Ramos Azkarate" dio ta argatik jarri ditugu
libum ontan. Bañan egia esan, duda apur bat gelcitu :;:aigu Ramosenak ote. diran.
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BERTSO BERRIYAK FERNANDO AMEZKETARRA-REN DO~UAN
LAZKAUKO

PLAZAN

JOKATU ZIRAN BI PARTIDU MARZUAREN
8'an 1885'GARREN URTEAN
1/ Lengoan bi parltidu
Lazkabn izanik,
kanta¡tu gabe ¿nola
egon ixilik?
oraintxen ere nago
'eziñ sinisturlk,
mb-abe batek ala
jOkatu zubenik,
lote du bestemk,
bere parekorik,
bi partidu ain errez
jango dituenik,
ai, baldin balitzake
bera bakarrik.
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U

AskotxobalLrake
modu amakoak,
plazan ¿nola agertu
gizonezkoak?
arren, gorde gaitzala
gure Jaungoikoak,
nagusi Jarro gabe
emakumezkoak,
gaur Lazkaukoaro
badauzka egoak,
zeruak eman eta
bañan alakoak,
bi gizonai gal:íetik
eraindakoak.

3/ Emakumeak jartzen
badira nagusi,
,ez gintezke iñola
soseguz biza;
ezkerrak ttiradela
pelotari gttX1i,
etaezin litezke
askora iritxl,
ori da lenbizi
nuena ikusi,
gizon bi zituena
lotsaturik utzi,
kOiroi bat urrezkoa
luke merezi.
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4/

Norbaiteri k>endurik
soñetikan galtzak,
-emango ote dizkiyot
nik berarentzat?
otsoa lotsatzen du
gizonaren antzak,
baita er·e domatu
txit -ederki artzak,
argatikan galtzak,
emakumeentzat,
konbeni izan arren
bada norbaitentzat,
Paradisoko fruta
gogoratzen zat ...

5/ Gaizki baldin ibadatoz
zenbaitentzat galtzak,
j3ll1tzitzea dauzkate
gona gorontzak';
arturikan linayak
amuko ardatzak,
irutea daukate
famillaren tzat,
lan ori kaltetzat,
badUtte berentzat,
beSite bat obegoa
badala deritzat,
moxorkat betetzea
eulear·entzat.
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6/

Ibayak badirade
eder ta aundiyak,
bañan Uxasoentzat
dira guziyalID;
mundua bustitzen du
zeruko euriyak,
baita ere berotu
berriz eguzkiyak;
milagro berriyak
gaude ikusiyak,
txepetx batek'benz~zen
err-ez gabirayak,
zer gIoriyak dituben
Euskal-erriyak ...
R. A.

Tolosan: Eusebio Lopez-en moldiz,teg!ian.

Ikusi: :Aita Agirretxe'k Errexillen arkitu ta bialitako bertso-papera.
"Bertsolariya", 8, I93I, Errenteri'n Makazaga'renean. Onen aldaketak: 2fIo: badauzkate eguak;
2/I3 : bi gizoni gañetik; 3/3: ez giñazke iñola;
3/II : bi gizon zitubenak.
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AZPEITIAR BATI
Tolosan bizi zan Azpeitiar bat San Juanengatik
gaízki esaka así amen zan, San Inazio goratzeagatik.
Ordun Ramos'ek jarri zizkan, bertso auek, San Inazioren, martxaren doñuan:

1/

A~eiti,

ikusten zaitut gaizki,
mutH koxkor ta guzi,
:iltxusi,

gustiz dezu mere~i,
frenu~ jartzia
eta ezitzia,
zergatik zabi1tzan
txit arro Tolosan,
paltatzen,
ez al dezu penga¡tz¡en
nazula ni berotzen?
Iñigoren pamak
aitak eta amak
esaten diote
kantatzeko danak,
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dalako Euskalen
alta donrtsua,
santua;
mutillak kalean,
kantari astean,
jaun au erotuta
dabil geyenean,
mutikuak korri,
onek berriz segi,
dabil iarragarri,
legoi oat diruri
burlaka San Juani
gure patroyari,
bizkarra ausiko diyot
azkar berarl,
ez fiyatu geyegi,
geyegi.

2/ Aizazu,
baldin lo~ badezu,
konsideratu zazu
ta esan,
2lergatikan zabiltzan,
or,rela kaletan,
aspaldi onetan,
ojuka, marruka,
e!\di be!\doztuta,
puztuta,
nor zeradoo aztuta,
begiyak gorrituta,
kopeta Iillunduta,
parola plztuta,

bazabilz larruan
ezin kabituta.
bi santurekin
txit asarretuta
¡a xapo!
mutillak! aurl'et,ik
eta zu atz·etik.
zulatzen 'zaituzte
lau alderditatik;
etzera lotsatzen.
itxusd ibiltz'en.
palso txurizdutzen
nazula berotzen.
asitzeko jotzen.
bizka.rra puskatzen.
famillaren gaUk
dizut nik utzitzen.
zutzaz ez naiz kupitzen.
ez. ez. ez.
Ikusi: Jose Añztimuño zanaren bertso-bilduma.
Dónostin ..
Lenengo bertsoa: Tolosako Fakundo Adurriaga
"Besamotza" zatiaren bertso-mordoa.u:
7:
9:
13:
15:
17:
20:
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umiltzea
fanfarroi Tolosan
Inazioren kantak
erakusten dizkate
izandu zalako
seme prestua
kanta oyek aitzean
jaun orrek kalean
asarre ikusten
det nik geyenean;
mutillari segi.
oyek berriz korri.

1900'garren urteko Agostuan, Bilbaon, Teatro
Arriaga deritzayonean, itz-neurtuen sari emateko jai-aldi bat izan zan. Unamuno deitu zuten itzaldia
egiteko.
Agertokian jai-aldiaren erregiña ta bere damatxoak. Bilbaoko aundiki guztiak an zeuden. Unamuno agertu ta asi zan itzegiten. Ez. ordea, jendeak
uste zuana esaten.
Lendabiú, euskerarengatik gaizki esaka, urrena
Trueba'ren eta gure literaturaren kontra, gero "maketua" goratu ta euskalduna beratu ...
Jende dana amorratll ta sekulakoa gertatu omen
zan: oju, deadar, txistu, jendea. agertokira igo ta
pú.
'
Unamuno'ren itzaldiaren sona Euskalerri púra
zabaldu zan. Bazter guzietan jendea samindu. Ordun Pedro Maria Otaño'k bertso batzuk ipiñi zizkan, Maisubari deitzen diranak, Jose Echezarreta'k
Unamun.o'ri deitzen diranak, ta Ramos Azkara.te'k
.
urrengo bertsQ auek, San lnazioren. ma~an:

SAN JNAZIORI BERE MARTXA EDO
JOAIRAEDERREAN AZPEITIYARI
DONKITUA
1/ Inazio,
jarrizaite begira
rore Euskalerrlra
zeruti~

euskal leyatillatik,
gaitzazun ikusl, ..

nola geran bi2'li,
gaitzazuben gorde
erdaldundu gabe,
prest gaude
Ama zarraren al de,
naiz bizirikan erre.
Euskal Itxar Tancredo
(edo Unamuno)
mundu onetako
inf.ernuan dago,
agerturik euskerarenborrero
biziro,
ez lotsatutzia
onra saldutzia
amaneriyotza
aurrak eskatzia,
nai du erdaltzia,
euskera galtzia,
gu gerran jartzia,
zikin bizitzia,
moro biurtzia
ta Judastutzia:
euskal guzl guziyok
madarlkatzia
eta kondenatzia,
bal, bal, bal.

2/ Argatik
zure jayotz erriyan.
Itzerraiz'ko mendiyan,
diyogu
juramentu azplyan,
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g'erala euskalak
euskaldun Ilmbal.ak,
ibero zar zarrak,
tbar mendttarrak,
gerala
amarentzat leyal.ak,
onra zale zabalak;
gera fedetsuak,
g'era 'indartsuak,
gera paketsuak,
gera onraduak,
bañan utzi ezkieroztJik pakian
lenian;
gu gañerakuéllll
oraindañokuan
zer izandu g,eran,
daukagu goguan;
j Iñigo maitia!
obe da iltzia,
'ez onra saltzia,
,ez erdalduntzia,
ez traidoretzi.a,
Unamunotzia,
·ez madarikatuta
kondenatUJtzia,
arren jetxi z,aitia,
zaitia.

Ikusi: Jose Ariztimuño zanaren bertso bilduma,
Donostian.
Tolosako Saturnino. A:miano jaunak lenengo bertsoa eman zidan. Aldaketa auek ditu: 24: guziyok
galtzia; 25, ta 27: (ezin izan zun bi auek gogoratu);
28: Unamunotzia.
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GURE GIZONAK
¡O EGIPUTZUA (1) GLORIOSOA!

1/

AdLe~azi nai nituzke nik
Egiputzuaren gloriak,
kanta ditzaten Euska1erriko
neronen adiskidiak;
danai bezela arkitz,en z,aizkit
neri\re eskubidi.ak,
·eskribatzekoetgaz. batekin
gure on zoragarriak.

2/

Gure asabak (2) nolakuak ziran
Siliol'en kanta~ diote,
be~areng,atik ainbest'e 'erregek
izandu giñuzten maite;
ereje askok izan nai zu¡ten
gure menditan alkate,
iz,u gogorrak beti ,emanda
libreak gie!I',a gaur arte.

(1)
(2)
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=

Egiputzua
Guipúzcoa.
Asabak
Antepasados,.

=

3/ Gure asabak beti .arraJiska,tzen
beren ondasun da bizik,
orregantikan etzaigu aztu
Tubalen aubeko itzik;
Egiputzua,ren arma ederrari
eztago beiratu baizik, .
Nafarru ortan supita (1) aundiz
dir,a oyek irabazik.

4/ J'esus mai,tea baño lendandLk
Ernion eta Erroman,
ia zer gloriak izan giñu2len
orduko ere gur,egan;
Egiputzuarrak sartu're ziran
guztiz ausarZ'iz (2) Granada'n,
gañera iritxi lendalbiziko
Colon jaunakin Habana'n.

5/ Ai zer glor.ia Noain'en eta
baita Beotibar'ian,
tazerederra ltalia'ko
derri.tzayona Pavia'n;
Joanes de Urbi,eta'k Frantzikio 'errege
arrapatu zun jaitian, (3)
o zer s'emea batayatu zan
Ernanlako pontian.
(r)
(2)
(3)

Supita = Coraje.
Ausarziz = Atrevimiento.
]aitea = Pelea.
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6/ San Mar~iel'ko mendi orretalll
gogorra izan zan jaitia,
gureasabak: ondatu zuten
Alemaniak:o, j'entia ;
Roncesvalles'en Rondal da askori
ain jipoi Jzugarria,
Navas de Tolosa'n Qmenatu (1) zan
betiko Euskalerria.

7/ Ondarrabiko inguruetan
Frantzi ortako jendeak,
aldi asko,tan mende'ra¡tu nai
zitun ~mengo semeak;
nunai be~ela isten zizlkaten
gi1tza go,go~r,ez ateak,
ezta zer ~san, heti izan ziran
gudari (2) garailareak.

8/ Emenguak,in Bizkaiko batzuk
Canari.as' era juanik,
Lanzarote'an legorrera irren
~iran ausarziz beterik;
jaitean asi Hedo, bizi,
bi ~rregeak arturj,k,
Españiara eka~i zitu~ten
ber'en OIIltziyan sarturik.
(I)
(2)
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Omena = Fama.
Gudariya = Guerrero.

91 Itx,asoz ere izandu dira
emen gizon aguroak,
Okendo jauna eta Txurruka
berdiñikan gabekOiak;
E1kano, Lezo -e:ta Bidazabal
supitaz betetakoak,
zazpi doayak orientzat z.Ltun
Aita :z¡eruetakoak.

10/ Gure asabak ixur~ zuten
eferengatik odola,
,argatik aztu ezin gint:ezke
glori oietzaz iñola;
oroitu gaiten negar 'egiñaz
onkaitua (1) duten bez'ela,
euskaldunaren iz,en ederra
ziabestuko (2) da bestéla.
Ramos de Azcál'ate

TOLOSA: Imprenta de Eusebio Lópe:t.
(1)
( z)

Qnllitua = Me~.
Ziabestua
Borrar.

=

Aita J. I. Arana zanaren bertsO bilduma, Loyolan.
Tolosako Timoteo Adurriaga zanaren eskuz idatzitako mordoan.
10/2: Ez dakigu zer esan nai dun, bañan eferengatik dio ta ala utzí degu.
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GIPUZKOAK IZAN DITUN .SEMERIK
ONENAK

1/ Gipuzkoak izan ditun
semerik onenak,
esatera guaz. gu
nombreak ta izenak:J;
aditu zazute ondo
ez dakizutenak,
danok Ldukitz'eko
oyen oroipenak.

2/ Manuel Larramendi; . .•
Juan de' Urbieta,
. Franzisko de .AJizk:Jibel,
Andres de Drdaneta,
Val~nt1nde Olano,
J oalkin Barroeta,
hiyotzar,en erdian
dauzkagu gordeta.
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3/ Dami.an de Churruca,
Antonio de Oquendo,
Miguel de Vidazabal,
Juan de iLazcano,
Conde Peñaflorida,
BIas de Lezo,
oyen frutJuk g·era"ta
nai diotegu asko.

4/ Juan de Idiaquez,
Gonza}ez de Anilla,
Esteban de Garibay,
Bachiller Zaldivia,
Juan de Echaide, Gil
Lopez de Larrea,
oy,etzaz egundaño
aztuko ez gera.

5/

Ignacio de Loyola,
Miguel de· Legazpi,
Alberto Perez de Regil,
Lope de Isasti,
Gipuzlmako armak
·eder daude noski,
z,ergatdkan Belate'n
ziran irabazi.
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6/ Orra zein zirran onak:
guk adieraZJi,
goguan eukitzia
txit dute merezi,
oríen iSltorÍyak
,ez ditz,agun antzi,
baizik ondorengoai
beti erakutsi.

Ramos Azcárate

Tolosako Fakundo Adurriaga "Besamotza:' zana,ren eskuz idatzitako b(lrtso-mordoan.
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SAN

INAZIORI

1886'GARREN URTEKO ERROMIDRIYAN (a)

1/ O gure Alta: San Inazlo,
<O zer sOIldadu a!undlya,
01 koitaduen salbatzallea,
o santu miragarriya;
01 koleraren itzal ederra,
o arbol maitagarriya,
ozer garbiro zenuben gorde
onrazko eus.kal-'erriya.

2/ Egun batean esan nizuben
"Azpeitiaren izarra",
¿ote nenguan burut~ üngi?
¿edü zer Duben bestela?
¿ez al nekiyen izarrak baña
gorago 19o ziñala?
¿ez ote daMt Jaungoikóaren,
omen góyena zerala?
(a)

Gitrai artan ko¡e[['a izandu zan. Jende asko

il zan. Probintzi-mugetan sendagilleak egoten ziran
kutsatutako jenderik sartzen ez uzteko. Izurritea al-

de egin zunean, Loyola eta bes te toki askotara jendetza aundiak etorri ziran eGkerrak ematen.
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31 Arren ta aJITen barka dirazu
utsegin ura mes'edez,
z¡erengatikan 'ez, nindu:ben ni
zeruak jantz,i doayez;
eta bestet1IDezereza naiz
itzak neurritzen indarrez,
bañan dizutan amodiyuak
beterik naJuka balorez.

41 Esaten dute etsi batzuek
San Inazio il zala,
Jaunak gizonen f,ede gaiztoak,
arren, onera ditzala;
¿ildako batek nolatan jarri
bere lurrean iltzala,
gUire patroya,k kolerarekin
egin ziguben bezela?

51 tlEz al genduben, Ita ez &1 degü
ikusten biz,i Ibizirik,
jende talderi iZlUgarriyak
lzarraitzera bildurik?
'ez da; e'z; jayo Luzifertarrik,
¿jayoko al da besterik
Inaziori bizi santua
galdu-aZlÍko diyonik?
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6/ Naiz Euriopan, naiz Afriketan,
ol'obat berriz. Astan,
ikusten daud~ il eziñtkian
ba10re aundiyenian;
len bezela gaur arkitutzen da
bizirik mundu guztian,
zenbat amma z·eruratuaz
lanikan gogorrenian.

7/ Eragozpenak pUlrrukatuaz
badator beti aurr,era,
esanaz guri: naiz Inc!zio,
8.Il1tziñakoa berbera,
na tor euskaldun 'erri,etaitik
biraHtzera ikolera,
esan ta egin, orra zabaldu
osasunaren bandera:.

8/

Baldih Iílerezi bag.enduel'l gük
¿zerengatikan utzi ez?'
ledo kupitUOite z,iñaden
geundelakoan oñazez?
ai, egiya da gura.so hage
bizi gerala negarrez,
otso gosiak ase eZJiñik
ume zortzaren odolez.
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9/ Zer gozo a da ume gaxoaz
Santu bat kupitzea,
z'er atsegriña ilt1en ez dana
Loyolam idukitz,ea;
¿zer milagro da guk Inazio
benetan adoratzea,
ta a,l deguben mo,duarekin
koroyez apaind'llJtzea.

10/ Bein patez entzun izandu n~yon
abade gazte batetl'i,
euskal ufnantak zein da nor ziran
txit ondo, daroiyenari:
euskaldunikan euskaldunena

esaten Inaziori,
etzuen esan gezurrik baña
ez eta ere geyegi.

11/ Bai, egiyada Aitor aundiyak
badituela umantak,
nola itxasoz ala legorrez
mendiyák bezingalantak;
bañan guziyak estaltzen ditu
Inazio,ren kopetak,
nola mundua rtapa1ez;aken
egunelIl batez kometak.
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12/ Erroman Lean amairugarren
daukagun Ai~ta Santua,
San Inaz,io bedeinkatutzen
ari da ziñez poztua;
ondo merezi duena da ta
portatutzen da justua,
naJiz ja~r1 arren etsal gaiztoa
ernegatzen ta sUltua.
I

13/ Eta guk berniz Alta aundl au

nola gentzake pagatu?
dizkigulako nola etsayak
ala kolera garaitu?
eskerrak 'eman, ondo lagundu
eta g.añera ,kantatu
nai degubela Ib.ere. fedean
ger,en bizitza jarraitu.

14/

Negareg1ñaz altxa dizkagun
geren begiyak zerura,
,erregututa beglira dezan
euskaldun err1 santura,
arren ta arren kendu deigula
geren banrengo tristura,
etsai gaiztoak biyotzeraño
sartu .ziguben ar ura'. '

Ramos Azcárate
TOLOS A : Imp.' de E. L6pez.
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JUAN SEBAlSTIAN DE ELKANO

1/ Getariako s,eme leyal bat
beñere ez, dediJn aztu,
Tolos a ontako gazte jendiail.{]
nai g·endukJe txJi.t onratu;
Delkano zanak eindako lanak
'zeñek aik danak kantatu?
onen dSitori.a irakurri ta
guz.tiok zoratu gaitu.

2/ Juan Sebastian de Elkano,
au izan zan pilotua,
eguzkiaren azpi guzian
berdiñikan gabekua,
jtxaS'oetan ollero izan zun
biotza kor.ajesua,
barku batían aurren aurrena
jiratu zuan mundua.

,3/ Milla büsteun da emeretzitik
üi ta ibira büartian,
süsegu gabe au ibilli zan
itxasoar.en gañian,
tisla berriak topatu nayan
Españiya.ren onian,
bere biziya arraiSkaItuaz
salbajiaven artiarn.

4/

Norteko izarra artian illun.,
bide batzuek itxiyak,
jakinduriaz i!'lLki zLtun
acrkitu ziran guziyak,
baita billatu mundu berrian
isla ündasungarriyak,
z·eruko Aitak oni eman zizkan
beretzat zazpi doayak.

5/ Goyan zerua, beyetan ura,
etsai gaiztoak nunaitLk,
barkua berriz. urez betetz·en
ari zitzayün zulotik,
turmoi, tximistak, aize' gaiztoa,
alderdi guztietatik,
ber·e lagunak ·erdiyak iltzen
zitzaizkiola sustotik.
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6/ Bi21Í ziranak: bere onduan
guztiz ztmden bildurtu,
kont~ariyuar,en eskuetan
nai zutel.a ge1ditu,
Delkano zanak one,lako itzik
.mzun nai izan aditu,
'bel1e balorez koitadu ayek
gu2liak zitun salbatu.

7/ Izan zalako gau eta egun
Delkano animosua,
Victoria'kin onek ,ein ziyon
mundua,ri jira QlSua,
ir,u ur,tean pasatu zitun
amalau milla legua,
pozak zoratzen sartu ziraden
Barrameda'ko portua.

8/ Beren promesa kunplitutzera
juan ziran koitaduak,
erdiy:ak eta geyago :oeuden
osasunatik galduak,
hestetik berriz ,beren gorputzak
iya larru gorrituak,
jendea berriz airi begira
ezin sekatuz malkuak.
,',
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9/ Toki guztietan zaba1du izan zan
Juan Sebastiain'en iz,ena,
nungua ote zan mundu guzia
jiratu zuena aurrena,
ala biarrak ala gertatu
egiazko euskalduna,
erderaz ezin ikasi eta
euskara maitatzen zuna.

10/ Karlos bosgarren Españiako
orduko enperadoreak,
merezi bez,ela ,e¡tzizkan ,eman
oní bere onoreak,
pensatu gabe nolatan pasa
zituen iru urteak,
j'ende guztiya arrüzen zuan
onek ein zun biajeak.

11/

Mundu guziya lendabiziko
onekzubela jiratu,
izen orrekin zizIDaten 001
neke guziyak pagatu,
bosteun dukat urteko agindu,
batere ezin zun kobratu,
beste b~ajlian gizarajua
'eriotzanzan gerrtatu.
97
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12/ Glori aundi bat izandu zuen

gure probintzi maiteak,
orl'elako lan bllit ondo eitea
emen hertako semeak,
famatzen dute mundu ontako
jayota da1uden jendeak,
mola ez gera gu oroituko
pasagatikan urteak?

Ramos Azcárate

Tolosako Fakundo Adurriaga "Besamotza" zanaren eskuz idatzitako bertso-mordoan.
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AlTA JULIAN LIZARDl

Aita JULIAN LIZARDI, , Asteasu'ko Uruzuriaga'n
jayo, ~,:Z9,II-I695) t<L I7 urtekin jesuita sartu VilJagarcía de Campos'en (4-6-I7I3). Paraguay'ko Chiriguay'ko indioen tartera joan zan misiolari.
An, Concepcion zeritzaion errian meza ematen ari
'zala (r6-5-I735) Ingre zeritzaion alderdiko indiO'
basatiak etorri ta preso eraman zuten. UrrengO' egunean il zuten.
Arkitu zutenean amar fletxa zitun bere gorputzean
josita, oin batean bere zapata ta guzi, ta bestean iru
beatza falta. Arpegian ere ezur bat falta. Egaztiak
eta basoko piztiak bere lana egiten asiak ziran.
Gorputza artu ta Tarija'ra eraman zuten. Jende
asko bildu zan martiriari agur egitera. Ango jesuiten
elizan emap. zioten lurra.
Cero, Karlos irugarrenak jesuitak bota ta, erri artan jesuitarik ez ta, jendea aztu egin zan erliki ura
an zegoanik ere.
Igoo'garrenean ingles batek, Vaughan'ek, berria
eman zun gOIputza an zegoala. 'Asteasuko erria bereala asi zan ingles onekin izketan.' Berak etzula
naiko dirua bilduko ta Probintziari laguntza eskatu
zion gorputza ekartzekO'. Bai lagundu ere.
Vaughan onek gorputza Tarija'tik Buenos, Aires'
era, ta emendik Barcelona'ra itxasoz. Emen idiki ta
oraindik ere oña bere zapata ta guzi. Asteasu'ra, 190:Z'
garren urtekO' Mayatzaren :Z5'ian.

ArTA JULIAN LrZARDIKOAREN BIzrTZA
ETA ERIOTZA

itz neurtuetan

1/ Gipuzkoako Probentzi eder,
leñargi eta le,yalak,
Tubal aundiyak erritu zuen
Kantabriyako izarrak,
Probentzi zintzo, Probentzi gozo,
Jaungoi,ko zale zar zarrak,
kantatutzen du: "Ni onratzen nau
Liza,rdi... baserritarrak!"

2/
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¿Nola ez gera bada egingo
Probentziyakin batera,
baldin amal'eI.tl saibeletikan
onra zaleak bagera?
argatik gera pozez etorri
Lizardi onratutzera,
ber'e bizÍltza 13 eriotza
euskeraz kantatutzera.

3/ Milla sei eun larog,ei eta
amabostgarren urtian,
odol garbiko alm.geru on au
jayo zanzocionian;
Azaro illa izena duen
ogei ta bederatzi.an,
Asteasuko Urzuriaga
deritzan mendi-etxian.

4/ Baserri onen aurrean dag6n
gaztañ arbolan bar~enen,
umea zala oraZ1iyuak!
antxen egin oi zituben;
JaUlIlgoikoaren Probiden tziyak
orduan eta ondoren
gure San tua beiJ;1 bakam-ikan
desanparatu etzuben.

5/ Lazara eta Ana Mariya
ziran senar-emaztreak,
Asteasuko Eguzkiyaren
gura,s'O maite maiteak;
santuak izan etZ1irala,rtk
ziran Gurutze za1eak,
gure Jaungoiko egiyazkoan
ziñezko adiskideak.
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6/ Alta Julian gazte gazterik
sartu zan jesruiteltan,
Santiago'ka kolejiotik
Cadiz',ko urira joan zan;
eta andikan ontziratuta (1)
Paraguay'r.a Ulretan,
ta arkitzen zan Uma-mean
Buenos Aires'ko lurretan.

7/ Lertu nayean zebiltzala bein
itxasoko UI' gaziyak,
milagro batez pake gozoan
jar,ri zituen guziyak,
i zer ondo zeu.kan here Jaunakin
gure Aita maitatiyak,
Gipuzkoako baserritarren
izar adoragarlriyak!

8/ Buenoo Aires'tik joanzan Cordoba
deitzen diyoten artara,
Inazio,r.~n·· seme argiyak
zeukaten kolejiyora;
·emen alanbrez 'zeatzen zuben
gogorki bere burua,
egiter,año bizkar gañean
odol garbiko putzua.
( 1) Apirillaren bosteun milla zazpi eun ta amazazpiyan. (Bertso-paperan dagon oana.)
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9/ Mezaz ordendu zan eg>un€ltik
zan askoz santuagua,
berak aunditu zuelakoan
ber,etzat mar.tkiyua;
Buenos Aires"en egon beITiz ta
Cordoba'raño dijua,
ekaitzgaizto ba¡t desegiñikaJIl
egiñaz oraziyua.

10/ Cordoba'tikari Aita Lizardi
Loreto'ra badijua.
zabaldutzera J·esukristoren
Ebanjeliyo santua;
an ere ondo ikusi zuten
euskal mis1onerua,
zala doayez eta birtutez
mallarik goyenekua.

11/ Andikan Buenos Aires',eraño
birali zuten Ministro,
an 1:íÚruzari zegoaIarikan
etzan bizdJt1.I eroso;
baizik Indiyo asko ikusi
zituenian ain gaxo,
karidadekolanari ziyon
arretareroin eraso.
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12/ Paraguay'ra zuten biraldu
misiyuakin berriro,
txalupa batez berreun Legua
urez zituben igaro;
joanera ontan Aita Julian
urperatu zan osoro,
bañan salbatu ta lau urtean
zan -egon misionero.

13/ Milla zazpi eun og-ei ta amargarren urt-ea zanian,
jarrizan santu argidotarra
gradurikan goyenian;
ChiI1iguaytar biyotz gogorrak
jarriyaz bide onian,
ipiñi zUJten ConcepciYOkó
misiyuarren aurnan.

14/ Zazpi eun ta ogei ta amalaugarvengo urtea za,la,
santu aundiyak an egin zuen
konfesiyo generala; .
batayatu zan -eran bezela
zaladkan zerutarra,
martir bizi tamartir iltzla
zan beI1e griña bakarra.
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Zazpi eun ta agei ta amabostgarJ'engo urte artantxen,
ta Mayatzalt"en amazazpiyan
ari zan meza ematen;
meza bulmtu bañan lenago
etsayak elduziyoten,
ta fletxazoroa Asteasuren
onra goyena il zuten.

161

Ber,e gorputza ogei eta bi·
garreneko egunian,
zegoan bada purrukaturik
mendi baten malkarrian;
ta Tarija'ra &amanikan
an sartuzuten lurpian,
Inazioren semeen eliz
dontsuacr-en barrenian.

171

Bañan' bizi da Z·eruan eta
batayatu ZaJ!l Fontian,
inguruetanarkitzen ez dan
elizik ederrenian,
da bizi gaztelaniyan eta
Oolon'en mundu berrian,
ta biziko da, mundua mundu,
Tubal'en Euskal-errian.
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18/

Kaja i,riki ruotenian
arki dizk;iye gauza bi,
oin b~te.an ta zanko berean
zaizkiyonak gaur agiri:
gaItzerdiya ta bere zapata
osorik ditu ekarri,
ta~ gaIdetzen det: ¿onek milagro
aundi bat ez al dirudi?

19/

¿No1a ta nondik galdu leitezke
bere ezur sagraduak,
baIdin ekarri baditu onuntz
gure Diputaziyuak?
¿no!1k eta zeñek iñoiz deségin
badira niUagyosuak,
bere oridoan badauzka orain
San Pédro Gioriosuak? (1)

20/ Beragatikan ¿nola ez altxa
Diputaziyo gurea,
berak Pédroren' 'lt.lizan sarfu
badu beraren'onr,ea?
¿nola ez degu alabatuko
Ayuntamel1itu noblea,
bada izan ta izan nai badu
onraren jarraitzallea?
(1)
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Au dio San Pedro Asteasuko patroya

dalak~.

21/ . Asteasuko Ayuntamentu

1

22/

argidotar onradua,
da Jzan ·bere eguzkiyantzat
begiratzalle justua;
ünek mugitu zuelakoan
Diputaziyo Goitua,
gaude onratzen pozaz negarrez
Lizardi san tu santua.

Elta izanik Aita Lizarr-di
Gipuzkoaren Gloria,
era bereán Aita Iñigo
onratzen duen semia,
eta nüla dan martiriyokü
korüisantuen jabia,
¿nola ez c,iegu guk eskatuko
santuan santidadia?

23/ Asteasukp Bilguman gisan

eSkadelyogun bertatik,
Diputaziyo. txitgoituari·
biyotzan erdi erditik,
esan guziyük modu onetan
Saya tu zaite bertatik
Aita Lizardi aldareratu
, dedin sakristi barrutik.
:107

..
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Bigartandikan asiko da bai
Diputaziyo maitia,
Aita Santuak ,kanrtatu dezan
LizardLren Donedia;
Diputaziyo goi,tuakegin
badiY'o omikarria,
berak jarriko du aldarean
santu beneragarria.
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Bizi dedilla Aita Lizardi
eta Diputaziyua,
dedilla bizi Asteasu Ita
bere Ayuntamentua;
guziyen gaindik dedillabizi
Jesus Gurutziltzatua,
dedilla biz.i Euskal-erriyen
lege zar bedeinkatua.
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Diyogularik guk Lizardiri
maitetasun bat sendua,
anr,en ta arren amu deiyogun
gaurtándik sendoagua;
taegin beti, beti ta beti
euskeraz óraziyua,
'eta. etzaigu iñoiz fa1talm
Zeruko bendiziyua.
Ramos Azcárate
1902-ko Mayatzaren 25-ean.

Tolosan: F. Muguerzaren moldiztegian.
(Tolosa'ko Manuel Urreta launa zanak biaJitako
kanta-papera. )
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"ANIMAK BIDERATZEN"
TOLOSAKO MISIYO SANTUAREN
OROIPENA 1886'EN URTEAN

1/ Aurtengo garizuma
Tolosa ederrean
uste det iz.atn dala
gure mesedean,
beñ·epen senti degu
or,ain barvunean
alako atsegin bat
zori txit onean,
arkitz·en geralaJro
bide zuzenean.

2/ Misiyoak kantatu
diguten fedea.
gauz.a guziyak baño
askoz da obea.
zar dalarik berriya,
ona ta noblea,
mundu zabal guzian
berdiñik gabea,
euskal erri malteen
lenengo bidea.
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3/ Aita San Franziskoren
semetxo umillak
misiyo santurako
dirade abillak,
anLmak bideratzen
trebe ta argiyak,
ongi piztu dituzte
gur.e biyotz illak,
zer gozoak diraden
oyen marabillak.
4/ Habitu argal ori
soñean jantzita,
dabilzmunduk:o gauzak
aldebat utzita,
bide au gaztetandik
ondo ikasita;
erriyetara dute
eg~ten bisita,
Franziskoren lanari
eder irit;zita.
5/ Lore oriyek· jayo
diraden baratzak,
naieta nai ez, izan
bear aberatsak,
idurituagatik
zerbaitian latzak,
progatu dituanak
oriyen biyotzak,
sendakiñik onentzat
dauzka anlmentzat.
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6/ Len izan ginduela
dira zazpi urte,
ordukoxe dotriña
erakutsi dute,
mundu beI1rikoai
esango niyeke
oyek ez dabi1tzala
turroyaren truke,
baizik ondo nekatz'en
iltzen airan arte.
7/ Urrutira juan gabe
ditugu ikusten
err,eino ontan ere
personak aldatzen,
'egia azturikan
gezurra ilaztantzen,
Eliz ama utzita
urgulloz arrotzen,
aize~pur batekin
buruak t:xlOratzen.
8/ Bañan iñortxo ez da
oraindLkan jayo,
ez €Ita, nere ustez,
aurrera jayoko,
Euskalerri zin tzoa
duenik galduko,
sayatuag.atikan
paper falso aako,
lenago zeru goyak
dira eroriko,
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9/ Goizeko bostetako

Aita Beobide
sermoi santu denetan
agertu da trebe,
esnara<tuak ditu
makiña bat jende,
neskatxa eta mutil,
senar eta andre,
lanera biralduaz
ez ikutu gabe.
10/ Arratsaldea berriz
Maiz eta Baertel,
etziraden jatin oyek
beti lo egoten,
konseju ona franko
eman zizkiguten,
euskera ain gozoa
itzegiten zuten,
negar·malkorik asko
atera ziguten

11/ Alta Gereka'k berriz
gauero gauero
fedean otz ziranak
jarri ditu bero,
gauza bat entzun niyon,
uraxen bal klaro,
blasfemiyen gañean
jo zuen ordago,
Jaungoi,koa fueroak
gurekin al dago.
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12/ E,gunaz euske!I'az da
gabean erderan,
zenbat atsegintasun
dizkiguten 'eman,
egon gabetanikan
alperrikan dudan,
jani eta pensatu
ondo nork beregan,
egindiguten g,erra
gaiztoa ote dan.
13/ Gerra egin diyote
oitura txaN"ari,
gerra blasfemi zatar
erderazkoari,
gerra ara,giyazko
pekatu loyari,
gerra jayeiko lana
dabilkiyanari,
baji,an bere neurriyan
ku1pa duenari.
14/ Nier,e ikutzen nau
oyetalm batek,
bañan biyotzak diyo
kulpa z¡ergatik dat,
pensatu ondo, esan:
arrazoya ditek,
garbi garbi ikJantatzen
ederki zekitek,
obeak iza tea
mesede giñikek.

..
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15/ Amar egun santutan
oriyen nekeak
pagatuko al dítu
JaungoLko gur'eak,
artzayak bez,elaxen
beren artaldeak
konf.esatu dítuzte
millaka jendeak,
Aita San Franziskoren
seme ongilleak.

16/ Gereka, Beobide,
Maíz eta Baertel,
dizkiyotegu eslrer
guzíyak ematEm,
ToTosan orolpena
utzi duteaurten,
badakigu geyegi
z·er merezi duten,
denbOlrak esango du
gero zer daukaten.

Ramos Azcárate

Tolosako Timoteo Adurriaga zanaren eskuz idatzitako bertso-mordoan.
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DONE FRANZlSKOREN ORDENAKa
AlTA BAE,RTEVl

1/ Bedeinka.tua izan dedilla
,San Fr.anziskor,en semea,
Aita Daniel Baertel deritzan
guzizko eu~al zalea,
euskaldunerri miñ erituen
benazko maitatzaUea,
daeuskararen lege santuan
goi goiko on,ratzallea.

2/

Da Mesiasen apostolu oat
iñoiz nekatzen ez dana,
da: ber,e aita Asiskoaren
txit egiyazko laztana,
da gure ibar 'eta mendiyai
atsegin asko emana,
dagoal1lJ~O euskal kondairan
guztiz gozoro etzana.
115

3/ Dalarikan, bai, argi argiya,
da errurikan gabea,
badakiyena berdin artutzen
aberatsa ta pobrea,
dakiyelako itz aldiyetan
gozatzen aditzallea, '
da Luzif.erren banderakoen
'ekarri-azitzallea.

4/ Da politikan tranparik gabe
onraren jarraitzallea,
gorrotatutzen duela beti
ziarkakoen bidea,
da Mac Kinley (a) ta español txarren
lur-azpiratutzallea,
da erriyaren aldeko jende
garbiyen berotzallea.

5/ Euskeraz dabil Naparruan da
bai ere Egiputzuan,
dabil euskeraz Araban eta
bere Bizkaya gozuan,
euskeraz beti bizitu dedin
eleizan €Ita kanpuan
JaungoikGa ta euskera daumm
gozatzen bere kolkuan.
(a) Mac Kinley Guillermo (1844-190I), Estados
Unidos'etako burua zan, ayek eta Españia gerran
aritu z!ranean, eta Españiak Cuba eta bere azkeneko ugarteak galdu zituanean. Beraz, Ramos'en denboran. Bi tiroz garbitu zuten.
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6/ Au eramangp baliguteke
bIgar Constantinopla'ra,
edo bes,uak katez lotuta
J,apon'era ta China'ra.
Loinaz'en gisan gurutzeturik
n:aiz au eraman pl,azara,
il bañan lendikesango luke:
Jauna, salbatu euskara.

7/ Beste geyago eusk~an alde
nekatzen diralarikan,
'euskaragatik osasuna ta
galdutzen dutelarikan,
ez det nik uste esan detala
aurretiJk geyegirikan,
Aita Baertel'ek Amarr-ertgatik
egingo ez ,lukenikan.

8/ Ez al genuben lengo igande
arratsaldean ikusi,
euskal erriyen edertasunak
kantatzen nolazan así?
ez al zizkigun Ama zarraren
birtuteétlk erakutsi,
Amangandikan ffilskaldun batek
ez dezan egin igesi?
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9/ Zer mirari da guk gure Ama
benetan maitatutzia,
euskera galdu ezkeroztandik
badator gure iltzia,
ez al da bada Aita Baerteli
obea jarr,aLtutzia,
eta iñude biantar ori
ez emen giz,endutzia?

10/ Deltu dezagun Ba'ertelekin bat:

bizi dedilla euskera,
deituzaguben lotsatu gabe:
bere semeak: gu gera,
nai ez duernak bada indartu
euskal izkuntzan bandera,
balijoake ber-bertatikan
Sampson'en (a) aldamenera.

11/ Euskeragatik Erromatarrak
ginduzen guk burrukatu,
euskeragatik godoak emen
etziran beñere .sartu,
euskeragatik arabetarrak
ziráden,lur·azpiratu,
euskalak armaz iñolz mendian
lñortxok: artu ez gaitu.
(a) ,Sampson Guillermo Tomas (1840-1902), Estados Unidos'etako almiraDlte zan, ayen eta españolen arteko gerra denboran.
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12/ Argatik €z du Ama eu$kerak
iñudearen antzikan,
zarra, garbiya eta zintzoa
izendatzen dalarikan,
munduanez du bada iñortxok
onra aundiyagorikan,
euskeran alde kan~atutzeko
ez degu bear lotsikan.
R. A. eta O.

Tolosako Timoteo Adurriaga zanaren eskuz idat;¡;itako bemo mordoan.
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JESUSEN LAGUNDIKO
AlTA JOSE MARI LASKIBAR'KOARI
Atoz pekataria'ren doñuan

Jesusen Lagundiko
Alta Jose Mari,
j zenbat a¡tsegin eman
dizkLguzun guri!
1/ Betor, betor, Satanas,
bai ere Luzif'er,
betoz Judas ita Kaifas
betoz milla blder;
betoz suak arturik
Tolosara aurten,
la Alta Laskibar
tzutzen al duten.
Jesusen Lagundiko ...
2/ Datorrela Morayta
ata Viotor Rugo,
betoz Mahomatarrak,
masoyak nayago;
etorriyaga tikan
Jordan ta Lutero,
ez diye Laskibarrek
itzuli egingo.
Jesusen Lagundiko ...
120

3/ Alako arbolaren
adarra :¡;erade,
etsayengatik iñoiz
et~erana gorde;
naiz n, beti zabiltza
egiyaren alde,
¡ zer gudariya zauden
ezpatarik gabe!
Jesusen Lagundiko ...

4/ Armtk:an ez du bañan
bai jakinduriya,
da ber,e erriyaren
illargi berriya;
Euskalerriko seme
maixu txit argiya,
oso oinperatu du
liberalkeriya.
Jesusen Lagundiko ...

5/ Masoi liberalakin
dago txit aserre,
eta ez da izango
iñoiz adiskide;
¿ ¿Laskibar zeñek jarri
pekatuen alde,
baldin nayago badu
bizir1kan erre?
J'esusen Lagundiko ...
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7/ O ~ér seme umanta
dadukan Tolosak,
martiri izatia
dauka atsegintzat;
i nola bereganatzen
dakiyen biyotzak,
esanaz itz-tokitik
Jaungoikozko itzak!
J'esusen Lagundiko ...

7/ Deadar biyotzetik
egiten ziguben,
paper falso oriek
ez letzeko, 'aI'lI'en,
aJ'ritz'en da Euskalak
lotan nola gauden,
ezin ikasirikan
no:rik! Htzen gaituben.
Jesusen Lagundiko ...

8/ Adierazi digu
garizuma ontan
zer etsayak dauzkagrun
bazter guztiyetah;
gu miñez ikusteaz
ain dago penetan,
iltzeko prestatu zan
itz-tokiyan bertan.
Jesusen Lagundiko ...
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9/ Gu salbatzéagatik
ilko siñakela,
i aing·etuak zeruttk
gorde zaitzatela!
dakigu biyotzetik
nai diguzubela,
bai,ta guk ere zuri
bestek ez bez'ela.
Jesusen Lagundiko ...

10/ Ogei unte oyetan

ikusi lez arren,
Ai,ta Jase Mariak
i zer maite gaituben!
o zer gura$O ona
andien ondor,en
gaur Tolosa guziyak
koroitzen zaituben.
J'esusen Lagundiko ...

11/ Zu bezelagúziy8Jk
fiñak ballrake,
·euskara ta f€dia
ilko ez lirake;
,gañera Fueroakin
biziko giñake,
ez. gaur gauden bezela
masoi oyen mendé.
J·esusen Lagundiko ...
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12/ Aundiyak diralako
zme mesedeak,
biyotzaren erdiyan
dauzkagu gordeak;
sariatJu ditzala
Jaungoiko maiteak,
meI1ezi bezelaxen
zere birtuteak.
Jesusen Lagundiko ...
13/ Zere erri maitea
f.edez igurtzita,
bazuaz oroitza bat
betiko utzita,
ai egingo baz,endu
urtero bisi>ta,
ala bear eder bat
zerutik jetxita.
J esusen Lagundiko...
14/ Ez g'era, ez, aztuko
zutzaz gau eta egun,
zergatikan Aitarik
goyena zaitugun;
zuregatik iltreko
ez gerade bildur,
agUr, Atta Laald.be.r,
agur, agur, agur.

J esusen

Lagun~ko ...

A: M. D. G.

Tolosa: Imp. de F. Muguerza
Gregorio Mujika zanaren bettso-bilduman, Donostin.
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GURUZ - BIDE
DEO
KALBARIYU AK
ITZ NEURTUETAN

(1)

Bertso auek egin zitunean, 1900'an, Ramos Azkarate Erruki-ehean bizi zan. Eduardo Mocoro!!. Jaunak doñua ipiñi zien eta urte askotan kantatu oi
ziran Kalbariyo auek Erruki-etxeko elizatxoan garizumako igandetan eta ostiralet&n. Jende asko joa.ten omen zan.
Liburu ontan agertzen dira Tolosako Maria Monserrat andreak bialitako liburutxo txikian dauden
bezela. Bañan Tolosako Manuel Urreta jauna zanak
bialdutako bere eskuz idatzitako paperan, itz batzuk aldatuta daude. Garbi asko ikusten da garbizalen batek asmatutako aldaerak dirala, eta ez degu
emen jarriko. Asieran, ordea, ba du libuIU txikiak
ez dun bertsoa eta ura bakarrik ipiñiko degu emen:
(1)

Tolosan - F. Mugerzaren Moldiztegian, 1900-

-ean.
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ESKEmYA

Zure jayotzaz, zure bizitzaz
poz atsegiñez beterik,
bañan N ekaldi ta eriyotzaz
nola gauden kupiturik,
goaz gu abesten abiyatzera
ziñez belaunikalturik,
biotza jaso zerura eta
begiyak malkoz bustivik.

LENBIZIKO GERALDIYA

JesU! iltzeko kondenatua
(Kapillak kantateen du)

Azotatua, katez, lotuta,
1;>izitzaren egillea,
begira nola arkitutzen da
munduan Salbatzallea;
¿zein zeradezu Pilatos beltza?
¿zer juez zera oz:dea,
illaz1tzeko gurutz'etua
bildotx, errurik gabea?
Atta gurea, Agur Maria eta Gloria,
J auna, egin det pekat'U, erruki eaite nitzae.

(Eta ondoren esa.ngo dezu:)
Bedeinkatua eta alabat'Ua izan bedi Jesukristo
g'lire Jaunaren pasio ta eriotza $antua.
~26

BIGARREN GERALDIYA.

Jesus gurutzearekin, kar4atua

Gurutzear'en pisu aztuna
sorbaldaratu dizute,
bañan iErramu egunekua
zerala ¿'ez al dakite?
zur'e orduko garait-ondua
gaw- ontzat ez badaukate,
berak nor diran, Zu nor zeraden,
osaro aztu zayote.
Atta Gurea eta llal1erakoak Zenbiztko ller(lZdtyan
bezeZa.

IRUGARREN GERAZDIYA

Emen erori

ZIlQ JNUS

lenenl&Q aldÍlI

Nekatu eta argaldurikan
eroriz,era' lurrean,
Zerorren malko ta odol-tanto
errukarriyen gañean;
ata or zaude miñ-eriturik
zentzu galduen mendean,
-izerdituta, naigabetuta
eriotzako bidean.
Atta ¡¡urea...
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tAUGARREN GERALDIYA

Emen billatzen dute elkar Jesuse,k eta bere Amak

Zu Amarekin, Ama Zurekin
¿zertan arkitu zerate,
baldin arriy:ak ere negarrez
ipiñi badituzute?
biyok e1~arri begiratuaz
txutikan ezin zaudete,
nalgabeakin jausi baño len,
¡arren aparta zaitez~e!
Atta gurea...

BOSTGARREN GERALDIYA

Zirineotarrak Iaguntzen diyo Jesusi liIurutzea eramaten

Borrero oyek errukirikan
ez dutelarik Zuretzat,
il etzaitezen Simon gartlil' eman
dizute" Zuri laguntza.t;
¿al da atsegin aundiyagorik
gizon doatsu onentzat,
Zuri laguntz,en gastatu arren
kemenaik eta indartzak?
Atta gurea...
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SEIGARREN GERALDIYA

Beronikak garbit1len dio Jesusi bere arpegiya

0, Beronika, guzizko Santa,
andre txit errukitsua,
etsayen aurr,ez garbi zayozu
Jesusi musu santua,
zapi orretan ag'ertu dedin
he,re arpegi justua,
esanaz, nola irabaziya
daukazuben zuk zerua.
Aita gurea ...

ZAZPIGARREN GERALDIYA

Emen erori da Jesus bigarren aldiz

Odol ustuta txit auldurikan
berriz bazera erori,
¿noLa ez ·egin oñ.azeakcin
bati biyotza bi erdi?
Jesus maitea, zauriz betea,
apur bat zaite ibilli,
etsai oriyek Gurutz-mendiyan
di:tzan gaur 1otsak! estali.
Aita gurea ...
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ZORTZIGARREN GERALDIYA

Emen itzegin diye Jesusek J'erusalengo alabai

"Txit benazkuak dimlarikan
zuen oraingo negarrak,
ez neregatik nega.rrik egin,
J erusalengo alabak;
baizik zeoneta seme·engatik,
biyotz. nl2iI'eoko .izarrak
negarra ,egin bear dute, bal,
zuek bez·elako amak".
Aita gurea ...

BEDERATZIGARREN GERALDIYA

Emen erorl da Jesus irugarren aldiyan,

lndar guziyak bukatu, eta,
irugarrengo aldiyan
erori zera gurutz·eakin
txit era negargarriyan;
aHxa. nai ·eta ezin a1txarik
zaude el5'ur~an azpiyan,
odol putzua gaur zuk egiten
dezula Gurutz-mendiyan.
Aita gurea ...
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AMARGARREN GERALDIYA

Emen kendu diozkate bere soñekual\

Odoldutako tunika kendu
ta zaude larru-gorr-riyan,
zauri txikiyak berriturikan
era txit lotsagarriyan;
eta ozpiña edan azirik
gorroto bizi biziyan,
arkitzen zera guregatikan
10tsaz iltzelw zoriyan.
Aita gurea ...

AMAIKAGARREN GERALDIYA

Emen jositzen dute Jesus gurutzean

Zeruko odei urdiñ urdiñak
asi dirade goibeltzen,
bai eta ,ere mundu guziko
ibar mendiyak itristetz·en;
egazti eder kantalariyak
daude negarrez urtutzen,
ta gu kristauak izanta ¿nola
ez gera miñ'ez erortzen?
Aita gurea ...
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AMABIGARREN GERALDIY A

11 da Jesus gurutzean

Il da, bai, i1 da, guregatikan
Jaungoikoaren Bemea,
mundua eta munduko gauz,en
,egillea ta ja bea ;
il da, etsayai baI'1katurikan
itxuen argitzallea,
zori gaiztoan kendutzaUe ta
onaren jan1tz,allea.
Aita gurea ...

AMAIRUGARREN GERALDIYA

Emen jetxi dute Jesus gurutzetikan

Ama aundiya, sortzez garbiya,
Ama denetan goyena,
Semea artu magaleam ta
miñ-eriturik zaudena;
nola zeraden milla birtute
txit santak dituzubena,
biyotz gur,etan ezarririkan
daukagu zur,e izena.
Aitagurea ...
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AMALAUGARREN GERALDIYA

Emen lurperatzen dute Jesus

¡Ama maitea, zenbat sufritu
dezuben mundu onetan,
Belenetikan abiy,atuta
bukatu arte Golgotan!
zaude1ar,ikan txit errukaI'lri
gurUitzeavim oñetan,
miUa arantza badaUikazkitzu
sartuak zure zañetan.
Atta garea ...
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GALTZAUNDI
(OARRAK)

Ikusi: "Reimpreso en Tolosa en la Imp. de E.
López". (Gregorio Mujika zanaren bertso-bilduma,
Donostian). Au da arkitu degun argitaraldirik zarrena, ortografiari (nuque, secretuac, eguin ... ), letraren
itxurari eta paper zakarrari begiratuta, argi ta garbi ezagun danez. Bañan reimpreso dio ta ez da 1enengoa izango.
Gañerako bertso paperak ere aurrez atzera jarrikD ditugu errenkan, zarrenetatik asita. Artarako,
len bezela, ortografiari, letrari ta paperari begiratu"
diogu.
"Reimpreso en Tolosa en la Imp. de E. López".
(Gregorio Mujika zanaren bertso-bilduman, Donostian). Lenaz gañera ta berdin berdiña, beste argitara1di au dago toki onetantxe).
Beste bat inprentaren izenik gabe. (Tolosako Antonino Lacunza zanaren eskutik jasoa).
"Imp. de Vda. de B. Valverde - Irún" (E1goibarko Antonio Arrillaga jaunaren eskutik).
"Guernica.-Imp. Artístka Goitia y Hormaechea"
(Aizarnako Josefa Aizarna'ren eskutik).
"Guernica - Imp. Angel de Goitia (Ondarroako
Jose Maria Etxaburu'ren eskutik).
"Bertso1ariya", 3, 1931, 'Imp. Macazaga, Rentería. (Onek eta anen urrengoak -geyenak beintzatdoñuarí dagokion estribillo au dakarte:
Ta Galtzaundi, ta Galtzaundi,
apellidua det Goñi,
ta Ga1tzaundi, ta Galtzaundi
apellidua det Goñi.

Argia, 1932, VII, 10.
Tolosako Estanis Urruzola'ren eskuz idatzitako
bertso bilduman.
"Euskalerriko kanta zarrak, 1, pág. 71, Imp. Macazaga, Rentería".
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"Nere atsegiña, pá.g. 50, Librería Múgica. San
Sebastián" .
Auek danak berdin berdiñak daude alkarrekin. Inprentaren utsegiñak ere alkarri kopiatzen dizkate ¡ylkotan. Aldaketa auek da.ude: 6/6. batzuk ere testi.
guak, besteak nere testiguak. Urruzolarenak: 4/1'1..
edari guziak.
Baña.n Tolosake Manuel Urreta. zana.ren eskuz
ida.tzitake pa.per batek, desbeTdin xamar ekartzen
ditu ga.uza. a5ko. Oso pape! zarra da. irurogei ta.
ama.! ba.t urte izango duo B~ñan, zoritzarrez. atzeneko bi bertsoak falta. ditu. Auek dira paper onen
aldaketak:
1/6: nik asko pensatzen
1/9, 10: testamentua egin • !l¡¡,i nuke orail;lbten,
l/II: nere aide guziyak
2/3: O Ja.ungO'ikoa. lagun dirazu - ned lan O'netan
arren,
2/6: damaikit barrenen,
2/9, ro: neregatikan O'yek - ia nola dauden,
3/1, 2: Nere laguna. PocO'finori - nai nizkiyoke
nik utzi,
3/3: eskaratzeke estanteriya.
3/7,8: bestela ema.n, ema.n - guziya. Ramosi,
3/II, 12: danak jUangO' zaizka - azkar ¡'{odriguez'i
4/2: pozaz i1ko ba.litzake
4/4: al baldin balitz nai nuke
4/9: poza a.rtu zubela.
4/10': edad guziyak
1957'ngo urOOke IñauOOrietako, 'Tel~$a,n beste agiraldi bat a.OOra zuten (Gráficas Izaskun - Tolosa).
Ontan ere Urretaren paperean dauden aldaketa asko
agertzen dira: 2/3 (lagun dirazu - neri lan onetan
arren); 2/9, 10; 3/2; 3/3; 3/II, 12; 4/6 (letra txit
a.undiya), 4,10.
Eta a.tzeneke bi bertsoetan:
5/1,2: Entierrua, ai, nei egin - bigarrengo klasian,
5/4: nai nuke berriz aidian;
5/9: Arr~mel-ko zubiyan
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6/3: gaur bertatikan gertatu bitez
6/5 ... : ia orain firmatu
emen testiguak,
entzun badituzute
kontu sagmduak,
ondo ta ondo egin
nere aginduak,
ez dezan atsegiñik
izan ]uzgaduak.
Badago oraindik beste argitaraldi bat, Ibaizabal
zeritzayon aldizkarian (273'n gueia, 1902-V-24). Oso
osorik jarriko degu emen, bere azpiko abixu ta guzi.
Ain da desberdiña:

ZAPATARI BATEN AIZKENAIA EDO
TESTAMENTUA

I/ Neri deitutzen ditet Galtzaulidi
izengaña det nik G<Jñi (I)
Aldatxur-txoro izengoititzat
deitzen didate neróni;
iltzerikan ez nuben
iñoiz sinistatzen,
bañan gaitz ontatitan
ez naiz eskapatzen;
testamentu bat eguin
nai nuke oraintxen,
nere aide lasaiak
estutu ditezen.

(I )
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Iruñako Miserikordi edo sasikua.

2/ ¡Ai, ai! Aitaren ta Semearen
Espiritu Santuaren,
Aita San Krispin lagun zadazu
neri Jan onetan, i arren!
sentimentu aundi bat
badarikat barrenen,
alaba Ipurt-aundia
utzitzea emen;
iJesus! ta iJesusl iJesusl
iJesusl milla bider,
eraman ¡bai! eraman
zerura len-bait-Ien.
3/ Nere lengusu Pokofinori
nai niozkake nik utzi,
eskaratzeko apaltegia
larru zoJu eta guzi;
bañan ango kristalik
ez dezala autsi,
guziak Ramosi, (1)
austen baditu eman
oni nai badeizkio
norbaitek erosi,
eraman sakuetan
Don Juan Rodriguesi. (2)
4/

(r)
(2)

Ni il da laister nere andrea
pozaz illko balitzake,
nere ondoan lurpératzea
al baldin balitz nai nuke;
eta gañean jarri
letra txit aundiak,
esanaz:· EIhen daude
senar emaztiak,
sagar:doz eta matzez
osoro betiak,
beti burrukan bizi
ziran bi maitiak.
Arkupe zarretako zapataria.
Arkupe berrietako zapatero maketoa.
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5/

Entierrua edo illeta
egin bigarren klasian,
lau zapatarik eramatea
nai nuke berriz aidian;
jota nabarra joaz
Enpero kalian
sabrekamak ipiñi
naramatenian,
Arramale zubian
ai tzen ai tzenian,
zagi bat ardO' jani
kajaren gañian.

6/

Nik lenagO'tik egin izaoou
ditudan testamentuak,
nai nuke bada ber-bertatikan
izatea barratuak;
orain firma zazute
emen testiguak,
entzun banazkizute
kO'ntu sagraduak,
anda ta ongi egin
nere agioouak,
ez dezan mO'kadurik
izan juzgaduak.

Ramos Azkarate
Talasan, Maiatz-illaren rz'an.
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GALTZAUNDI'REN

PIZTUERA

(OARRAK)

Galtzaundi'ren Piztuera iru tokitik jaso degu:
Bata, Tolosako Manuel Urreta zanaren eskutik,
c'"kuz idatzitako paper zar bato
Sestea, Tolosako Fakundo Adurriaga "Besamotza" zanaren eskuz idatzitako lenengo bertso morcloan,

Irugarrena,

Ibaizabal

aldizkarian

(76'n

gueia,

1903, VI, I4).

Urretarenak argi ta garbi ezagun du kanta-paper
batetik kOlpiatuta dagola. Adurriagarenak bertso bat
falta du, ta Ibaizabal'ek bertsoak piska bat ikutu
celo aldatu ditu, gero adieraziko· degunez. Beraz"
Urretarena da osoena ta leyalena. Baita ere zarrena;
ala ematen du beintzat. Orregatik, or goyen ipiñi
ditugu Urretaren paperan dauden bezelaxe.
Adurriagarenak gauza auek desberdin ditu:
1/1: ari zerate kantari
r 12: (gutxi) gabe. (Bestetan ere ez du ipintzen).
2/6: gaitza batek emanda ere
2/9: izan degubelako
3/I2: mesedez Galtzapoz
4/2: emaztiakin batían
4/3: (Emaztia): gabe. (Ez du iñoiz esaten nork
itzegin dun)
4/9: eta gaua zurekin
51 r: Aitu oozate, kaballeruak
5/3: naigo duela gaur gau guztian (Urretarenak
ez du gaur esaten. Sartu degu neurria betetzeagatik,
kopiatzallea,ren ustegaberen bat izango dalakoan).
5/4 emazteakin lo egon
5/5 : kapaz er'e ez amen da
oitik jeikitzeka
ez dakit zer eran dun
orla betetzeko
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5/n: gañera ez da gauza
nitzaz gozatzeko.

6/

(Adurriagarenak bertso au falta du).

7/n: danak emango'izkizut
8/2 : orain ekatzu mus u bi,
biartandikan emanl bear zayo
jende danari arpegi
8/7 bigar goiza etortzeko
guztiz na,go larri,
(Urr~ngo goizian) gabe
9
9/ 2 zuk egin zazu galdia
9/4 bederatziyak aldia
Ir/r Zuk aña eiteko badet nik
II/6 Tolosan gizona,
Aldazoro izena
ipiñi zizuna,
gauza bat bakarra da
zeria dezuna,
zapateruen maya
ankarik eztuna,
12/2 ein diran gauza guziyak
12/5 ere diña sekulan
13/5 odolak irakiten
13/9 maya ez ezik geyo
13/ U : eriyotzik ein gabe
14/ 1 Nai baldin badek juezetara
14/ 8 : aita alfer orri
15/ 2 : biyotzak guztiz darou du
15/4 : baldin jeniyorik banu
15/ 10 : ni agudo artzen
Adi dirazu, nere emaztiit,
16/1
azkeneko arrazoya
16
Adurriagarenak ez du jartzen: (Au kanta ... )
Ibaizabal'ek gauza auek desberdin ditu:
1/1 : Il nintzalako beiñ ni Tolosan
pozaz zeudenten kantari,
bañan Mesias Zaragozatik
piztuta. orra. etorri;
piztu eta ondoren
egon nintzan pinche,
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2/1

2/9
3/1

3/9

4/1

s/r

edarietatikan
osoro aparte;
Bañan aurkitzen nintzan kezketan
egunaz eta gauetan;
emazte gabe, ¡zenbat sufritu
detan aspaldi onetan I
ezin kendu zitzaidan
iñola burutik
burrukan bizitutzen
giñalako beti
Tolosan ¡noizbaitl saltu nintzan ta,
nintzan iritxi etxera,
'nere emazte eta alaba
zurI'utez bedeinkatzera;
eman zidaten esku
biak neri gogoz,
gero erriko jaunak
nere billa datoz
esanaz: "Jetxi zaite
beeraño Galtza Plost".
Ordurako ni oean negon
emazteakin batean.
(Andrea) -Goñi: ojuka ari zaizkizu
erriko jaunak atean.
(Gizona) -Esan zaitzu jaun oiri
ia al duten presa,
egoteko obea
dala bigar goiza,
dadukatan puzkarra
etzaitala pasa,
egi bat esateko
ez naizela gauza.
(Andrea) -Entzun bezate zaldun prestuak
nere senarrak zer dion,
gaur beintzat ezin oroen diteke
iñola beokin egon;
orrelako gizonak
dira lotsatzeko,
bakar bakarrik dira
gauza mozkortzeko,
erregututzen diet
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errezatutzeko,
iñoiz ez dedin gauza
izan altxatzeko.
6/1 : Gau on igaro zaldun leyalak
(Emazteak oera joan ta)
7/
7/ U : jabe egingo zera
Po~aren pozaz nik oram eman
bear dizkizut musu bi
¡ zorionean etorri zera
biotz nereko Don Goñil
8/n: zure urre mordoen
(Urrengo goiz.ean esnaltuta)
9/
9/ 1 : -Zer garaitsu dan, nere Fermiña,
zoaz zu begiratzera.
(Emaztea) -Nere Galtzaundi, amar orduak
dijoaz bada jotzera.

8/1 :

10/9 : ernegatu azitzen
banazu geyago
¡zer nolako jipoia
dizutan emangol

n/I
I I /4

u /6

(Gizona) -Etxe onetan eginkizuna
badetalako bada nik
j oango naiz azkar emendik.
On Ramos zuzena
Aldatxoro izentzat

(~izona) ~Ezkondu ezkero guk biok egin
ditugun gauza guziak
12/7 atzoko puzkar beltzak
arrotuta arabil1;
12 / u: neronen eskuetan
bear dek ¡bai! gaur ill.

12/1

12/
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Zure makillen bildurrikan gaur
etzait arkitzen iñundik,
Zaragozatik ekarritako
puñal bat emen daukat nik;
odolak irakiten
asitzen bazaizkit ...
azkar jarriko zaitut
kakotik zintzilik;

bañan ez dezulako
Goñi-ren bildurrik,
J uezengana noa
ni ixil-ixillik.
14/3
14/8

bañan lenbizi ar zak jipoia
aita mozkor oni.

15/2
15/4
15/8

nere biotzak du damu
baldin bildurrik ez banu;
nau ni bildurtutzen;

16/2
aizkeneko arrazoia
16/12: goiko Justiziak.

Au kantatuta, besperako puzkarra pasatzera
sagardotegira joan zan.
Ramos Azkarate

Ibaizabal'ek bertsoak piska bat ikutu ditu. Orra
bi señale:
Bertso-mota ontan, lenengo lau errenkadak bi modutara jarri ditezke: edo silabak: 10,8,10,8; edo; 8,
8,10,8. Puntua jarri bear da zortzi silabako errenkada bakoitzan, batzuetan bi aldiz bakarrik ta besteetan"iru aldiz. Orixe bera egin bear da Santa Agedako
kopletan.
Ibaizabal'ek, ordea, lenengo errenkadak, Z01"tzi
silaba ta puntua dutenean, beti luzatzen ditu, motx
daudelakoan nunbait. Batzutan puntua :gorde du:
2,7; besteetan galdu-azitzen dio: 3,4,8,Il,I3.
Ori bera egiten du Ibaizabal'ek Galtzaundi'ren
Testamentua'n lenengo ta bigarrengo bertsoetan.
Bigarren señalea da, kaballeruak ez dula iñoiz
ere jartzen. Kaballeruak pikardi geyago du askozaz
ere, erriko jaunak, zaldun prestuak, ta zaldun, leialak
baño.
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ORAINDAI\'rOKO LIBURUAK:

R. Artola
SAGARDOAREN GRAZIYA

ta beste bertso asko.

M. Soroa
GABON,

¡Au

OSTATUBA!, ANTON KAIKU.

P. Apalategui, S.

1.

EUSKAL MUTILLAK ARMETAN,

1.

Pepe Artola
USTEZ LAGUNA DETAN

ta beste bertso asko.

P. M. Urruzuno
EUSKALERRITIK ZERURA

ta beste ipui batzuk.

Toribio Alzaga Anabitarte
RAMUNTXO, iru egintza tasel laukidun antzerkia.
Ramo~

Azkarate
ta beste bertso asko.

GALTZAUNDI
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