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Portadako irudia: Pierres Desceliers, Mappemonde (1546). Detailea.
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“Je tiens que le mot Cantaber fut donné aux Basques pour
ce qu´ils sont joviaux et chanteurs de leure nature” (
Jacques de BELA (1586-1667)
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AITZIN-SOLAS

G

ure kantu zaharrak ahotik beharrirat zabaltzen ziren gehienetan iragan
diren mendeetan. Nola ez? Guti ziren irakurtzen zekiten
Euskaldunak. Adibidez, Baigorrin (hauxe baita sortu naizen herria)
Baigorrin beraz XVIII. mendean ehunetarik lau gizonek eta
ehunetarik emazte batek bakarrik bazekiten beren izenaren sinatzen. Mende
honen hastapenean Herelle-k zabaldu dituelarik pastoral emaileen izenak
azaltzen du, denbora berean nork zekien irakurtzen eta idazten eta nork ez. Lista
horietan ikus daiteke Ziberotar askok alfabetizatu gabeak zirela.
Bainan pentsa daiteke ahotik beharrirat bakarrik ikasten zirela kantuak.
Baziren eta bereziki Ziberoan - xrx. mendean noski - idatziak ziren kantu
bildumak. Nere eskuetan pasatu dira zonbait Etxahun Barkoxeri buruz
azterketak egiten nituelarik.
Egia da ahozko literaturazale batzuk bildu dituztela kantu zaharrak XIX.
mendearen erditsutan. Aipa ditzagun Chaho Ziberotar idazlea, honek
goraipatzen baitzuen berak eginikako bilduma sekulan publikatu ez dena eta
Monzon-en alarguntsaren eskuetan dagoena eta Duvoisin Lapurtarra Baionako
euskal erakustokian gorderik baitago haren bilduma.
Ez ditzagun ahantz kantuak argitaratu dituztenak hala nola FrancisqueMichel bere «Le Pays Basque» delakoan, J.D.J. Salaberry Ziberotarra, Vinson
frantses aztertzalea, Manterola eta bertze ...
Haieri esker agertu dira euskal kantu zaharrenak, haieri esker bertze
belaunaldiek ikasi dituzte eta aho eta idatziaren bitartez gureganatu dugu
arbasoek sorturikako aberastasuna.
Liburu honetan argitaratzen den kantu bilduma, nik dakidanez bederen,
daukagun zaharrena da, XVIII. mendearen azken urtetakoa, 1798 koa. Hala
salatzen dauku tituluak diolarik aurkitzen direla bertsu zahar eta berriak.
Gehienak ez ezagunak dira, iparraldekoak noski.
Esku izkribua Baionako Euskal erakustokian dago Manu de la Sota-ren
ganik etorria, nere adixkide honek hainbertze liburu, esku izkribu, marrazki
nasaiki emanik joan baitzaiku duela zonbait urte Goi hartarat. Jakin beza ez
dudala ahanzten.
Liburu hau kaleratuz, ilunpean gorderik zeuden kantu hauek argi
zabalerat doatzi ahozko euskal literaturaren aberasgarri. Har bitza Patri Urkizu
adixkideak nere eskerrik beroenak, hain artoski egin duen lanak erakusten baitu
zer den Baionako Euskal erakustokiaren aberastasuna.
Jean HARITSCHELHAR
Euskaltzain buru ordea
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1.

IKERKETA

Hona hemen «Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma, 1798» bezala
bataiatu dugun bertso xorta, Baionako Euskal Erakustegiko liburutegian dagoen
97. eskuzkiribuaren lehen orrialdeak «Recueil de quelques pieces de
vers/anciens et nouveaux/1798» (sic) dioenez.
Badakit, ongi jakin ere, bertso bilduma honi ezarri diodan sarrera,
historia, hizkuntza eta literatur arloei dagozkien oharrak aski eskas izango direla,
eta beste ertz anitz gelditu dela aztergai, helburua ez baita bertsoei hurbiltze bat
ematea eta ezezagun diren -batzu argitaratuak izan arren- bertso eta kanta batzu
plazaratzea baizik.
Euskal literaturaren aztertzaileen artean eritzi zabaldua da, xrx. mendean
hasten dela kanta zaharren biltzaileen aroa. Adibidez, Haritschelar jaunak hauxe
dio:
Dans la quête des documents, nous pouvons distinguer en gros, trois
etapes: la première est constitueée par les folkloristes du xrxe sieècle qui ont
nom Francisque-Michel, Duvoisin, Sallaberry, Vinson ...1

Alegia, kanta zaharren bilketan ibili ziren lehenak XIX.mendeko
folkloristek osatzen dutela, izen ezagunekoen artean Michel, Duvoisin,
Sallaberry eta Vinson daudelarik.
Eritzi berdintsua ere adierazten dute «Maria Goyri» mintegia osatzen
duten Lakarra, Biguri eta Urgull jaunandreek dioskutenean:
Euskal Herriari dagokionez, Juan Ignazio Iztueta eta Agustin Xaho
izan ziren mendearen lehenengo erdian hemengo folkloreaz gehien arduratu
zirenak2.

Baina, hemen ikusiko dugunaren arabera urte batzu lehenago, hots,
XVIll.mendearen bukaeraldera bazen hemendik eta handik bertso zaharrak eta
berriak biltzen saiatu zenik. Hau dela eta egoki deritzait J: Azurmendik
Zavalaren esaldi bati dagion komentariotxoa agerraraztea:

1

HARITSCHELHAR, J., L´oeuvre poétique de Pierre Topet-Etchahun. Euskera XIV-XV. Bilbo,
1969-1970, 59.or.
2
LAKARRA, J. et al., Euskal baladak, antologia eta azterketa. Donostia 1983, 113. Or.
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1801 aurretik «todo es oscuridad [ ... ] apenas se encuentra otra cosa
que confusion y fragmentos.» Bai dena dago ilun: baina inork argirik egiten
ez duelako; ez agian, egiterik ez dagoelako3.

Saio xume honekin hain gaizki ezagutzen dugun gure literaturaren
historian argi izpi bat pizten ahaleginduko gara eta askok uste baino aberatsago
den kultur harrobi honen zenbait harri eder ezagutaraziko.
Literatur emaitzok, kasu, interesgarriago dirateke etnologo, historiagile,
hizkuntzalariarentzat literaturzalearentzat baino, halere, ziur naiz honek
edirengo duela bilduma honetan lore aski ederrik eta aire pollit batez
kantatzerakoan atsegin izango duela.

3

AZURMENDI, J. “Bertsolaritzaren estudiorako”, Jakin 14-15. Donostia 1980, 159. Or.
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1.1.

Eskuzkribua

Esan bezala Baionako Euskal Erakustegiko liburutegian honela dago
katalogaturik eskuzkiribua: MS 97, Recueil des vers ... Ehun eta hamaika
orrialdedun liburutto honen neurriak 107 mm zabalera eta 154 mm luzera dira.
Azalean ia ezin irakur daitekeen horrelakoxe zerbait dakar:
«MS 97, 4e cahier (...) De 1 a 53 ojas escritas desde Partida/tristea Ternuara
hasta (...) dire mundu/huntan vici, sasia badecate/eta bethi hain gustu hona.
/ PS/MS/97. (zigilua) VIRTUS UNIUS DISSI (...) HOSTES
COLECTOS/Domine Dirige Nos.»

Kontrazalean idatzirik dagoena neretzat behintzat ezin irakurria da, eta
barrengo orrialdeetan azpiko orrialdiari peatsi zaiola gainekoa berridatzirik
behekoa hobeto ulertzearren, antza. Aurkibide bat ere badu 98. orrialdean 27
poemen zerrendarekin. Esku eta idazkera ezberdinak nabari dira eta lehen
idazkiaren gainean berridatzi dela ere. Zenbait irakurketa aski zailak direnez
gero kasu horietan gure transkripzioan edo galdera batez edo hutsune batez[...]
adierazi dugu.
Lehen orrialdeak «Recueil de ...» tituluaren azpian Manu de la Sota dakar
idatzia. Noski, noizpait eskuzkiribuaren jabe izandakoaren izena. Nondik
zetorkion, ordea, eta zein eskutatik zein eskutara ibilia zen? Jarrai ditzagun
lehenik Manu de la Sotaren urratsak.
Hona zer esaten digun Museoko zuzendaria den Haritschelar jaunak
pertsona eta idazle handi honen nortasunaz eta liburutegiaz:
Manu de la Sota y Aburto était un être plein de seduction et de charme
auquel m'a lié une profonde amitié, Artiste et poete d'une ironie plus souriante
que cinglante il a éprouvé envers sa terre natale et envers le Musée Basque de
Bayonne un attachement sans limites.
Si l'on regarde le Livre d'Or du Musée Basque depuis l'année 1962,
date à laquelle j'ai pris effectivement la direction de ce musée, il est loisible de
lire le monde fabuleux de dons de toutes sortes (gravures, eaux fortes,
dessines, carnets de croquis, cartes, plans, etc.) qui ont ete faits par Manuel
de la Sota.
Un jour, il m'avait solennellement déclaré qu'il donnerait sa
bibliothèque au Musée Basque; il a été fidèle à cette promesse car, parmi les
clauses de son testament fait à Bilbao le 24 octobre 1979 par devant Jesus
Maria Oficialdegy Arias, notaire à Bilbao figure au deuxièmement les deux

11

simples lignes suivantes: "Il lègue sa bibliothèque et un tableau avec paysage
basque au Musée Basque de Bayonne ...4

Alegia, behin agindu zion bezalaxe euskal kulturaren Mezenas handi hark
bere liburutegia testamentuak argi eta garbi, laburzki zioenaren legez, partikular
jabegotik Baionako herriarenera iragango zela, hala nola neurrigabeko balio
zeukaten margo, plano, marrazki eta grabatuak 1962. urteaz geroztik opari
bezala emanak zituenak erakustegiarentzat, euskal herriari poeta dotore eta
ironia finez beterikako honek zion maitasunaren lekuko.
Baina, nola iritsi zen Manu de la Sotaren eskuetara eskuzkiribu hau?
Bertan agertzen diren bertso zenbait aipatu izan dituzte Chaho, Michel eta
Urquijo jaunek.
Honela J.A. Chahok liburu eder batean5 bildumako bertso hauen
zatitxoak ematen dizkigu: «Haran eder, Hortçaitce, narric ez duçuna», «Setiatuac
gabeaz», «Donibanen aphez batec», «Dohatsu cen populua», «Gure solasac
beitez d'Estaing Jn Conteaz», «Miracuillua! Guetharian çaicu», eta «Cer eguin
care coplari çaharra». Zazpi abesti edo bertsoen zatiñoen aipamena demaigu,
beraz. Bere aldetik, F. Michelek aipatzen digu ere d'Estaing jaun kontearen
ohoretan eginiko bertsoa, eskuzkiribuaz hau dioelarik:
Pour que la justice le soit, je dois déclarer que je suis redevable de
cette pièce à M. Audant, inspecteur primaire de l'arrondissement de Montde-Marsan, et à M. Fourcade, que remplit les memes fonctions à Bayonne, et
que c'est d'apèes ce deux copies que M. le Vicomte de Belsunce a etabli le
texte ...6.

Hots, M. Audant eta M. Fourcade eskola inspektoreei zor ziela idazkia.
Noski, ondorengo argitaratzaileek Michelengandik hartu izan ohi dute.
Bestetik, Urquijo jaunak Donibane Lohizuneko euskaraz mintzo
zaigunean bilduma honetako beste zenbait bertso ere aipatzen dizkigu:
Las composiciones Escara bastartaren contra y Vive Victor Donibane las
he encontrado en un cuaderno manuscrito, de principios del siglo xix, que
adquirí hace ya bastantes afios. Ese cuaderno que no lleva título, pues está
falto de las primeras hojas, perteneció, hará unos 70 afños, al doctor Larralde,
médico que fue de San Juan de Luz, a mediados del siglo pasado. Contiene
numerosas composiciones en verso, algunas de ellas fechadas como la arriba
copiada, que es de 1765; Laudorioa, de 1766; Donostiar batzuen Emigracioa,
1794-1795 urthetan; Besta ona, 1766; Hendayaren Laudorioa, 1766, etc. El
cuaderno en cuestión, que todavía no he tenido tiempo de estudiar

HARITSCHELHAR, J., ”Nécrologie”. Bulletin du Musée Basque, nº 90, 1980, 122. or.
CHAHO, A., Biarritz entre les Pyrénées et l´Océan. Baiona 1847, 166-248.
6
MICHEL, F., Le Pays Basque… Paris 1857, 248-249. or.
4
5
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debidamente, pues su lectura, a veces, ofrece dificultades, contiene tambien
composiciones de M. Robin, sacerdote que vivió en San Juan de Luz»7

Urquijok Donibaneko euskaraz mintzo diren bi bertsoak argitaratu
ondoren, ez zuen hurrengo urteetan Ducos jaunaren gorazarrez idatzitako
laudoriozko bertsoak baizik plazaratu, honela dioelarik: Al mismo personaje
(Ducos) se refieren los siguientes versos que tomo del cuaderno del doctor Larralde8.
M. Robin, Donibaneko apaizaren idazlanen aipamena aurki dezakegu
Pariseko Liburutegi Nazionaleko eskuzkiribuen katalogoan, «Fonds Celts et
Basques» deitu sailean. Honela dio:
«MS 47. Eloge de Zubelet et Zuaznabar, par Robin, prêtre. MS 50.
Cer egin çare coplari çaharra. Vers satiriques contre les modes affollés, par
Robin, prêtre9.

Antza denez, Urquijok aipatzen dituen bertsoak bi horiek dira, eta
honela, alde batetik Chahok zazpi aitatzen bazituen eta Michelek bat, bestetik
Urquijok zortziren albistea damaigu. Baina, oso-osorik argitaratuak bildumak
dituen 29 bertsoetarik lau soilik dira, dakidalarik, hauexek, hain zuzen:
d'Estaing-en laudorioak, Ducos-en laudorioak, Escara bastartaren contra, eta
Vive Victor Donibane.
Goazen, orain, usteak uste, aztertzera hipotesi moduan eskuzkiribuaren
nondik-norakoa.
XVIII. mendean, eta 1773.ean Dagerre apezak fundatu zuen Larresoroko
Seminarioa eta bertako irakasle izan ziren bildumako hiru idazle: Martin
Duhalde, Benard Larregi eta Jean Robin. Hauetariko batek bilduak, ote? Nola
zeuzkan Chahok bere eskuetan? Dena den, nabarmena da honek ezagutzen
zuela bilduma. Eta gero? J.M. Azconak Chahoren bizitzaz eginikako artikulu
interesgarri batetan kontatzen digu, nola behin Baionan M. Paul Lespès bisitatu
zuenean, honek erakutsi zion poema bat «a mon fils» ene semeari izenekoa,
gordetzen zuena beste zenbait bertso eta lan argitaragabekoekin batera:
Hace ya muchos años, visite a M. Paul Lespès en Bayona. Chaho había
dedicado a Lespès una poesia llamándole hijo mío (à mon fils). Lespès la
guardaba en un album de versos y dibujos originales del gran filósofo suletino.
Tambien conservaba algunos folletos impresos, que se han hecho raros, y
otros trabajos inéditos»!10.

URQUIJO, J., “El vascuence de San Juan de Luz”, RIEV, T. XIV, 158.or.
URQUIJO, J., “Versos al doctor Ducos”, RIEV, T. XV, 373. Or.
9
Bibliothèque Nationale de Paris. Fonds Celtes et Basques, (Aurrerantzean BNP, FCB) MS nº
47, nº 50.
10
AZCONA, J.M. “Joseph Augustin Chaho”, BAP 1948, 4, 506. or.
7
8
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Hona iritsirik duda bat sortzen zaigu. Lespès jaun honek zuen
eskuzkiribua eta Urquijok aipatzen diguna, bera ote zen? Vinsonek Folk-lore du
Pays Basque liburuaren sarreran kontatzen digu nola Baionan erosi ahal izan
zuen aski merke gainera kantu eta musika zuten paper mordoa, batzu Alexandre
Dihinxenak eta besteak Chaho, dotore bezain arriskugarria zen idazle
atharraztarrarenak:
Une precieuse source de renseigments m'a ete fournie par un lot de
papiers, dont je me suis rendu acquereur a Bayonne, dans une vente publique,
pour un prix minime; j'y ai trouve beaucoup de chansons basques et beaucoup
de musique: la plupart de ces papiers venaient de mon ami regrette Alexandre
Dihinx, les autres avaient appartenu au brillant, mais dangereux ecrivain
basque Augustin Chaho 11.

Eta, noski, Vinson hil zenean 1927.urtean bere seme Paul Vinsonen
eskuetara iragan ziren, Georges Lacombek dioen bezalaxe: M. Paul Vinson qui
s'interesse aux études basques et garde la riche bibliothèque de son père 12.
Baina, badirudi euskararenganako maitasun hori hoztu edo halabeharrez,
antza, liburuak saldu zituela, eta bai Vinsonen liburuak bai Lacomberenak
Telesforo Monzonek eta Julio Urquijok erosiko zituzten. Hau ere aipatzen digu
Lafittek:
Lacomben liburu.eta paper andana bat Monzon Jaunak erosi
baitzituen gure adiskidearen arrebai, nor harritu, ni harritu paper horietan
ikusi ditudalarik Darricarrere zenaren esku-lanak13.

Azkenik, beraz, Manu de la Sotaren eskuetara, portu onera bezala iritsiko
zirelarik, eta honenetarik guztien zerbitzurako euskal erakustegiko liburutegira.
Hona hemen, bada, eskuzkiribuarentzat asmatu dugun bidaia:
Bernard Larregi
Martin Duhalde
Jean Robin
Joseph Augustin Chaho
Paul Lespès
Dr. Larralde
Jules Vinson
Paul Vinson

(+ 1793)
(+ 1804)
(+ 1821)
(+·1857)
(-1858-)
(-1862-)
(+ 1927)
(-1927-)

11

VINSON, J., Folk-lore du Pays Basque. XV. Les Littératures populaires de toutes les nations.
Paris, 1883, xv.
12
LACOMBE, G., “Jules Vinson”, Gure Herria, (Aurrerakoan GH), Baiona, 1927, 63.or.
13
LAFITTE, P. “George Lacombe (1879-1947)”, Euskera 1979, 2, 489. or.
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Georges Lacombe
(+ 1947)
Julio Urquijo
(+ 1950)
Manu de la Sota
(+ 1979)
Baionako Euskal Erakustegiko Liburutegia

1.2. BERTSOGILEAK
1.2.1. Martin DUHALDE (1745-1804)
Vinson jaunak dioenez bere bibliografia famatuan Martin Duhalde
Uztaritzen jaio zen, Toulousen teologian dotore eta apez egin, 1770.martxoaren
10ean14. Gero Larresoroko irakasle izan omen eta konkordatoaren ondoren
Baionan Ander deunaren eleizan apez izan zelarik heriotza iritsi zitzaionerarte.
Hil eta gero argitara eman zen idatzi zuen liburu hau:
MEDITACIONEAC gei premiatsuenen gainean, cembeit abisuekin,
othoitcekin eta bicitceco Erregela batekin, Arima jaincotiarren oneraco
Bayonaco diocesaco Eliza gizon batec eginac. I. Partea, Bayonan, Cluzeau
anayen baithan, 180915.

Liburuaren egilearen bizitzaz Prefacio-ak honela dio: Haren bicia,
iztudioaren ta obra-onen artian partaiatua (...) Perzecucione baten frogantza luze ta gogor
batzuen ondoan, onhetzia, maithatua16.
Bere aldetik, P. Lafittek jaioturtea zuzentzeaz aparte esaten digu aski
sermoilari ona zela eta zezaguen grekaz banaloriatzen zela. 1796.etik 1800.era
doazen urtetan apez errefraktario bezala Hernanin eta Oiartzunen bizi izan zela
beste herbesteratuei mila zerbitzu eginez eta izpirituaren kontsolamendurako
oharrak idatziz. P. Dominique Bonhours-ek 1669.urtean argitaratu zuen
«Pensées Chrétiennes pour tous les jours du mois» oinarri hartu zuela, baina
zabalki eta libreki itzuliz. Lan hau 1799. urteko apirilaren 11 an bukatu
zuelarik17. Bilduman badirudi bertso bat berea bezala jotzen dela, honela baitio
eskuzkiribuak hitzez-hitz: M. Duhalde eloge de Zublet et Zuaznabar, eta
«Esquerrac darozquitcut» lehen bertsolerroa duena da. Dirudienez, Hernanin
14

VINSON, J., Essai d´une Bibliographie de la langue basque. Paris 1898, T.II, 591.or.
VINSON, J. aip. lib., 268.or.
16
DUHALDE, M., Meditacioneac… aip. lib. Prefacio.
17
LAFITTE, P., “La littérature basque dans l´ambiance d´Ustaritz”, GH, Baiona 1964, 149.Or.
15
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egon ondoren eginikakoa da, eta agian, andere aberats honi bertako egoitzan
lagunduko ziolakoan, esker onez eskaima.
1.2.2. Bernard LARREGI (+ 1793)
Etorkiz donibandar zen apez hau Uztaritzen izan zen lehenik, gero
1764.urtetik 1772.era Basusarrira iragan Desco abadearekin bidai errenta baten
truke, Vinsonek dioenez18, 200 liberatakoa omen zena zehazki, eta azkenik
Ayherreko apez izan eta 1793.urtean herbestean hil omen zen. Moreauk honela
aipatzen du:
Bernard Larreguy, curé d'Ustaritz et d'Arraunx son annexe, voulant
"permuter" avec Jean Desco, curé de Bassusary, résigne en faveur de ce
dernier l'église paroissale d'Ustaritz, moyennant une pension annuelle de 200
livres. Réserve et demande de permutation ont ete ratifiées par le Pape
Clement XfV. Mgr. d'Arche fait les deux nominations»!19

Izpiritu idekia, testo zaharren irakurle handi bat omen zen eta Lafittek
esaten digunez Euskal Herriko historiaz ohar interesgarri hanitz idatzi omen
zituen Uztaritzeko seminario ttipian gontserbatzen direnak. 1775.urtean
Testament çaharreco eta berrico historioa... -ren lehen partea argitaratu zuen Baionan
eta bi urte geroago bigarren partea.
Bertan Larregiren itzulpena examinatzen duten Salvat Etchart Getariako
erretorak eta Saint-Martin Donibaneko apezek, laudorioz betetzen dute,
bigarrenak hau dioela: Behin ere ez dire ahantcico Jaun harc eman dittuen cantico goço eta
charma-garriac20.
Larregik izkiribaturiko bertsoak ere aipatzen dizkigu Lafittek: En basque
Larreguy composa des vers de circonstances comme la chanson de Belsunce; on lui atribue les
Cantico izpiritualac de 176321.
Beraz, Belzunzeko kanta Larregik idatzi eta itsu batek abestu zuen
Michelek dioen bezala22, eta L.M. Mujikak errepikatzen duen bezalaxe: Koblari
itsu batek hamar ahapaldizko jardunean Belzunce jaunari «ongi-etorria» ematen dio, etxera
itzultzerakoan23.
Baina Baionako Liburutegian dagoen eskuzkiribu batek esaten digunez
kopiatzerakoan Beltzuntzeren kanta, azkeneko bi bertsoak dira soilik

18

VINSON, J., aip. lib. T. I, 224.or.
MOREAU, R., Histoire de l´âme basque. Bordeaux 1970, 314. Or.
20
SAINT MARTIN, in: Testament çaharreco eta berrico historioa… Baiona 1775, IV. or.
21
LAFITTE, P., “La littérature basque dans l´ambiance d´Ustaritz”, GH, 1964, 148. or.
22
MICHEL, F., aip. lib., 245. or.
23
MUJIKA, L.M., Euskal lirika tradizionala. Donostia 1985, II, 326.or.
19
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Royammont-en Bibliaren itzultzaile den Larreguy apaizarenak: Les deux dernieres
strophes on ete ajoutees, a la mort de Belsunce par Larreguy24.
G. Lertxundik «kantikak» izeneko liburu benetan aipagarrian esaten digu
ere, nola «Kanta zagun guziek / ahalik gorena» Gasteluzarren bertsoa Eguia
Catholicoac (1686) liburutik hartua eta Larregik moldatua den, hala nola
«Erraguzu Maria / haren sorlekua» izeneko eleiz abestia25.
Gure bilduman Michelek Belzunzeko kantaren ondoren datorren
«D'Estaing Jaun Contearen Laudorioac, J. Larreguy, Bassussarico erretorac
moldatuak» dator, eta bi kanta hauen beste kopia bat Pariseko liburutegi
nazionalean aurkitzen ahal da ere26.
«Belsuncen Cantia» Nafartarren Arraza / hila ala lo datza? bertsolerroz
hasten dena aski zabaldua izan da eta Pascal Lamazou-k bildu eta abestu zuen
ere, pianoan Henri Reber zuela. Bere hautaketak hauxe dio:
Nafartarren Arraza/ (La Race des Navarrais) / Chanson Basque, à la
louange du Capitain Vicomte de Belzunce, (Année 1762) /Auteur
inconnu/accomp. de Piano par Henri Reber, Membre de l'Institut/, paroles
francaises de Simon ARNAUD27.

Larregi, beraz, itzultzaile paregabe izatez aparte badirudi «cantico gozo
eta charma-garriac», «Cantico izpiritualak» edo/eta, kasu, hemengo laudoriozko
zenbaiten idazle ere badugula.
1.2.3. Jean ROBIN (1738-1821)
Vinsonek dioenez Jean Robin Donibane Lohizunen jaio zen 1738.urtean,
eta 1776.ean Baionan argitaratu omen Urthe Saindu/Jubilaueco/Othoitzac ...28 Obra
honen ale bat soilik ezagutzen duela Ahurtin, Belloc-eko komentu
beneditarraren liburutegian zegoena, eta Hariztoy-ek 1821.urteko abenduaren
23an hil zela, zioela.
Onaindiak, bere aldetik hauxe diosku: Uztaritze'ko Seminarioan dago gaur
oso-osorik, Robin'ek eskuz idatzitako beste antzeko lan askoren artean?29 Eskuzkiribu
honetaz Vinsonek esaten digu lau tomo omen direla doncella christaua-z
dihardutenak, titulu osoak hau dioelarik:

24

MS 134.
LERTXUNDI, G., Kantikak. Belloc 1948, 284, 434. or.
26
BNP, FCB, MS nº 33, nº 46.
27
LAMAZOU, P., 14 Airs Basques, les plus populaires. Texte original et texte français. Extraits
du Recueil des Chants Pyrénéens, Pau. Dg.
28
VINSON, J., aip. lib. T. II, 579. or.
29
ONAINDIA, S., Euskal Literatura. T.I. Bilbao 1972, 252. or.
25
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Birjinia edo donceil christaba lampizte siciliarra osotasunerat heldu
nahi diren nescatcha gazteei moldetzat baliatcecotcat aita Begirungarri MigelAingeru Marin chikien chikien donepilaco fraideac egina eta Lapurdico Eliza
gizon batec berriro escuararat itzulia ...30

Lehen bi tomoek 1783.urteko data daramate eta beste biek 1784.goa.
Gure bilduman badira bi bertso Robinenak direnak, ez badute ematen
ere zein den egilea, Urquijok emandako xehetasunengatik eta gorago aipatu
dugun Pariseko Liburutegi Nazionalean eskuzkiribuen katalogoak dioenaren
arabera31.
Baliteke ere beste bertso bat edo beste ere Robinek idatziak izatea, bai
hizkeragatik eta bai gaiagatik antza dutenez gero, hala nola zenbait bertsolerro
errepikatzen direnez gero, baina zehaztasun gehiagorik gabe ez gara ausartzen
baieztatzera.
1.2.4. M. OXAMENDI d'Arrosa (-1766-)
Larregi, Duhalde eta Robin apaizen izenak literatur liburuetan bederen
aipatuak agertzen badira ere, bada bilduman bat, oraingoz ezezaguna, eta
eskuzkiribuaren ixkin batean agertzen dena urte zehatz batekin: C'était l'évêque
imaginaire. M. Oxamendi. Nimphe potagère de M. Oxamendi d' Arrosa, d'un poète
apprentif, en 1766, à Hortzaitz32. Hots, poeta ikasle, hasten ari zen bertsogile,
Oxamendi izeneko koblari basanafartarra. Hau gazte izango zen, noski, ezen
gazteek soilik zuten zilegi ohiturari jarraikiz «karrosak» eta «astolasterrak»
eratzea.
Dassance euskal kantaz mintzo delarik, bertsolaririk zaharrena Beñat
Mardo omen dela diosku, Chahoren idatziaren arabera:
Cependant, jusqu'à une époque relativement recente, aucun de leurs
noms n'est venu jusqu'à nous, et si nous n'avions l'ecrit de Chaho, puis de
J.D.J. Salaberry peut-être ignorerions-nous que le plus ancien dont le nom
soit connu, Beñat Mardo, fut en son temps un improvisateur hors pair33.

30

VINSON, J., aip. lib., T. II, 676. or. Bada Jose Antonio Mujikaren edizioa (Euskera 2010)
Ik. 9. Oharra.
32
Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma, f. 13 v. Jean Baptiste Orpustanen arabera (Urzaiz.
La vallé d´Ossès en Basse-Navarre. Orzaizeko ibarra: Bidarray, Ossès, Saint Martin d´Arosa. Baigorri,
Izpegi 2002, 262.or) Jean Otsamendi Saint Martin d´Exaven 1763an apaiza zen.
33
DASSANCE, L., “Chronique de la chanson basque. À propos de Beñat Mordo”, GH, Baiona
1967, 289. or.
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Nere aldetik emateri: ditudanean pastoral eta karrosagileen izenak, lehena
Piarres Adamerena dakart, Saran 1820.urte inguruan gertatu zen astolaster baten
koplari bezala34.
Honela bada, apezak baztertuz gero, hauek nolapait bertsogile kulto eta
eskolatuak baitira, izen ezaguneko koblari edo bertsolari lehenaren aurrean
aurkitzen gara, Oxamendi Arrosako, basanafartar gaztea.
1.2.5. Besteak
Bertso eta kanta zenbaiten egileez ez dakigu bertso beretan esaten
digutena baizik, eta dirudienez batzu marinelak edo itsasoko bizitza gertutik
ezagutzen zutenak izango ziren, besteak gudariak edo gerlaren gorabeherak bizi
eta pairatu zituztenak, besteak ... auskalo!

1.3. GAI NAGUSIAK
Bildumako bertso eta kantak era askotara sailka genitzakeen:
kronologikoki, gaiak ardatz nagusi harturik, bertso moldeen arabera, kriterio
ezberdinak nahasiz, eskuzkiribuari zuzen-zuzen jarraikiz, etabar. Michelek
adibidez honela egiten du: chants historiques, chansons politiques, légendes poétiques,
chants funèbres, romances, chants de Montevideo, chansons morales, satires, et chansons
diverses35. Vinsonek bere aldetik honela: chansons politiques, chansons d'amour,
chansons satyriques et humoristiques, berceuses, cantinèles et formulettes eta chants de quête36.
Haritschelar jaunak Etchahunen lanak hiru sail handitan banatzen ditu: poésies
autobiographiques, poésies satiriques et poésies de circonstance37. Zirkunstantziazkoak edo
tokian tokikoak diren zenbait bertsoentzat Lafittek darabilen izena pièces fugitives
da Salvat Monho-ren bertsoak ematerakoan38.
Guk sailkatzea egiterakoan antzekorik ere egin genezakeen, nola halako
multzo eta azpimultzotan banatu edo oro zirkunstantziazkoak legez eman,
baina nahiago izan dugu, metodo bezala ageri diren gai nagusiak hartu eta hauek
historiarekin edo/eta etnologiarekin dituzten harremanak eta loturak aztertu
lehen parte honetan, eta bigarrenerako literatur eta hizkuntzarekikoak uztea.
Beraz, gure herrian ematen diren baldintza geografiko eta kulturalak oinarritzat
hartuzv=itsasoa, mendia, euskara, karrosak, jan-edanak, moda, gerra eta
laudorioak-osatu dugu gaien zerrenda.
34

URKIZU, P., Euskal Antzertia. Donostia 1984, 64. or.
MICHEL, F., aip. lib., 209-435. or
36
VINSON, J., Le Folklore… aip. lib.,
37
HARITSCHELHAR, J., L´oeuvre poétique de Pierre Topet-Etchahun. Bilbo 1970.
38
.LAFITTE, P., Poèmes basque de Salvat Monho (1749-1821). Baiona 1972.
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1.3.1. Itsasoa
Kostaldean bizi ziren euskaldunentzat itsasoa izan zen, noski, betidanik
irtenbiderik lehena eta arrantza ia KOSTALDEAN bizi ziren euskaldunentzat
itsasoa izan zen, noski, betidanik irtenbiderik lehena eta arrantza ia bizitzeko
modurik eta erarik bakarra. Honelaxe dio bidenabar bertso batek: Escaldun
costatarrac nihoiz ez du içan bicitceco bideric, non ez den arrantça39.
Baina, dirudienez ez zuten kosta ingurukoarekin aski, eta baleak jeisten
zirenean ur hotzetarik gure kostalderaino hauen atzetik oso urrutiraino joaten
ziren, Ternuaraino iritsi arte; jadanik ertaroaz geroztik. Ekintza haren data
zehatzik ba ote da, ordea? Ikus ditzagun batzu. Ducéré jaunak dioenez 1520
urteaz geroz Baionako errejistro paperetan hasten dira Ternuako aipamenak: À
partir de 1520, on trouve dans les registres des déliberations de la ville de Bayonne d'assez
nombreuses mentions d'expeditions (...) à les Terrenabes40.
Garai horietan ere Veneziako embaxadorea zen Andrea Navagerok egin
zuen bidaian bai Baionako eta bai Donostiako bale arrantzak aipatzen dizkigu:
En San Sebastián se pescan en algunas épocas del año ballenas como en Bayona41.
Dena den, frangotan idatzi da euskal marinelez, eta, antza, beren
abenturak ez ziren ttipiak itsasoetan barrena, bai zela balearen arrantza, bai
korsario gisara zebiltzanean. René Bélanger-ek badu liburu batean42 kapitulu bat
«Les voyages aux Terresneves dans la littérature basque» izenekoa aipatzen
dituelarik bere historietan hala Lope de Isastikoak, nola Arnaud Oihenartek eta
Axularrek, eta bereziki Joanes Etxeberri Ziburukoak esaten dituztenak. Azken
honen balea arrantzaleen otoitzak “Itsassoco biayetaco othoitcen araldea”-n
agertzen dira43.
Irteten ziren, bada, Lapurdiko, Gipuzkoako eta Bizkaiako portuetatik
kaian bere mainadari, familiari agur bero bat egin ondoren eta abiatzen ziren
bidaia luzeetan lurralde ezezagunetarantz itzuliko ote zirenentz ere ziurtasunik
ez zeukatelarik:
Adios, neure emaztea
esposa maite gaztea;
tristea dut partiada,
sekulakotz behar bada44.

39

f. 31 v.
DUCERE, M. E., “Recherches historiques sur les corsaires de Saint-Jean-de-Luz”, La Tradition
au Pays Basque. Baiona 1897, Reed. Donostia Elkar 1982, 219. or.
41
NAVAGERO, A., Viaje por España (1524-1526). Madrid 1983, 95.or.
42
BELANGER, R., Les basques dans l´estuaire du Saint-Laurent, 1535-1635. Québec 1971.
43
ETXEBERRI J., Manual devotionezcoa… Bordelen 1627, 127. or.
44
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Kezka horren harrak zimikatzen zielarik bihotzean hor ikusten ditugu
urrutirako bidean azken begirada sorterriko mendiei emanez: Itsasoan barna urrun
/ begiz zein ikhus Larrun 45. Axularrek ere gauza bera aipatzen digu:
Gizon batek, bere herritik kanpora, Indietara edo bertze lekhu urrun
batetara partitzen denean, eta oraiño bere herriko agerrian, komarketan eta
terminoetan denean, maiz behatzen du gibelat, bere herriko mendietarat46.

Oroitzapenak buruan, otoitzak ahoan eta malko erdi izkutu bat edo beste
begietan bazihoazen itsasoak zituen arrisku guztiekin topatzera. Argaignaratzek
bere eliza liburu batean ere hauxe bera azaltzen digu honela:
Tempestak sesitu gaitu,
galdu gara guziak,
faboratzen ezpagaitu,
Jauna, zure graziak.
Sepulturak dakuskigu
Itsasoan barrena47.

Darrobers jaunak artxiboetan miakatu ondoren saiatu da zehazki ematen,
xvii-xviii. mendeetan itsasoak eramaten eta hondoratzen zituen untzi eta
pertsonen zerrenda48. Hain zen arrunta, nabari da, bizitza galtzea itsasoan barne,
erran komuna, errefrau bihurtu zela bertso batetan agertzen zaiguna:
Goizean dena senhardun
egun berean alargun49.

Atsotitz hau bera honela damaigu Vinsonek: Marinel emaztea goizean
senhardun, arratsean alhargun50. Axularrek ere bere liburu famatuan arrantzaleen
zalantzak eta nola zebiltzan untzia galduz gero honela kontatzen digu:
Untzia galduz gero, zer erremedio izanen du marinelak salbatzeko?
Zur puska bati lotzea, thaula baten edo ohol baten atrapatzea, eta harekin
batean hari datxekala, ieri kostaren atrapatzea.51
45

. f.3
AGUERRE, P., “Axular”, Gueroco Güero… Bordele 1643, 71. or.
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ARGAIGNARATZ, P., Devoten Breviarioa… Baiona, 1665, 214. f.
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DARROBERS, M., Victimes de la mer sux xviie et xviiie siècles. Bayonne et sa région. Baiona
1983, 205-217. or.
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Bertso bildumaren lehenaren hogeigarren bertsoan Itsasoko Perilak
kontatzen dizkigun atalean honelaxe dio, bertsolariak badirudi Axular ezagutzen
duelarik:
Marinelak biluziak
luzatu nahiz biziak
uhinpean igerika
untzi puskei atxikika52.

Azkenik eta seguruen Piarres Etxeberrik itzuli zuen Oiharzabal
kapitainaren liburu teknikoa marinelek jakin zezaten nola konpondu behar
zuten beren bideetan, zein lekutan eta nola aingura bota adierazten zienak lagun
zutela53, eta askok bizitza galdu zutelarik bidean, iristen ziren portura. Bertsoan
dioenez «Ternuara», baina hau ez zen atseden leku ez eta paradisu bat, antza,
honela deskribatzen baitu koplariak: Ternua da mortu hotza / eremu triste arrotza.54
Eta: Marinelen ifernua55.
Hotzaz aparte hantxe borrokatu beharko zuten bai basapizti eta bai giza
piztiekin ere. Otsoak, hartzak eta salbaiak omen zituzten arerio ikaragarriak,
bertso honetan dioen bezala:
Ternuan dire salbaiak
ere iskimau etsaiak,
giza bestia kruelak
hilik jaten marinelak56.

Piarres Lhandek L'émigration basque izeneko liburu xit interesgarrian
gertakizun berdintsu baten oihartzuna ematen digu. Kontatzen digu, nola Paul
Le Jeune jesuitak l635.urtean Ternuara egin zuen bisitan jakin zuen urte hortan
gosete handi bat izan zela, eta nola euskal marinelek utzi zuten gazte bat
eskimalen hizkuntza ikas zezan eta gero interprete lanetan komertzioan lagun
ziezaien, baina eskimalek jan egin omen zuten. Honela dio I. Basurtok egindako
itzulpenak:
El hambre, que fue con el año pasado, les ha tratado (a los salvajes)
aún más rudamente este invierno, al menos en algunas regiones: se nos ha
informado que en la zona de Gaspe (en el mismo extremo de la
desembocadura del San Lorenzo, sobre el golfo), los salvajes han matado y
52
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devorado a un muchacho que los vascos habían dejado allí para aprender la
lengua57.

Bertso bilduman bi dira Ternuako bidea tratatzen dutenak, lehengoak
Partiada tristea, Ternuara du izenburu eta 53 lauko; bigarrenak Zarrantzako Penak
16 lauko ditu. Izen hori, aski hedatua izango zen, ezen ohitura hedatua baitzen
ama birjinaren babespean itsasuntzia ezartzea, eta honek Biarnon eraikirik
zegoen Nôtre Dame de Sarrhance-ren omenez hartuko zuen deitura.
Zarrantza izeneko itsasuntzi honek izugarriak iragan ondoren ekaitzen
menpean, uhinen eta haizeen nahikara Plazentzako portura iritsi zen:
Aphirilak zituen justu hemeretzi
noiz ere baikinduen zundaz ardietsi,
bazko egun handian ginduen atheratu
biaramunean Plazentzan barna sarthu58.

Plazentza, noski, Gipuzkoan dagoen herriaren oroigarritzat ipiniko
zioten leku urrun hari marinelek, eta testo zaharretan, bere armak oso famatuak
zirenez gero, maiz agertzen zaigun izena da. Lhandek honela dio herriaren
deituraz:
... al sudeste, Placentia, llamada así, según se cree, por los vizcaínos, en
recuerdo de la villa guipuzcoana del mismo nombre [...]. En el pequeño
cementerio de Placentia, podía verse hace todavía unos años varias lápidas
del siglo XVII y XVIII con inscripciones en euskera59.

Beraz, euskaldunek utzi zituzten lurralde urrun haietan beren urratsak
toponimian ez ezik, hizkuntzan ere, noski. Gure ustez, ez bagaude oker XVII.
mendekoak dira ere itsasoari eskainitako lehen bi bertsoak, eta bilduman diren
zaharrenetarikotzat jo ditzakegu, eta ez dituzte aipatzen ez Ciriquiain
Gaiztarrok60, ez Leizaolak61 ez eta Zavalak62 ere arrantzaleen bizitzaz eta bale
arrantzaz dihardutenean.
Baina, jakin badakigu ere, nola Utretch-en zinatu zen tratuaren ondorioz
euskal arrantza lurralde haietarik alde egin behar izan zuen eta ekonomiak
beherantz jo zuen, Dop-ek hau dioelarik: Le traité d'Utretch (1713) fut un désastre
pour nos marins63.
57
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Ingelesen menpe gelditu zen lurralde hura eta han arrantza egin nahi
zutenei Plazentzako gobernadoreak lurjabetasunaren froga eskatzen zien, eta
ondorioz euskal marinelen itsasoetako poderioa bertan lurjota gelditu zen.
Ondorengo egoera kaxkarra aipatzen digu ere bilduman den bertso batek,
XVIII. mendean, l790.urtean hain zuzen Donibane Lohizuneko alkate zen
Ducos jaunari eskainitako esker onezko bertsoak:
Ternua galduz geroz Baleta bezala
Donibane daiteke Getaria nola64.

«Franxisa» zelakoa aipatzen digu, eta zein nolako kalteak ekarri zituen
Lapurdirentzat Ternuaren galtzeak:
Goiz portuak khorrokan, St. Pierrak herren
Belila kandelan bai eta hil hurren,
kostatarrak bezala Laphurdi guzia
franxisaren azpian datza ehortzia65.

1784. urteko «franxisa»-z edo/eta zerga kentze hori xit kaltegarria izan
omen zen, prezioen altxatzea ekarri omen baitzuen, Goienetxe historiagileak
dioskunez:
La ordenanza de 14 de julio de 1784 suprimió los derechos de aduana
para Bayona y la parte de Laburdi comprendida entre el Océano y el Nive:
esta "franquicia" favoreció el comercio entre el Océano y el Nive, pero tuvo
por consecuencia el establecimiento de un cordón de aduanas a lo largo del
Nive y la consiguiente alza de los precios en Laburdi oriental que provocó los
motines de Hasparren, etc. y las reclamaciones del Bi1tzar a favor de la
libertad de Laburdi66.

Sauban Claret, Esquerrenea 1350.urtean eraikitako Donibane Lohizuneko
jauna eta Ducos doktore mediku eta alkate jauna67 Pariseko Bi1tzarrean
mintzatuko ziren donibandarren alde 1790. urtean idatzi zuten «Observations
sur 1'affaire de Saint-Jean-de-Luz» txostenaren bidez, baina itsasoko erregeen
garaiak ez ziren sekulan itzuliko.

64
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l.3.2. Mendia
Pireneetako bi aldetako haranetan bizi ziren euskaldunentzat mendia
izango da bizi eta atsedenleku, noski. Iparraldean bizi zirenek, bazutela
harremanik bestaldekoekin ere argi da, Hortzaitzeko gazteak joaten direnean
karrosa bat paratzeko Aragoara, abre bila:
Zortzi abre maiatzeko
Aragoan ditu bilhatzen68.

Naturarekiko loturak hain izango dira hertsiak bertsolaria mintzatzen
hasiko zaigula haranarekin: Haran eder Hortçaitce, narric ez duçuna 69.
Koblariak antxo eta ardien ugaritasuna belarren lurneroarekin
gonbaratuko ditu, eta mendian bazkan dabiltzala zeruetako izarrak bezainbat:
Mendiak inguruan abren alhatzeko;
nola Izarrak zeruan ditezke udako:
Belhar punta bezanbat antxo eta ardi,
non da ikuskari bat, hau den bezain handi?70

Zatiño hau honelaxe itzultzen du Chahok:
Les montagnes l'entourent, pour y conduire les blancs troupeaux
errant pendant l'ete, semblables aux etoiles du ciel. On y voit autant d'agnelles
et de brebis que de pointes d'herbes. Ou pourraiton trouver un tableau aussi
grand que celui-ci? 71

Benetan irudi xarmangarri bat begien aurrean aurkezten diguna menditik
behera datorrenean errekatxoak goitik behera, ibaietako ur freskoak eta zelaidi
ederrak lagun dituela:
Jausten baniz menditik zelhaidietara
ura darrait ondotik errepiretara
ibaia batek ditu ederki freskatzen,
halaber dute fruitu nabaro ekhartzen72.

68
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Gure olerkari bikaina mendiko uso-tortoilarekin ere mintzatuko zaigu,
Hortzaitzetik partitzean bere negarra presta diezaiodan eskatuz:
Uso tortoila samurra
presta dak hire negarra,
ikus dadin ene pena
bihotzean zein den barna 73.

Beste bertso ezberdin batean, adibidez, Larrungo mendia eta bertan
zegoen Mikel deunaren kapera, ermitatxoa aipatzen zaigu, maiatzaren zortzian
erromeria leku bihurtzen zena, eta iraultza frantsesaren kalenderraren arabera 7.
urtean, oraindik berregin gabe zegoena:
Larrungo San Migelen kapera
ez dago berregindurik.
15
Dugun, beraz, abiadan,
zerbaitto eman ofrendan74.

Larrungo kasko ondoan XIV. mendeaz gero Olhaingo ermitatxo
altxatzen zen. Honetaz Moreau-k hauxe diosku:
À quelques metres de la crête de Larrun, il existe jadis un ermitage
d'Olhain, comprenant une chapelle publique dediée au Saint-Esprit au XIVe
siècle, puis à la Sainte-Trinité, au XVIII siècle, et à côté, l'habitation de
l'ermite. Des bâtiments datant de 1654 ont été démolis en 179375.

Azkaine, Sara, Urruna eta Berako herrien gain gelditzen zen mantentzea
eleizatxoa eta XVIII.mendean izan ziren kapeilau batzu hauek dituzu: Duhalde
(1762), Harismendy (1765-68), Jean-Duhalde (1777-80), d'Etchepare (1880) eta
Juan Gregorio de Miura (1780-91).
Erromeria egunean limosnatxoa, otoitzak eta abestiak eskaini ondoren
bazkal eder bat egiten zuten mendiko magal eta aldapetan hara joandakoek.
Gertakizun honetaz badu Oxobik ere bertso bat, dioenak:
«Larrungo mendi zoragarria
Euskal Herriko bihotza,
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zure maldetan, mugazain horiek
alferretan badabiltza76.

Ondo bazkaldu, ondo jan-edan ondoren hasten ziren abesti, kanta eta
bertso saioak, ohi zen bezala, batzu pontutan, besteak kantuan, ttunttunez eta
txirolaz lagundurik, bertso artean dagoen frantsesezko oharrak dioskunez: En
chantant ces vers au bas de Larrun ou à Ihartceta il faudra omettre le verset de l'hermite à
ajouter à la fin du dernier des quatre suivam77.
Mendia menditarrentzat, mendigoizaleentzat den bezala hondartza eta
itsasoa koxkero eta marinelentzat ohi da, eta horrela ikusiko ditugu Donostiako
jende dotorea maldaska ttipiena igo bezain agudo «hatsnaska», ia leherturik
izerdi patzetan, ezin dutela aldamenekoaren laguntzarik gabe pausurik aurrera
eman. Hona hemen bertso batean adierazten zaiguna 1794.urteko jauntxoen
emigrazioaz:
Athoz, Mari-Antoni, huna besotxoa,
bestenaz baratuko naiz hemen gaxoa.
Ez det balore aski gora igoteko,
hats naska faltatzen zait gora-igoteko78.

Hona bada, bi ikuskari eta bi ikusmolde ezberdin mendiarekiko,
batzuentzat paraje zoragarri, pollit eta atseden leku den bitartean, besteentzat
neke eta izerdi leku soil izango delarik.
1.3.3. Euskara
Gai nagusi hau bi ataletan ikertuko dugu. Lehenik, bilduman agertzen
diren euskara gaitzat daukaten bertso biak aztertuz, eta gero denen hizkera
ikusterakoan.
Euskara aspaldidanik izan da kezka nagusienetariko bat euskaldunen
artean, mintzatzeko era ezberdinak direla eta euskalkien artean diren
berezitasunak ondorengo zailtasunekin, batzuen euskara besteena baino
garbiago edo txukunago dela, eta horrelako hainbat eta hainbat leloekin.
Leizarraga, Materre, Beryain eta Axularrek beren idazkien aitzinsolasetan ere euskara zerabilten solaskai, azken honek hau zioskularik: Baina

MOULIER, J., “Oxobi”, “Larrungo mendian”, GH, 1925, 392. or.
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zeren komunzki, hala eskiribatzea, nola minzatzea nori berea iduritzen baitzaika
hoberenik eta ederrenik79.
XVIII.mendean Etxeberri Sarakoa ere «Eskuararen Ethorkia»-z mintzo
zaigunean euskararen kalitate eta alde onak aipatzen dizkigu zenbait kapitulutan:
Eskuara zuhurra da, eskuara garbia da, eskuara noblea da, eskuara bertze
hitzkuntzetarik ethorkirik gabekoa da, Sarako eskuara, eskual herri guztian
estimu eta ospe handitakoa da, etabar80.
Ideia berdintsuak zituen ere Betri Urtek, kaputxinoak, gero hugonote
egin eta galtzadundu zenak, esaten baitigu Ipar Euskal Herrian mintzo zen
euskararik hoberena Lapurdikoa zela eta bereziki Sara eta Donibane
Lohizunekoa, orok onartzen zutenaren legez:
De toute la Cantabrie françoise où l'on parle le meilleur basque c'est
dans la province de Labour, qu'on nome Laphurdi, et surtout a St. Jean de
Luz et à Sara, deux paroisses de cette province distantes de deux petites lieues
l'une de l'autre. C'est ce que tout le monde avoue unanimement en ce paislà81 .

Baina, nola ez Etxeberri Sarakoa ez Betri Urte ez ziren argitaratuak izan
mende honen hasiera arte ez zitzaketen bertso egileek irakurri, ziur aski, baina
ikus daiteke ideia berdinen adierazle direla.
Saint-Martin examinatzaileak, Donibaneko apaizak, 1775.urtean idazten
digu eta honela Larregiren euskaraz: Liburu huntan edirenen da gantçudura bera.
Yaquinec becala escolaric ez dutenec ere hemen aurkhituco dute hitzcuntcaric garbiena eta
escararic phuruena82.
Garaian, beraz, euskararen garbitasuna gauza handitzat zeukaten, eta
1765.ean hain zuzen alde batetik eta bestetik Donibaneko euskararen alde eta
aurka mintzatuko dira «Eskara bastartaren contra» eta «Vive Victor Donibane»
izeneko bertsoetan.
Lehenean bertsogileak hauxe dio: Gure eskal-hitzkuntzaren abokat naiz
agertzen83. Abokatu bezala burgesaren «zilibokhata», mintzaera nahasia salatuko
du eta euskaldun zaharraren hitzegiteko modua kontrajartzen. Bere salaketan
frantseskarak dagerzkigu nagusiki izen zerrenda damaigularik: promenatu,
sereinean, ehemin nuviam, silencian, cayean ambulatcen, tremblatu ... Bertsolerro oso bat
ematen digula eredu: Vaisseau batek malhuruski kosta du exuatu84.
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Baina bere kritika ez da lexiko mailan gelditzen aditza ere ukitzen baitu,
«gorde dazu, ekhar dazu, ez diezadan» erabili beharrean «ekhar nezan, gorde nezan, ez
nazan» erabiltzeagatik.
Eritzi honen aurka altxatuko da donibandar bat, segur aski, bere herriaren
alde jokatu nahiz eta hauxe erantzungo dio: nola daukagun garbi zaharren
mintzaia85. Eta ez dela daukaten euskara nahasia, ez eta frantseskara hutsa, garbia
baizik: baiña eskara garbi gare gu mintzatu86.
Chahorentzat Lapurdiko euskara ederrena Sarakoek zuten ere,
Donibandarrena galizismoz kutsaturik baitzegoen. Baina Urquijo jaunak
aztertzerakoan bien bertsoak, bigarrenean, hots, laidoztatzailearen hizkuntzan
besteei eragozten dien akats berak agertzen direla aurkitzen du:
En la precedente composición se ridiculiza el vascuence de San Juan
de Luz y de Ciboure, tanto a causa de la confusión de formas verbales como
por la falta de pureza en el léxico; pero hay que reconocer que el autor incurre
en el defecto que critica, pues su léxico abunda también en galicismos, y,
como ocurre a algunos prosistas de nuestros dias, sustituye, a veces, un
vocablo extraño por otro que no lo es menos. Se escandaliza de echuatu (fr.
échouer) y agitu (fr. agir), gobernailleco guiçona; pero el escribe, por su parte,
ducosta, gobernatuz, cablia, moldatuz y tormenta87.

Arrazoirik badu Urquijok bere kritikaren kritikan, badu ere anka sartze
bat irakurketan, ez baita «ducosta» dioen bezala baizik eta «du costa jo». Baina,
aurrerago ikusiko dugun bezala frantseskarak aztertzerakoan erabiltzen bazuen,
Larregik adibidez, horrelako hitzik, «escal herri gucian» aditua izatearren zen,
eta ez ezagutzen ez zuelako ordain «garbiago» rik, eta erdal kutsu gabekorik.
1.3.4. Karrosak
Badirudi karrosak, astolasterrak, zintzarrotsak, tuphina-usuak, tobera
mostrak, galarrotsak eta xaribariak ezkontzen zeremonien inguruan ertarotik,
edo kasu lehenagotik ospatzen ziren festa eta jaiak zirela eta ohitura hauek eta
beste zenbait berezi ere gontserbatzen zirela Basanafarroako Hortzaitze
haranean. Hauxe diosku Orpustan jaunak zehazki:
... jusqu´à la Révolution, la vallée d'Oses, ou encore le pays d'Ossès englobant
les actuelles cornmunes de Bidarray, Saint Martin-d' Arrosa et Ossès, avait
conservé les status avantageux à plus d'un titre sous la Monarchie d'Ancien
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Régimen, d'une juridition navarraise jouissant d'une grande autonomie de
gestion88.

Alegia, Iraultza frantsesarteraino Hortzaitzek bazuela bizimodu egoera
berezi bat, eta leku hau, koplariak honela ikusten zuen:
Haran eder Hortzaitze, narrik ez duzuna89,

Paraje honetan, bada, 1766.urtean karrosa bat ospatu zen. Ziur gaude
gehiago ere eginen zirela, baina paperetan iritsia hau baitugu, mintza gaitezen
honetaz.
Egileetarikoa, edo, hobe esan, bertso paratzailea M. Oxamendi d' Arrosa
izango dugu eta transkribatzaileak honela juzkatuko du: Nimphe potagere d'un poète
apprentif90.
Baina karrosagileak, antza, ez ziren sobera arduratzen poetikaz. Karrosa
hitza darabil ere Iri barren jaunak Nafarroako folkloreaz mintzatzerakoan eta
Otsagiko gertakizun bat aipatzerakoan, hain zuzen91. Asto lasterrak, edo astolasterkak, bi eratara agertzen baita hitza, desusuko ezkontza bat sortzen zenean
zahar bat gazte batekin, protestanta bat katolika batekin, edo/eta bikote baten
harremanetan nolapaiteko eskandalarik, exenplu txarrik agertzen zenean,
albistea barreiatzen zen gazteriaren artean eta hauek festa bat eraikitzen zuten.
Hasten ziren azienda guztiari beren zintzarriak, joaleak, ttuntturroak
kentzen, adarrak prestatzen eta koplari batek, kasu honetan ikusi dugunez, gazte
batek, Oxamendi izenekoak, senar-emazte gaztigatuen aitzinean bertso batzu
abesten zituen, oihu, algara eta garrasi artean.
Hauxe dugu, bada, izen ezaguneko karrosagileen artean lehena. Bertsook
oso zail ziren gontserbatzea, sutara eman behar baitziren eta debekatua
baitzegoen haien gontserbatzea mendekio izugarriak gerta baitzitezkeen bestela.
Hori dela eta kasu eskuzkiribuko f.35 eta f.35v-ko musika eta bertsoak oro
ezabaturik daude.
Asto lasterren eta karrosen ohitura hau pilota eskubidearen ondare bat
zen, zeinaren arabera berrezkontzen zen alargun orok, edo ezkondu arrotz
guztiek bere senarraren herrian, ordaindu behar zuten zerga zen. Errito
garbitzaile bat zen, beraz, eta bere aipamenak XIII. mendeaz gero agertzen dira
Europa guztian barrena.
Asto lasterkan gizaki zigortuak berak asto-sail luze batek «karrosa» batean
darama. Kasu honetan zortzi ziren karrosatik tiratzen zuten abreek, baina ez
ORPUSTAN, J., “Les communaux de la vallée d´Ossès du XVIIIe siècle à nos jours”, BMB, nº
59, 1973, 19-20. or.
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herrikoak, Aragoatik ekarriak baizik, herrian ez zizkietelako utziko gurasoek
festa horretarako erabiltzen, noski. Honelaxe dio bertsoak zehazki:
Hortarako
karrosa bat du preparatzen.
Karrosako
zortzi abre maiatzeko
Aragoan ditu bilhatzen
herrian ederrik ez baitzen
hortarako92.

Jai benetan irrigarria izaten zen, eta ikuskizunera agertzen zirenak farrez
lehertzen egoten ziren, zenbaitetan jende-oste handia biltzen zelarik.
Amaitutakoan, “prelat abadesen” joko irrigarria, ardoz plazako tabernan edo
bideko bentan zintzurra bustiz hasten ziren abesten denak: batzuk pontuaz,
bertzek kantuaz93.
“Partida tristea”-ren kanta eman ondoren bazihoazen Bidarraiko erreka
iraganik, parada bereziaren oroitzapenarekin kantuz eta bertsoz mendi
bazterrak alaitzen zituztelarik94, bakoitza bere baserri alderantz.
Bertso bilduman Hortzaitzen 1766.urtean izaniko karrosaz aparte,
aipatzen da beste bat: «Brandebinaren kontra», 35. folioan dagerrena, eta
1780.urtean eman zena, antza. Bertan izurri bat salatzen da, eta hori, noski,
agardentegilea da: Hi, argorient tratanta, herio emailea95.
Gaztigu handi baten merezitzaile dira horiek, kasu honetan koplaria ez
da konformatzen herritik akazatuz, beste hau eskatzen baitu: Herioaren bai, pena
dute bai, merezitzen96.
Hots, ostatuko senar gizagaixoa eta emazte hordi ttipiek ematen duten
exenplu txarra gaitzat harturik astolasterregileak konpontzen ditu bere koplak.
Bada honen antzeko beste bat «Agardentegilea» bezala edo «Le debutant
d'eau de vie» frantses izenez ezagutua dena eta Jean Pierre Bohotegik, Arrueko
errejentak XVIII. mendean egiten zirenetik gordea. Honetan tabernaria
andrearen edertasunaz baliatzen da, dirudienez, edariak saltzeko eta poltsikoa
sosez betetzeko:
Bere beno pollitago
ezpalin balu emaztia,
92
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agardent edale guti
joan likidio etxera97.

Ohitura interesgarriak, batipat, familien gorabeherak eta nolakoak ziren
senar-emazteen harremanak jakiteko iturri paregabeak, debekatuak ohi ziren
hain gutti gelditzen diren karrosak eta astolasterrak.
1.3.5. Jan-edanak
Euskaldunak ezagutu ohi baldin badira abeslari handiak bezala, badirudi
ez direla jale-edale ttipiagoak izan eta literaturaren baitan honen adigarri ugari
aurki daitezke. Jadanik Rabelais-ek bere Pantagruel et Gargantua lanean «laguna
edatera» ere 1542.ean esaten bai baitaki. Astolasterretan maiz ageri dira ere janari
eta edarien aipamenak eta hauen bidez jakin dezakegu nolakoa zen XVII-XVIII.
mendeetako elikadura eta bazka. Antonio Zavalak ere jan-edanei eginikako
bertsoekin bi liburu osatu ditu98.
Beste aldetik, euskal itsas elikaduraz idatzirikako lan batetan Busca Isusik
hauxe dio:
Euskaldunak, Mariano Zirikiain Gaiztarrok dionez, ez zuten balenkia
oso istimatzen; eta gazikuntzan jarri ondoren, frantsesei saltzen zieten.
Balekiaren prestakerari dagokionez ez dugu, izan, euskal tankerako plegu
berezirik; edo-ta, gutxienez, beroien arrasto idatzirik batere ez dugu. Balean
preziatuena mihia zen; eta hau, zenbait aldiz, Apezpikuari eskaintzen zitzaion
...99

Bilduma honetako bertsoetan zehar nola halako zenbait aipamen
badagerkigu, Vinson folklore biltzailearen lanetan bezala. Hona honek zenbait
herritako gutiziez esaten diguna:
chokolat edale Donibaneko100
esne saltzaile hainitz Halsuko101
arno edale Ustaritzeko102.

Bildu ditugun bertsoetan gehien agertzen zaigun janaria Donibandarren
«txokolatea» dugu, hain zuzen, aipamenak honelakoak direlarik:
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Orobat xokolatetik, eta kafe Mokako103.
Izango da xokolat onaren usantzan104.
Orduan xokolat merke edango dezu105.
Baina xupatu zen bai xokolat kikera106.
Xokolate prisa bat!107

Bost aldiz eta bertso xit ezberdinetan agertzen zaigu txokolatea, bada, eta
badirudi judu portugesek aspaldidanik zeukatela trafiko ohitura hori
Mendebaldeko eta Indietako uharteekin ezpezia eta beste marxanderiekin.
Beren herbesteratzearen ondorioz egoitza Baionan, Saint-Esprit auzoan ipini
zuten, eta XVII. mendeaz geroztik saltzen zuten txokolatea, baina beste
merkatarien aldetik konpetentzia latza pairatu ukan zuten, ezen Baiona
zaharrekoek ez zieten saltzen uzten hemen, eta Iraultza Frantsesaren garaia arte
debekaturik zuten Baionan bizitzea ere, zubian beste aldera bizi beharrean
aurkitzen zirelarik, Constantin jaunak artikulu batetan ongi adierazten duen
bezala108.
Kafea, berriz, Oriente aldetik zetorren, XVI. mendean edaten zuten El
Cairo-n eta hemendik Siriara iragan zen eta Rauwolf-ek ezagutarazi zuen lehen
aldiz Europan, 1582.ean. Veneziarrak· izan ziren ekarri zutenak sakuka kafea
Europara, eta 1645.erako aski hedaturik zegoen jada, 1671.urtean Marsellan
lehen kafea ideki zelarik. Mokakoa Arabiako herri honetan bildu eta gero
hemendik mundu zabalera hedatzen zen. Alea xehetu eta ehotu ondoren edari
bizigarri bat sortzen zela.
Baiona eta Donibane Lohizune xvn-xvm. mendeetan itsas portu xit
garrantzitsuak ziren eta bertatik era guztietako marxandisak bidaltzen ziren
bezala, bertara iristen ziren ere, Voltoirek bere Tresora…-n agertzen digunaren
arabera:
6.

9.

M. Galde çacu eta icusagun cer falta duçun.
O. Mahaxa arnuak ...
[ ... ]
Y. Cer Ekhartcen du onic?
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Z. Gucietaric aphur bana, eta guehienic, especieria nola açucrea, riça,
caresimaco fruiua, salbonia, limoniac, larengac, olioa, gingembrea, biperra,
espes hitcia, eltçaurra muscada, eta bertce marxandisa109.

Hona hemen bilduman agertuko zaizkigun edarien zerrenda: txokolatea,
kafe mokakoa, esnea, pitarra, argorienta, mistela, malaga, likuore espezial bat,
txakolina, errefreskoak eta salda.
Janarien artean, aldiz, besteok ageri dira: eztia, artoa, txingarra, kakaoa,
kostaleta, limoia, laranja, arrain fina, bakailau hezea eta azukrea.
Badirudi bakailaua euskaldunak izan zirela mundu guztira zabaldu
zutenak, eta toponimian ere leku anitzelan gordetzen da. Bere prestakuntzaz
hauxe dio gastronomian jakintsun den Buscak:
Hanpuruskeriarik gabe esan daiteke, zinez, euskal arrantzaleak
makaillaua harrapatzen ezezik, prestatzen ere irakatsi duela. Hori dela bide,
haren gordealdia luzatuez gain, menturaz zapore berririk bilatu zion
sukaldaritzari. Makaillaua hegalatik zintzilikatuz prestatzen zuen euskaldunak;
eta hori egin aurretik, arrantza egina zuen hondar- tza hurbiletan, erraiak
kendu eta gazitu egin ohi zuen110.

Erregai bezala «tabakoa» aipatzen da ere.
Nola jan eta nola edan, nola konpon mahainean hala omen da
pertsonaren hezikera eta nortasuna, eta ez dira falta, noski, euskaldunen apetitu
handiaren adibide eta adierazpenik, hala bertsolerro honetakoa: Doña Fulanak
zuan goloskiegi jan111.
Honen ondoren, medikuketara joan beharrean aurkitu bazen ere jalea.
Sukaldariaren, kuzineraren ohore eta laudorioak, gorazarreak eta bertuteak ere
ez dira falta, hala Larrungo erromerian ematen direnak:
Gose-eztenari janarazteko
antze duzu berezia112.

Edo/eta beste bertsolerro biotan:
Larrungo tupinan egin zare
kuzinaren erregina113.
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Bertsolariak, dudarik gabe, horrelakoak botako zizkion etxeko andreari
bapo-bapo bazkaldu eta gero, eta barrena ongi berotu ondoren, bertso hasiera
zenbaitetan agertzen den bezalaxe: Ondo jan edan eta114. Baina bada euskal
folklorean gosetearen irudi bat aski ezaguna, Betiri Santz, hain zuzen, bertso
anitz merezi ohi izan duena, eta kasu honetan honelako erretrato eta irudiaren
arabera: zarpa duela murritz bai tripa zimurtzen115.
Alderantzizko irudia aita Meagher jesuita zen, xit fama eta ospe handia
hartu zuena ardoari eskaini zizkion bertsoengatik. Hala koblakariak pentsatuko
du umore oneko jesuitarekin nahiko lukeela norbaitekin egotekotan goiko
zeruan:
Dela bada konplitua
egungo ene botua,
gero Aita Meaker batekin
gozatu dezan zeruan116.

Beste exenplu eta adibide anitz ekar genezake hona, baina
adierazgarriokin aski dela uste dut.

1.3.6. Moda
Euskal jazkerez anitz idatzi dute bai bertakoek eta bai bidaiari arrotzek,
gure herrietatik iragaiterakoan zekusatena, bai margotzen zutelarik, bai
deskribatzen beren liburuetan. Honela, jadanik XII. mendean Aymeric
Picaudek «abarkak» eta «saiak» aipatzen dizkigu, geroago Marineo Siculo,
Andrea Navagero, Cristobal Weiditz, Cesare Vecellio eta beste askok
Larramendi eta Guillermo de Humboldt, hala nola ondorengoenganaino iritsi
arte, B. Estornesek ongi aski adierazten digun bezala liburu bitxi eta polit
batean117.
Baina inork ez zuen denbora batetako jazkera haietaz interpretazio hain
exotekorik eman nola Pierre de l'Ancre inkisidoreak, Lapurdiko andreen
aurrean dagoenean hau ikusten baitu:
À quoi j'ajouterai l'habit de femmes et des filles, meme leurs coiffures,
lesquelles semblent aucunement impudiques. Je parle de celles du commun,
car la coiffure des femmes de qualité à Bayonne et les toiles pendantes avec
114
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leurs ouvrages qui paraissent au-dessous accompagnées de fraises, et pièces
ouvrées qu'elles portent sur la poitrine, sont fort honnêtes mais penibles et
de grand labeur et dépense. Elles m'ont confessé qu'il y faut la moitie du jour
pour les bien blanchir, accomoder et agencer: Mais parmi les filles et femmes
du commun y comprenant Bayonne comme ville capitale dont tout le reste
puise l'exemple, aucunes sont tondues, sauf les extremites qui sont a long poil,
d'autres un peu plus relevees, sont a tout leur poil couvrant a demi les joues,
leurs cheveux voletant sur les épaules, et accompagnant les yeux de quelque
façon, qu'elles semblent beaucoup plus belles en cette naïveté, et ont plus
d'attrait que si on les voyait à champ ouvert. Elles sont dans cette belle
chevelure, tellement à leur avantage, et si fortement armées que le soleil jetant
ses rayons sur cette touffe de cheveux comme dans une nuée, l'éclat en est
aussi violent et forme d'aussi brillants éclairs qu'il fait dans le ciel, lorsqu'on
voit naître Iris, d'où vient leur fascination des yeux, aussi dangereuse en
amour qu'en sortilège, bien que parmi elles porter la perruque entière soit la
marque de virginité. Et pour le commun des femmes en quelques lieux
voulant faire les martiales, elles portent certains tourions ou morions
indécents, et d'une forme si peu séante, qu'on dirait que c'est plutôt l'arme de
Priape que celle du Dieu Mars, leur coiffure semble temoigner leur desir; Car
les veuves portent le marion sans crête pour marquer que le mâle leur défaut:
et en Labourd les femmes montrent leur derrière tellement que tout
l'ornement de leurs cotillons plissés est derrière, et afin qu'il soit vu elles
retroussent leur robe et la mettent sur la tête et se couvrent jusqu'aux yeux.
En fin c'est un pays de pommes ...118

Alegia, jazkeretan agertzen ohi ziela emakumeen gaiztotasunak oro eta
batipat buruetan zeramatzaten «moto»-etan. Predikariak, inkisidoreak bezala
maiz hartzen zituzten gaitzat andereen jantziak. Hala Agirre Asteasukoak
erakusaldi batetan honelaxe dio: Onestidadearen contra etsayac as-/matcen dituan
jancieren/ gañean119.
Emakumeen buruzapiez Lapurdiko herrietan hedatuak ziren esaerak,
Vinsonen bilduman hauexek aurki daitezkeelarik:
Moto zuri Gethariako / Bidarteko,120
Moto zikin Ziburuko121.

Apez donibandarrak ere zirikatuko ditu andreak eta beren hornidura
apainkeriak «Andren Aphainduraz» izenarekin asmaturiko bertso zenbaitetan,
eta motoa aipatzerakoan honelaxe dagi:

118

LANCRE, P. de., Tableau de l´inconstance des mauvais anges et démons. Paris 1963, Reed.
Paris 1982, 83-84. or.
119
AGIRRE, J. B., Confesio eta comunioco sacramentuan gañean ERACUSALDIAC… Tolosa
1803, 223. or.
120
VINSON, J., aip. li., 225, 228. or.
121
VINSON, J., aip. li., 225. or.

36

doi-doia zakiten arrimatzen
moto bat buru gainean122.

Baina badira ere abileziaz eta tente aski eramaten dakitenak, hala:
Ikusazue, Katixak
zein gora tuen fontanxak123.

Baina nola fabrikatzen zituzten halako aparailuak buruaren gainean
eramateko modukoak? Hona hemen misterioa argiturik:
Adi zazue zer duten
ilen azpian ematen,
istupa, xanpela eta zurda
bertzerik ez da ikusten124.

Ez da kritika, ordea, burukoei soilik zuzenduta gelditzen, «Caticha»-k
adibidez, mutil baten itxura eta planta daramala, eta hori nola ezin paira
zezakeen apaiz zuzen zuzenak, honako bertsoa eginen dio:
muthil bat bezala, mando-zain bat nola
buru murritz dabila, ahantzten duela
neskatxa dela125.

Beraz, zenbaitetan farfailekeria gehiegixko omen zutelako eta bestetan
deusere ez zeramatelako buruetan, kritika latza eta hitz zorrotzak pairatu
beharrean aurkituko garaiko neskak.
De Lancre-ren eritzia ikusi badugu, jotzen zuelarik andereen gaiztakeria
eta jazkera deabruarekin zuten harremanen ondorio, batipat, Chahok, berriz,
gortesauen imitazioz gertatzen zela hori, zioen, eta bertso horiek goraipatuko
ditu esanez, zail dela Europako herri literaturatan parekorik aurkitzea. Hona
hemen bere hitzak:
Le passage de la cour de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, avait
répandu chez les jeunes filles du peuple le goût du luxe et de la toilette.
Aussitôt, un barde labourdin composa une satire en trente-neuf couplets,
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veritable chef-d´oeuvre du genre gai et caustique, dont il serait difficile de
trouver l'equivalent dans la litterature populaire d'aucune autre nation de
l'Europe.
C'est Marianne qui veut frapper les autres de son fort. Que lui fait-il
pour cela?
Guirguilleriaz eguinicaco
Uztai erdi bat aski du.
Il lui suffira d'un demi-cerceau orné de cinqlantes dont elle fera sa
coiffure ...126

Eta aurpegia, begitartea, masailak apaintzeko andereek erabiltzen
zituzten elementu berezirik, xuri eta garbi geldi zitezen. Hauxe zen formula:
arraultza freskoen xuringoa. Hona hemen bertsoa:
Lehen kopeta diztiarazteko,
oi zer arraultze freskoren xuringo,
orai, edergailu bisaiak behar du
ile zenbait dilindan, ordean herrunkan
eta konpasan127.

Ileak kopetean, petentak, belarrietakoak zintzilik, besoetan era guztietako
hornidura eta edergailuak, zetazko eskunarruak, eta ah, zer nolako poltsa:
esku batean zakutto bat dute
zeina Ridicul deitzen bai dute128.

Honela, bada, pinpirin jantzirik bere soina osoa batera eta bestera
mugituz, hor zihoazen kaleetan barrena, lehenik inkisidore jauna irrikitan
jartzen zutela eta era berean gizonak oro beren sareetara erakarri nahiz, elkarri
hauxe zioetelarik:
Horla behar ditinagu
gizon gaizoak tronpatu,
nahi ez banaiz hainitz bezala
bethi neskatxa urdindu129.
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Honela neskazahar ez gelditzearren gizonaren ehizera irteten ziren
apezen sermoiez eta kontseiluez ardura gehiegirik egin gabe, antza. Gizonak,
ordea, badirudi gerran eta arrantzan zebiltzala oso lanpetuta, eta ezin kaso eta
arreta gehiegirik egin, nabari denez, baldin eta jauntxo batzu xit dotore eta apain,
beren «anteojo» eta guzti azaltzen ziren pasealekutan: señorek, berriz, bastoi batzu
xit polita130.
Frantses gudarien jantziak oso nabarmenak egiten zitzaien ere, batipat,
zaldunenak: hura bera da modako arropekin131.
Bada, noski, besterik aski dotore denik, adibidez osaba burgesa Cadiztik
datorrena bere negozioetarik kotxe eta guzti: Horra Emani bidean / horra koxheren
batean132.
Dena den, eta bertso bilduman nabari denez, garaiko gizon-andreek asko
zaintzen zituzten beren jazkiak eta pertsonak oro, apain-apain ziren, eta batipat
«baileak» eta «kontradantzak», ttunttun eta txirularen aidean ematen
zituztenean; baina, dudarik ez da XVIII. mendean Europan zen modarik
nagusienari jarraikitzen ziotela, hots, «a la francesa» jantzi eta mintzo, zirela hein
handi batetan.
1.3.7. Gerra eta laudorioak
Norbaiten gorazarretan egin ohi diren bertsoak ez dira falta euskal
literaturan. Printze baten jaiotza zela, gerra garaipen bat zela, heriotze bat zela,
okasioan okasiorako sortzen ziren bertsoak. Duela gutti argitaratu berriak
dituzte bai Haritschelhar jaunak133 Henri IV. a izango zenaren omenetan
1554.urtean eginikakoak, bai Clarek printze Pelipe Prosperori 1657.ean sortuak
eta Salamancako Unibertsitateak 1658.ean argitaratuak134, eta bai Arejitak
Domingo Egikori XVII. mendean sorturiko kantua135 beste asko eta askoren
artean.
Bilduma honetan agertzen den LouisXIV.aren laudoriotan eta hugonote
eta espainolen laidotan egindako kanta komentatzerakoan Chahok hauxe zioen:
Ordinairement, messieurs les ecclésiastiques prennent pour sujet de
leurs compositions, la vie et le nom de quelque prince ou roi dont la Réligion
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avait à se louer et à esperer. De ce nombre est le chant de guerre fait par un
prêtre de Saint-Jean-de-Luz en l'honneur de Louis XIV.
Don-Ivanen aphez batec
copla hauc eman ditu ...136

Alegia, arruntki apezek printze edo errege baten ohoretan idazten
zituztela beren poemak, horien bitartez zenbait probetxu ateratzekotan, hala
nola Louis XIV.aren ohoretan apez donibandarrak egina. Baina, noizkoa ote da
kanta hau, garaian eginikakoa ala geroagokoa?
Jakin, badakigu Louis XIV.a Maria Teresarekin Donibane Lohizunen
ezkondu zela 1660.ean, ematen diren aipamenen arabera, ordea, beranduagokoa
dirudi. Ikus dezagun. Bertsolerro batean hauxe dio: maita dezagun guziek, zerbitza
armadetan137.
Euskaldunak ez ziren oso zaleak erregeen armadetan zerbitzatzeko eta
nahiago zuten, antza, korsario gisara edo baleen arrantzan itsasoratzea. Horrela,
Colbert-ek eragin zituenean istilu latzak sortu ziren, eta 1671.urtean urtarriletik
apirilera asaldamendu handiak izan ziren kostalde guztian eta batez ere Lapurdi
aldean138 armadan zerbitzera eragiteagatik.
Kontutan hartzen badugu beste bertsolerro batean liga famatu bat
aipatzen duela, alegia, Augsburgokoa, eta hau 1687.ean eman zela Lorenan,
Inperioa, Holanda eta Lorenako dukearen artean lehenik eta gero Espainia eta
Saboia bildu zitzaizkielarik. Eta beste batean, nola Ingalaterrako errege
katolikoa bere tronutik kendua gertatu zen: Angelesak khasaturic ber- Errege
debota139.
Hots, nola Carlos IIa herbail eta ahul zenez gero Orange-ko printzeak
bota zuen errege kaderatik, eta bere burua ezarri tronuan, Guillermo III.a legez,
errege zena, bere emazte eta Galesko printze ttipiarekin batera Louis XIV.aren
gortean babesten zen bitartean, Voltairek xehekiro bere historian agertzen
digun bezala140.
Liga hontatik sortu zen gerrak ondorio gaitzak ukan zituen
euskaldunentzat, ezen LouisXIV.ak diru xahuketa handiak egin baitzituen eta
ez zituen horiek espainolak ordaindu apez bertsogileak dioen bezala, Espainolek
pagatuko franyzes jaunen eskota141. Baizik eta bere historian De Blay «de Gaix»
militarrak dioen moduan, Baionako hiriak eta burgesiak.
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La guerre de neufs ans, qui fut de conséquence de la Ligue d'
Augsbourd, entraina Louis XIV a faire de grands frais depassant ses
ressources [...]. L'assemblee (de Bayonne) résolut d'offrir au roi 60.000 livres
et de lui marquer son regret de ne pouvoir faire un plus grand effort (18 avril
1689). La somme fut constituée avec 20.000 livres prises sur les nouvelles
impositions destinées à désintéresser les créanciers de la ville et 40.000 livres
avancées par les bourgeois selon leurs facultés. Le roi accepta l'offre de la ville
(4 juin) à condition que les fonds avancés fussent remboursés avec les
produits des impôts établis sur les viandes, le vin et l'huile142.

Eta azkenean, betiko herri xeheak ordaintzen zituen jan-edariei ezartzen
zitzaizkien zergen bitartez erregeen hantuste eta burutazioek ondoriozkatzen
zituzten gerla odoltsuak. 1689.urtea daiteke, beraz, poemaren idazturtea.
Gorazarrezko beste bertso batetan Frantziako dauphina aipatzen da.
Bertsoa, ordea, ez dago osorik, Chahok bilduman agertzen ez diren zenbait
bertsolerro aipatzen baitizkigu, ondokook direnak, hain zuzen:
Gora zare hegaldatu
Uso garbi aratza:
Munduan duzu gaitz-etsi,
Ikustea berantetsi
Aingeruen egoitza!143

Gure ustez, «Louis, duc de Bourgogne», Frantziako printzea Dauphin
handiaren eta Marie-Anne Bavierakoaren semea, Louis XV. aren aitaren
heriotzeaz mintzo da. Hau Versailles-en 1682.ean jaio eta Marly-n 1712.ean hil
zen. Beraz, data honetakoa izanen da bertsoa. Bourgogneko duke hau
Fenelonen ikaslea izan zen eta bere kaskagogorkeria garaituz, Saint Simon-ek
dioen bezala, pazientziaz eta bertutez beterikako printze bat izatea lortu zuen,
bertsoak dioenaren arabera: bizi izan zare lurrean, / berthutez aberatsa144.
XV. bertsoa Frantziako erreginaren laudoriotan egina da, bertan bi
aipamen berezi egiten direlarik besteen artean. Bata dauphin berriaren jaiotza:
dauphiña bat citçaicun yayo çure fruitua145.
Antza denez, hau ospatzeko jai eta festa handiak antolatu ziren Baionan
«de Gaix»-ek bere historian kontatzen duen bezala:
Les réjouissances donnés pour fêter la naissance du dauphin durèrent
plusieurs jours. II y eut le 1º octobre procession, Chant du Te Deum et trois
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repas officiels donnés par l'évêque, par le lieutenant du roi et par le Corps de
ville, suivis d'un beau feu d'artifice tire sur la rivière. Le lendemain, 2 octobre,
on fit couler sur la place de l'hôtel de ville deux fontaines de vin, pendant que
le peuple dansait au bruit des tambourins et que les tilholiers (marins)
s'exerçaient avec adresse au tir de l'oie sur la rivière. La fête se termina le
surlendemain, 4 octobre, par un concert donné à l'hôtel de ville et suivi d'une
pamperruque dansée à travers les rues de la ville par cinq colonnes de danses
et de cavaliers146.

Alegia, festa handiak egin zirela, su artifizialak, ahate ehiza, dantzak
danbolinaren airean, kabalkatak, prozesioak, Te Deum-ak, etabar. Hots, Baionan
ospatzen ziren erreginari zegozkion gorabeherak, bere seme-alaben jaiotzak,
batipat, eta okasiorako euskal bertsoak konposatzen ere. Bertso horretan ere
aipatzen zaigu jesuiten herbesteratzea: Jesusen compañia çaiculacotz urrundu147.
Nola badakigun jesuitak bidaliak izan zirela Portugaletik, Espainiatik, eta
eztabaida latz-gogor anitzen ondoren filosofo eta parlamentariekin Frantziatik
1764. urtean, ingurune horretan koka dezakegu bertso hori (XV), eta kontutan
hartuz XVIa Hendaiaren laudoriotan dena 1766.urteko data daramala, eta
dioela. Hendaia, zu ostatu Printze Monarkena,148 ez dut uste oso oker gabiltzanik.
XVII.a d'Estaing jaun kondearen ohoretan eginiko laudoriozko bertsoa
da, Larregi apezak, hain zuzen. «DE GAIX» historiagileak dioskunez, Ipar
Ameriketako independentzia gerran frantziar-espainiar eskadrak eta itsas ontzi
flotak ingelesekin neurtu ziren anitz alditan, eta garaile irten ere zenbaitetan.
Garaipen hauen meriturik gehientsuenak badirudi d'Estaing bizamiralari zor
zitzaizkiola, edo batzu bederen. Adibidez, Byron-i Grenada kendu zionarena,
bertsoan aipatzen den legez:
Ez uzteko Grenada frantsesek hartzera
Biron da lehiatu haren laguntzera.
Angeles suhar huni zer zaio gerthatu?
Bereak hartarik da ihes abiatu149.

John Byron Newstead-Abbey-n 1723.ean jaio eta 1786.ean Londresen hil
zen. Gaztetatik itsas gizon bezala zaildua, fama handia hartu zuen eta
1764.urtean Jorge III.ak agindurik Hego itsasoetan zehar ibili zen zenbait uharte
berri edirenez eta honela bataiatuz: Jorge, Byron, Pingüinos, Fackland eta
Engana. Patagoniako kosta, Su lurraldeak eta Magallanes-en herstura ikertuz
Ingalaterrara Bataviatik eta Esperantza Onaren lur puntatik iragan ondoren,
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beraz munduari bira egin eta gero iritsi zen. Bai eta hortaz liburu bat idatzi150.
1779. urtean amiral ordezko gradura jasoa izan zen eta Mendebaldeko Indietan,
Ternuako gobernuan, eta Estatu Batuetako Independetziako gerratean gizon
garrantzizkoenetariko bat izan zen.
Honela, bada, d'Estaign-ek Byron bentzutu baitzuen bera zauriturik
gelditu arren, Baionan ospakizun handiak eman ziren, jaiak Te Deum eta guzti
1779.urteko irailaren 24ean «DE GAIX»-ek kontatzen digun eran:
La flotte franco-espagnole se mesure avec celle des anglais et
remporta quelques avantages. Elle prit le Senegal, L'Ile Saint-Vicent et
différents ports de la côte d' Afrique; le vice-amiral d'Estaing réussit même à
battre Biron, amiral anglais. Tous ces succes furent célébrés à Bayonne par le
chant du Te Deum151.

Eta okasio honetarako idatzi zuen noski, beste kanta izpiritualak ere
konposatzen zekien Larregi, Basusarriko apezak zirkonstantziako oda, zeinetan
esaten den:
Zure beharra badu oraino Frantziak
ni gisa mintzo dire frantses on guziak,
De profundisen orde, gure elizetan
Te Deum da erranen zure ohoretan152.

Chaho mintzo zaigu ere abesti honetaz eta bertso bat aipatzen ere,
ematen digularik bere eritzia:
Laissons de côté les chants historiques relatifs aux guerres que les
basques ont soutenues contre les peuples voisines: chaque famille a eu ses
héros, qui se sont distingués dans les combats, et il est rare que quelque
improvisateur de montagne n'ait pas célébré leurs prouesses, les chansons des
familles remontent fort haut. Parlons seulement des dernières siècles. Le curé
Larreguy faisait en beaux vers l'eloge des victoires du comte d'Estaing:
Anguelesac ditugu ikharan sarthuac,
Ikusteaz Francesac hurren nausituac.
Itsasoco erregue zioten zirela;
Egun ikhas bezate mintzatzen bertzela.

150

BYRON, J., Voyage Through the world in the years 1764-1766. London 1766.
DE BLAY, aip. lib., 431. or
152
f. 39.
151

43

Les anglais sont frappés de terreur, de voir que les français sont sur le
point de l'emporter sur eux. Ils disaient qu'ils étaient les rois de l'Océan. Qu'ils
aprennent aujourd'hui à tenir un autre langage153.

Hau da, garai batetan ingelesek beren buruak ozeanoko eta itsasoetako
erregetzat jotzen bazituzten utz zezaketeela lelo zahar hori, d'Estaing-ek Byroni irabaziez gero batailan, frantsesak bihurtu baitziren jaun eta jabe. Dena den,
garaipen horiek ez zuten, noski, denbora luzez iraun, nola d'Estaing-en egunak,
ezen honenak 1794.urtean amaitu ziren gilotinaren ebakidura zorrotz pean.
XVIII.ak Ducos eta Claret jaunen ohoretan eginiko bertsoak ditugu, eta
gorago esan dugun bezala154 Julio Urquijok RIEVen, argitaratuak. Ducos jauna
Donibane Lohizuneko mediku dotorea zen eta Humboldt-ek gutun batetan
eskertzen dio lagundu izana euskal liburuak aurkitze lanetan155 Euskalerrira
1801. urtean egin zuen bidaian.
Sauvat Claret, bere aldetik, 1350.urtean eraikitako «Esquerrenea» etxeko
jauna, Ducos jaunarekin batera Pariseko Biltzarrera joango da Donibane
Lohizuneko herriaren eta merkatarien eskubideak zaintzera eta defendatzera,
eta hontaz txosten bat argitaratu zuten biok 1790.urtean «Observations sur
l'affaire de Saint-Jean-de- Luz» izenekoa.
«Franxisa» zela eta 1784. urteko uztailaren laueko ordenantzaren medioz
aduana eskubideak Baiona eta Errobitik itsasorako Lapurdiko partearentzat
ezabatuak izan ziren, eta honen bitartez merkataritza hobetu egin zen, baina
Errobi ibaiaren luzeran aduana sail bat sortu zuten, honela Lapurdi ekialdean
sal prezioak garestitu zirelarik. Honengatik Hazparnen asaldamenduak gertatu
ziren eta geroxeago Biltzarrak Lapurdiren askatasuna eskatu zuen156.
Bertsoaren izkin batetan Ternuaren premia, Franxisaren kaltea Lapurdin 157
dago idatzita, eta beraz, badirudi ohargilea ere ez zegoela oso ados
«franchisarekin».
XIX. bertsoa, berriz, badirudi oharrak dioena egia bada gartzelan
idatzitakoa dela. Ikusten dugu, bada, apez ez juramentatu batek egina zela, nahiz
eta Santa Arrosa (1586-1617) Limako moja aipatuz egina, eta Nafarroako beste
moja santa bati eskainita izan:
Hilko dan bezain sarri gure monja
eleizak pleita bage egingo du fiesta.

CHAHO, A., Biarritz… aip. lib., 168-169.
Ikus 8. oharra
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Nafarroa Limaren berdin da jarriko,
Santa-Arrosa berria zeren dan han jaio158.

XX. bertsoak «Donostiar batzuen emigracioa 1794 - 1795 urthetan»
titulua daramanak kontatzen digu, nola iritsi ziren Donostiara 1795.urteko
urriaren 4ean bidaia xit luze eta xit xelebre baten buruan, bertako agintariak.
Bertan Erreboluzio frantsesak, Euskalerrian izan zuen eraginaren pasadizo
xume bat kontatzen zaigu. Bertsoen historiari dagokiolarik Zavalak hauxezion
lan batean: Guerra de la Convención deritzaionari buruz bada zerbait159.
Eta besterik ez, baina zerbait horrek balioko du, kasu, irrifarño batzu
egitekoz aparte, jakiteko nola zekusan koblakariak, bere herri ikuspegitik
iheslariak, Gipuzkoako jauntxoak beren andereekin mendietan barrena.
Aipatzen den Don Jose, badirudi Don Jose Fernando de Echave y Romero,
Gipuzkoako aidun nagusia, eta bere koinatu Don Joaquin Maria Berroeta
Zarauz y Aldamar, ezen hauek Joseba Goñi historiatzaileak dioskunez honela
tratatuak izan ziren: … fueron objeto de trato privilegiado, pues su detención no significó
el abandono de la provincia, medida solo temporal y de compromiso, ya que inmediatamente
fueron liberados para ponerse al servicio de los franceses160.
Alegia, denbora laburrez eta konpromisoz betetako herbesteratze hori
kontatzen digu koblakariak. Nola Donostiatik irten eta Igeldo, Orio, Zarautz,
Deba, Bilbao, Castro, Laredo, Santona, Mondragon, Villarreal, Alegria, Tolosa,
Emani eta berriro Donostira iristen diren. Bertan aipatzen zaigu ere, Pinet
Jacobo (1755-1844) frantsesen mendebaldeko eta Landetako gudalostearen
burua, Pluton zakurraren izugarri:
Nori fidatuko hau trantze herstu huntan,
Erori ez hadintzat Pineten eskutan? 161

Bertsogileaz duda aski sortzen zaizkigu, ezen alde batetik gipuzkeraz eta
bestetik lapurteraz badira nahiko gauza nahasirik. Litzatekeena da ere bere
burua morroi laguntzaileen artean nolapait estaltzea eta izena, Ganix Larrea,
hain zuzen, izatea:
Sarri diote deitzen, Ganis Larreari,
tink-tinki itxeki nahiz haren besoari162.
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Eta berehalaxe urrengo bertsoan: esango dut nola dan gauza suzeditu163.
Soldado laguntzailea ala apez, datak badu halako berdintasun bat
Donostiako Santa Mariako eleizan dauden apezen paperenekin, urrila aipatzen
baita emigrazioaren itzulerarena bezala: Según el archivo de Santa Maria sabemos que
los clerigos reanudaron el culto desde octubre de 1795, en que bolvimos de la emigración164.
Apeza bazen bertsolaria, bazuen Robinek bezala festa eta txantxetako
gogoa, alajaina!
Bada beste dozenerdi bat bertso ere andere aberats, jaun ohoragarri edo
Gipuzkoako jesuiten laudoriotan ere idatziak, okasioak hala eskaturik
sortutakoak. Poema edo bertso guztiok, gerrakoak, politikakoak, mementoko
giza egoerarekin loturik zeuden, interesez eginak, babesle baten bila, laguntza
eske edo lortzekotan, edo eskerrak emanez antolatzen zirenak dira, eta honelaxe
definitzen ditu Haritschelar jaunak Etchahunek ere egin zituen berdintsuak
aztertzerakoan:
Rien n'est moins spontané que cette poésie destineée à vanter les
mérites d'une personnalité ou d'une famille. Très souvent, c'est une poésie de
commande165.

Hitz bitan zirkonstantziazko poesiak, baina hori berberaxegatik
soziologiaren aldetik agian interes handiago daukate. Eta, orain, azter ditzagun
literaturari dagokion ikuspegitik.

1.4. BERTSO MOLDEAK ETA MUSIKA
Bertso bilduma honetan era anitzetako bertso moldeak aurki ditzakegu,
molde nagusiak eta molde txikiak, silaba edo oin berdinak eta ezberdinak
dituzten bertsolerroak, beraz, polimetria bat dagerkigu, baldin eta Haritschelhar
jaunak dioen bezala Etchahun-en bertsogintza aztertzerakoan laukoak izan jaun
eta jabe euskal bertsoetan zehar:
c'est la strophe (le quatrain) reine de la poésie basque166.
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Dena den, ikus ditzagun xehekiro nolakoak diren bertso bilduma
honetakoak, lehenik silaben arabera eta gero bertso moldeenera.
Silaben arabera:
Lau silabadunak: «ez segurki» (V, l)
Bostekoak:
«gure Zezili» (EIV, 9)
Seikoak:
«madama bihurtzen» (EII, 1)
Zazpikoak:
«Eskerrak darozkitzut» (EII, 1)
Zortzikoak:
«menderen mende ta bethi» (EIII, 4)
Bederatzikoak:
«ez ditut ez zeren kontatu» (V, 4)
Hamarrekoak:
«sor orduko hitsteko tu markak» (VI, 2)
Hamaikakoak:
«Ez da ez zeren galdetu ordena» (EI, 2)
Hamahirukoak:
«hainitzen ahotikan bai diat aditu» (II, 1)
Hamalaukoak:
«goizegi da iragan emaztegi kortitza» (XV, 1)
Hamabostekoak: «Barkhatu Donibandarra, bai Zubiburukoa» (III, 1)
Guzti hauetatik bertso gehienetan agertzen zaiguna hamahiru silabaduna
da, eta molde nagusia gailentzea ohizko da, batipat, laudoriozko bertsoak
direnean.
Bertso moetak:
l. Biko kateatu handiak:
14 A
Don Antoniok bidaldu galaia alabatzeko,
14 A
hunen meritu ederrez ondo hitz egiteko,
14 B
mingain aski ez dedala behar det konfesatu
14 B
ojala cariño onaz zorra banu pagatu!
14 C
hori da Pupunak esan dezakena Aguerrez,
14 C
bai eta ere gogotic fira urrezko letrez. (XXI, l)
XXI, XXI'. bertsotan ematen den moldea dugu.
2. Lauko txikiak:
8a
Partitzean Ternuara
8a
Untzia prest da belara,
8b
Berga haut dago arradan,
8b
Denbor-onaren paradan. (I, 1)
I eta VIII.bertsotan ematen da.
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3. Lauko handiak:
a)
10 A Arren beraz, egidazu kontu,
10 A nere agurraz ez izan deskustu
10 - borondateak esku betheak
10 - dituzke hitzen bihotzak beretzen (VI, 6)
b)
13 A Hainitzen ahotikan bai diat aditu
13 A denborac lehendanik direla ematu
13 B mainak aurthen gurekin izatu balire,
13 B mintzatu beharko zitzian bertzela ere. (II, 1)
II, IV, VII, IX, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX eta EII.etan ematen dena.
c)
15 A Barkhatu Donibandarra, bai Zubiburukoa,
15 A gaur mintzatzen banaiz sobra zuen naiz eskukoa.
15 B gure Eskal-Hizkuntzaren abokat naiz agertzen.
15 B Ziburu, Donibandarren egun kontra altxatzen (III, 1).
III, X, XIII eta XIV.ean.
4. Lauko nahasiak:
a)
8 a Aldean degu eguna
8 a gure alegrantziena
10 - gure tio ondragarriaren
8 a ditxoso Hegadarena.
XXII, XXIII eta EIII. bertsotan ematen da. Beraz esaten digu
Oihenartek, euskal poetikaz dugun lehen teorikoak benetan euskalduna dugula
molde hau:
Il y a une forme de quatrain qui a esté, a mon opinion, propre et
particulière a nos basques, car je ne trouve pas quelle ait esté pratiquée aux
autres langues [...] celle ou il a trois vers d'une mesme rime a scavoir le
premier, le deuxiesme et le quatriesme, et le troisiesme n'a point de rime167.

Euskal lirika tradizionalaz Mujikak egiten duen azterketan berdintsua
esaten digu, eredu bezala «Bereterretxen khantorea» emanez: Kopla zaharren
neurri tradizionala eskema honetakoa da, alegia 8/8/I0/8-koa168.
Lauko nahasi honen beste aldakin bat ere agertzen zaigu bilduman, edo
bariante bezala jo dezakeguna bederen. Honako hau duzu:
167
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b)

8 a Marianak nahi baitu
8 a hedoiak buruz ukhitu,
10 - girgileriaz eginikako
8 a uztai erdi bat aski du (XI, 5).
XXII, XXIII eta EIII.ean ematen da.

5. Bosteko nahasiak:
a)
11 A Egun bakhoitzak dautzu hornituko
11 A erran gai franko bertsu moldatzeko.
11 B Perma zaite, beraz, ez egon ikharaz,
11 C ordean euri lana, hartzen duzun pena
5B
zazu pagaraz (EIV, 4).
EIV.ean ematen da.
b)
11 A Mirakuilua! Getharian zaiku
11 A komentu berri pullit bat altxatu:
11 B Bonaparte berak hortako paperak
11 C omen ditu igorri, nondik nola hori,
5C
nihork ez daki (EI, l).
EI.ean ematen da.
6. Zazpiko nahasia Karrosa:
a)
4a
Berri handi,
9 B Hortzaize aphezpikutoki
4a
Berri handi,
9 A Prelat murde Otsamendy.
9 B Toledakoa, ez segurki,
9 B errentaz ez dago hobeki,
4a
ez segurki (V, 1).
V.ean ematen da eta «karrosa» deitzen zaio.
b)

8a
7b
8a
7b
8c

Dohatsu zen populua
zu printze izatea,
nola bizi exenplua
zutan atzematea:
bizirikan miragarri,
49

8 c hiltzea ez segigarri,
7 b sainduen egitea! (XIV, l).
XIV.ean ematen da.
7. Zortzikoak:
a) Zortziko txikia
7 a Eskerrak darozkitzut
6 b Madam, bihurtzen,
7 a zure fagoreak tut
6 b handizki prezatzen,
7 a ez dut zure-ontasuna
6 b nihoiz ahantziko,
7 a maiteki bai gogoan
6 b bethi ekharriko (EII, 1).
EII.ean ematen da.
b)
8 - Donibanen aphez batek
7 b kopla hauk eman ditu
8 - Eskal-herrian kantatzen
7 b behar dire aditu.
8 - Frantziako-erregeren
7 b dire laudoriotan
8 - frantsesaren ohoretan
7 b espainolen laidotan (XIII, 1).
XIII.ean agertzen da.
Beraz, orotara, hamahiru molde ezberdin agertzen zaizkigu eta bi
bertsotan bi molde ezberdinen batuketa ere badagerkigu, polimetria, hain zuzen,
sarrerarako bertsomolde era bat erabiliz, eta gerora beste bat (XIII, EII).
Bertso mota ezberdintsu izate honek pentsaraz dezake bata bestearekiko
harremanez edo eraginaz, kasu, egile berarenak izatea, baina ez gara ausartzen
inongo usterik agertzea, bertsomoldeak bertsogile guztien ondasun bezala har
baititzakegu.
Bai Pierre Lafittek169 Bernard Gasteluzarren poemez mintzo zaigunean,
bai Juan Mari Lekuonak170 bertsolarien estrofa moetaz, hala nola Zataraindar
Ambrosik171 bertso moldeez ez dizkigute aipatzen hemen ageri diren batzu,
LAFITTE, P., “Notes sur la poésie chez Bernard Gasteluçar”, FLV, 17, Iruñea 1974.
LEKUONA, J.M., Ahozko euskal literatura. Donostia 1982.
171
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honela bilduma honen bitartez euskal bertso moldeen kopurua ugaritzera eta
aberastera datozelarik.
Hizkiak, elekiak, silabak edo oinak kontatzeko kasu batzuetan
bertsolariak idazterakoan bat jan dutela, lotura egin dutela edo sinalefa, bai
marratto batez eta bai azken bokala gorago ipintzen ohi dituzte, modu honetan
hain zuzen: dembor-onaren, et(a) amabitchiac ...
Musikari heltzen badiogu, lehen oharra hauxe dugu: koblakariak maiz
bereizten duela bertsoa eta kanta, adibidez, adierazten duenean: batzuk pontuaz,
bertzek kantuaz172.
Beste aipamen berezi batzu ere egiten dira bertsoak abestuak zirela
adierazteko. Honela hain zuzen: Partiada Tristea Ternuara A, Partiada tristea
Hortcaitcetic A airean, agurraldiko bertsoak musika berdinez abesten zirela lekuko.
Coplac Haltsu eta Jatsurenen. E airean. Vive Victor Donibane. Bertce aire berri batean,
E; Hendayaren laudorioa E. Beraz hauek era berean abesten ziren eta bertsokera
berdintsua zuten, noski, l3A/13A/ l3B/13B, pentsarazten digutelarik,
bertsokera berdina zutenez, era berean kanta zitezkeela.
Badakigu, jakin, Gasteluzar berak espreski baitiosku, kantika anitz egiten
zela abesteko pentsamendutan. Hona hemen bere abisuko hitzak:
Ezen nola plazer hartzen baitute (gustiz marinel debatek) itsasoan
latinez Elizako himnoen kantatzeaz, atsegin gehiago izanen dutela himno
beren ezkaraz errateaz, aire berean ematen tut, eta gainerakoen bersuen airea
komunzki gustiek badakite173.

Hots, aski hedatuak zirela aideak edo abesti motak. Bildumako frantses
ohar batek ere hau esaten digu: En chantant ce vers au bas de Larrun ...174
Baina badira aipamen labur horietaz aparte musika gregorianoaren
moduan ematen diren bertso biren musikak, V. eta VI. enak bereziki. Lehena
karrosa batena da, M. Oxamendi d'Arrosaren koplek hartzen duten musikarena.
Baina orijinala ote? ...
Berehala ohartzen gara Oi Bethleem eguberriko abestiaren doinu bera
duela, eta gonbaratzen baditugu bertsokera berdina dutela ere konturatuko gara:
Zer ohore
Ala baitzare goratua!
Zer ohore!
Zer grazia! Zer fagore!

Zein ederki
pasaiatuko uda hastean
Zein ederki!
nihork ikusirik daki
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zeruaz zare hautatua
Jesusen zare sor-lekua.
Zer ohore!175

Prelat Abadesak batean
Amiral kabrioletean.
Zein ederki!176

Lertxundik esaten digunez, hau ez da berez aire euskaldun bat frantses
bilduma batetan agertzen baita, eta bearnestarrek ere bai baitute doinu berarekin
eguberrietako kanta bat. Hona bere eritzia:
cette mélodie n'est point d'origine basque: C'est une version locale
d'un air français que nos vieux recueils de KANTA IZPIRITUALAK
dessignent par le titre: De tout un peu, ou de: Du haut en bas. Pour M. Leon
ROQUES (cf. 50 Noëls anciens, edition d'orgue nº 21) ce serait un Noël
Languedocien.
Les Bearnais chantent aussi sur ce même air le plus populaire du leurs
Noëls: Lechem droumi177.

Leon Roques-entzat, bada, Languedoc-etik datorkigun aire bat da, baina
nola? Hona ondoren frantsesez eta gaskoinez aurkitu ditugun bertsomolde
berdinak:
Dechem droumi!
Nou-m biengues troubla la cerbèle
Dechem droumi!
Tire en daban, sey trouncami
N'ey pas besoun de sentinele
Ne n'ey que ha de ta noubele
Dechem droumi! 178

Dans ce portrait
Ne vois-je point la jeune aurore?
Dans ce portrait,
Amis, qui ne s'y me prenchoit?
C'est donc Hébé, Venus ou Flore
Non; c'est Eglé, plus belle encore
Que son portrait179.

Barthelemyk 1788.urtean eginiko bilduman ematen dizkigu «karrosa»
moduan M. Boutelier-ek eta M. L'abbe de Lattaignant-ek idatzitako bertsoak,
baita ere Guillaumek Gaskoin abestiak ematerakoan horrelakorik, baina Piarres
Lafittek Salvat Monho (1749-1821)-ren bertsoak argitaratzekoan Oi Bethleem
berea bezala jotzen du180, eta era berean egina den Bardotzen Glub181 kanta
kontraerreboluzionaria ere bai.
Nondik norakoa eta harreman hauen berri Lertxundik ematen digu:
175
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(les curés) auteurs de cantiques-les abbés Larreguy, Monho,
Goyetche, et la "turba magna" des rimailleurs d'occassion "prenaient tels
quels les timbres français fournis par les recueils en circulation182 .

Alegia, bai apezak «eskolatuak» zirenak, bai eta okasiozko bertsogile
multzo handia herriz-herri, plazaz-plaza zebiltzan abesti eta doinuetarik hartzen
zituztela inongo lotsintsarik gabe, eta orijinaltasun kezkarik batere gabe.
Gauza bera esaten digu bertsokeren nondik norakoa aztertzerakoan
Haritschelar jaunak, hots, lehenik eleizetako latinezko himnoak eta ondoren
gaztelaniazko, frantsesezko, okzitaniazkoak daitezkela iturburu nagusiak:
Parmi les influences possibles, on ne peut laisser de côté l'influence
des hymnes latines de l´église (...) ainsi que l'influence de la poésie espagnole,
celle de la poésie française et du domaine gallo-romain dans lequel nous
engloberons l'Occitanie183.

Arnauld d'Oyhenartek bere aldetik bertsogintzaz lapurtar apez bati
idatzirikako gutun batetan gauza berdintsua zioen ere, eta aztertzen, nahiz eta
bere kasu berezian italiar, espainiar eta latinezko poeten eretara gehiago
moldatzen zuen frantsesen bertso eretara baino:
Je m'accomodois à l'art des poètes italiens et espagnoles et encore plus
à celle des latins, qui on escrit en rimes que non pas à celle des françois184.

Bertsomoldeak poliki-poliki aztertuz goazelarik eta gonbaratuz
Lertxundik ematen dizkigun Kantiken aideekin ohartzen gara XVIII. mendeko
bertso eta kanta horien aidea ediren dezakegula edo sumatu bederen nondik
dabiltzan. Esate baterako, bada bertso bat doinu oso ezaguna zuena bere garaian
bederen, Robin-ek 1808.ean idatzi zuen «Cer eguin çare coplari çaharra» lehen
bertsolerroz hasten dena, eta 9. bertsoan honela dioena:
Gure Zezili,
oi zer ikuskari!
Beso guzia dabila ageri:
hezur puska batzu beltz eta hiratu
jitano bat iduri, hain da nardagarri
Gure Zezili185.
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Honen bertsokera berean hiru aire ezberdin ematen dizkigu Lertxundik
esanez, nola «Canta çagun guciec ahalic gorena» horietako baten berridazlea
Larregi apeza izan zen186. 1855.urtean d'Abbadiek antolaturiko lore jokoetan ere
Arnaud Haramboure ziburutarrak bi poema aurkeztuko ditu, bat «Emazte
edaleak» izenekoa eta «Gure Chechili»-ren aidean omen zena. Salvat Monhok
ere badu bertsomolde berdinik, adibidez «AVE MARIA, airea: Lauda zagun
misterio handia»187, dioena.
Esan nahi dugu, bada, ematen ditugun urratsei jarraikiz musikologoek
beharko lituzketela sakonago aztertu eta erabaki zeintzu diren bertso horien
doinuak.

1.5. ERRETORIKA IRUDIAK
Ehunka eta milaka erretorika irudi baldin badira ere latindar idazle
prezeptista arauemaileen liburuetan agertzen, ez dugu hemen bertso bilduman
ematen diren guztiak aitatuko, ez eta gutxiagorik ere, zenbait adibide xume
emanez konformatuko baikara.
Gramatikalari batzuen artean hitzezko eta pentsamenduzko irudiak
nahasi arren hemen bi arlo ezberdinetan kokatuko ditugu, eta, dudarik gabe,
aitor dezakegu «metafora» dela irudirik erabiliena. Zergatik? Bai baitirudi gure
bertsoegileen irudimen mundua xit aberatsa dela, batez ere naturarekin dituen
harremanen ondorioz, Odon Apraizek hain politki adierazten digun bezalaxe:
Izadiyaren edertasunak, ostera, Euskerri-ko itxaso orrotsu, arkaitz
gailen, baso abartsu ta baserri baketsuen ikusteak; zelango gei ugari ta yoriya
dakartson geure bertsolariyen asmamenari! Esan daike euskel-olerkaritzaren
sor-iturri nagosiya izadiya dala, eta bestelako arazuetaz bere diarduenian
izaditik artzen dabezala euskal olerkariyok euren irudi geyenak188.

1.5.1. Hots irudiak
Onomatopeia eta aliterazioa dira garrantzizkoenak. Lehenaren medioz,
hotsen bidez, gauza bera edo ekintza bat imitatu egin nahi ohi da, adibidez
bertsolerro honekin: liquore especial bat, ttur, ttur, ttur 189bertsogilea isurketaren
soinua berregiten saiatzen da.
186
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Bigarrena, aliterazioa, hots berdintsu batzu errepikatzen saiatzen da,
dekorazio olerki bat sortuz, J.M. Lekuonak ondo aztertzen duen bezalaxe
Ahozko euskal literaturan190. Adibidez: xakhur gajoa, xanga191. Hau oso baliabide
erabilia izan da keltar eta germanikar literatura zaharrean, hala nola euskal kobla
zaharretan.
Atal honetan ere sar daitezke sentimenduen adierazgarri diren
exklamazioak, ayeneak, eta bertso bilduman zehar maiz agertzen direnak, hala
nola bi kasuotan:
Gure Zecili, oi zer ikuscari!192
Zer egingo da hitaz, o Pluton tristea193 .

…
1.5.2. Hitz irudiak
Hemen gonbarazioa eta metafora aipatuko ditugu soilik. Gonbarazioa
hornidura bezala erabiltzen dute berLsolariek eta hedatze baliabide bat da,
handitze eta baltze modu bat euskaraz askotan «iduri» aditzaren bitartez
agertzen zaiguna:
jo zuan, beraz, lurra, beruna iduri194 .
zilhar-bizia iduri baitu195.
Madama handia iduri196.

…
Metaforan bi hitzen eta gauzen elkartzea areagotu egiten da eta bat
bailiren ageri dira biak inongo juntagailurik gabe. Irudimenak jauzi handi bat
ematen du eta hertsi egiten dira gauza eta bere irudiaren artean harremanak,
lotura oso bat sortuz eta hizkerari bizitasun berezi bat emanez, adibide hauetan
bezalaxe:
Urak non berma ez du,
ez aireak nondik lothu197.
Itsasoa zabal harat
zubiric ez pasatzeko198.
190
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Beste zenbait kasutan hiri edo herri bat da izendatzen dena kalitate berezi
batzuen bitartez, on ala gaitzen medioz, hala, Ternua (T), Donibane (D) eta
Hendaia (H) bertsogilearen lumaz honela ikusiko ditugu:
T:

mortu hotza / eremu triste arrotza199.
marinelen ifemua200

D:

Paris-xume201
ostatu printze monarkena202.

H:

ostatu monarkena203.

Hiria edo herria ez ezik, zenbaitetan pertsona bat da lotzen dena eta
batzen beste irudi batekin, hala nola erregina (E) edo/eta angelesak (A):
E:
othoitzezco habea204.
A:
Itxasoko errege205.
…
1.5.3. Joskera irudiak
Baliabide hauek oraindik ugariagoak izaten ohi dira hitz lauz ez diren
idaztietan, eta bilduman barrena irakurleak metaka aurki ditzake. Hona hemen,
bada, eta adibide bezala zenbaitzu:
a)
Hiperbatona, edo lerratze zuzenaren aldaketa:
zuen naiz eskukoa206.
b)
Elipsia, edo zenbait esaldi elementuen desagertzea:
Jaunak dizula grazia207.
c)
Errepikatzeak eta paralelismoak zeinen artean aurkitzen diren,
zeugma, epanadiplosis eta anafora deituak:
Ez Madrid, ez Lisboan ez dauka parerik208,
hauxe da, hauxe dohaina209.
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Horra Emani bidean,
horra kotxeren batean210.

Ugari dira bada honelako exenpluak, eta adibide berezi bat, apez
donibandarrak Louis XIV.aren laudoriotan eta espainolen laidotan eginiko
bertsotan, 29 aldiz agertzen diren «espainol (ac), Espainia» hitzak laugarren
bertsolerro hasieran ematen dizkigunak, daiteke.
1.5.4. Pentsamendu irudiak
Hauetarikoak asko izanik ere hiru kasu soilik aztertu edo adibidetuko
ditugu: a) hiperbolea edo esajerazioa, nola halako gehiegikeriatzat har
dezakeguna, gauza bat goraipatzeko edo beheititzeko erabiltzen dena; b)
prosopopeia edo pertsonifikazioa, non izadikiak gizaki biziak bailiren tratatzen
diren eta hizkuntzaren jabe balira bezala, eta azkenik c) ironia, modu eta era
serio baten bidez esan nahi irrigarri bat adierazteko balio duena. Idazle handiek
ere maiz darabilten idaz baliabidea dugu nzken hau. Ikus ditzagun, beraz,
exenplu batzu:
a)
Belhar punta bezanbat antxo eta ardi211.
b)

c)

Marianak nahi baitu hedoiak buruz ukhitu212.
Haran eder, Hortzaitze, narrik ez duzuna213.
Uso tortoila samurra
presta hidak hire negarra214.
aski izango othe zan inkisizioa
punitzeko horlako sakrilegioa215 .

Honela bada, hizkuntzak dituen ahalmenak oro trebeki eta antzetsu
erabiliz, anitzetan eskola handiz, bertsogileak bilduman zehar lortu izan dituen
zenbait mostra ttipi ematen saiatu gara, denetarik aurki dezakegularik, batzu xit
apalak eta beste batzu gailurra ia ere ukitzen dutenak.
1.6. HIZKERAK ETA HITZ MAILEGUAK
Ukitu dugu gai hau, neurri xume batean, euskara aztertzerakoan (1.3.3.)
eta bereziki donibandarren eta zubiburukoen hizkera garbia, txukuna ala
frantseskaraz kutsatua eta nahasia zen ikusterakoan, ikuspundu ezberdinak
210
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kontrajarriz. Halaber ikusi dugu, Urquijoren eritzia, euskaldun zaharrak modara
lotua denari salatzen dizkion akatsetan erortzen dela erakusten digunean.
Dena den, eta hasteko gagoeta bat nahita nahiez egin beharrean aurkitzen
gara: bertso bilduma bat denez gero, idazle ezberdinen bertsoekin osaturikoa,
hizkera ezberdinak agertzen direla, eta denok ongi dakigun bezala, ez da bera
lapurtar baten hizkera, kostaldekoa bada edo lehorrekoa, eta ezberdintasunak
oraindik areagoak dira gonbaratzen badugu hau basanafartarrarekin, edo zer
esanik ez gaztelaniaz kutsaturik den gipuzkoarrarekin. Beraz, zenbaitetan
nahasten badira ere, hiru euskalki hauen erak agertzen dira bertsotan zehar,
lapurtarra eta bereziki donibandarra nagusi dagerkigularik.
Hizkuntzak oro, herrien ispilu direnez geroz, eta hauek beste herriekin
bizitzaren halabeharrez dituzten harremanen ondorioz, sortzen diren
nolahalako loturen bidez, hartu eta eman ohi dituzte beren gauzen izanak da
izenak batera.
Idazleek zenbaitetan egoera honen konzientzia garbia daukate eta
bestetan ez dira arduratzen ere beste kezka nagusiagoak dituztelako, noski.
Horrela, Ternuarako bidean jartzen dena eta partiadako bertsoak abesten
dituenak familia eta itsasoa ditu buruhauste eta kezka nagusi bezala, eta
hizkuntza txit bigarren mailakoa bezala dakusa, lanabes, erraminta legez, beste
marinelekin ulerIzeko eta bere negozioetarako, sal-erosketetarako balio'dun
zerbait bezala. Hau dela eta, sortuko dira formula aski bitxiak hizkuntza «franca»
batetan, nola «nik for you balea» Islandiako hiztegi batean dagerrena, eta
marinelak lasai erabiliko ditu bere bertsoetan «berga hau», «artilleria», «arribatu»,
«salbatu», «bela», «aparaillua», «masta», «coartera», «trebes», «armatu», «lema
basloina», «palenquina», eta hainbat eta hainbat, batzuetan latinetik zuzenki,
bestetan erromantzeen bitartez datozenak. Baina nahaste hau ez da gertatzen
soilik euskal marinelen hizkeran, beste hizkuntzetan ere ematen baita
horrelakorik, J. Carok dioen bezalaxe:
No ha de chocar, por lo tanto, que el léxico náutico vasco, como el
castellano o el de otras partes, sea reflejo de interferencias técnicas, de
aportaciones industriales paralelas a las que se han dado de modo más
conocido en nuestros tiempos216.

Nolapaiteko mendekotasuna emango da Ipar-Hegoaldean frantserarekin
eta gaztelaniarekin, hauek zirenez gero hizkuntza ofizialak eta «kultur» ofizialen
ontzi, espresabide eta ezagugarriak. Baina nola sentitzen dute menpekotasun
hori bertsogileek? Irakur dezagun Larregik dioena:
Ene artharic handiena içan da clarqui mintçatcea, escal-herri gucian
adituren nauten beçala. Arraçoin hunec berac erakharri nau ene bortcha, eta
216
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ahalic gutiena bada ere, lerratcerat frantsescara diren hitz bakhar batçutarat,
Alabainan gure escarac ez ditu hitz guciac bere escuco: ez da haren oldea, ez
du hortan hobenic, asqui aberaxa da bere baitaric, ez içaitecotzat hitzcunça
atceen beharric217.

Testamentu zaharreko eta berriko Historioa aurkezterakoan abisu hau
ematen digu bada, eta beraz, nabarmentzen da XVIII. mendeko giro
garbizalearen ondorioz, ziurrenik Etxeberri Sarakoaren eta Larramendiren
eraginez batipat, ez duela euskarak hitz arrotzen beharrik, bere baitan baitu
ahalmenik aski edozer gauza izendatzeko eta esateko; halere, irakurlegoa
kontutan harturik darabiltzala zenbait frantseskara.
Hauetarikoak noski bertsoetan ez dira falta. Hona hemen zerrendatto
bat: «abantailla», «affruntu», «amiral», «avocat», «vaisseau», «despit», «dauphina»,
«echuatu», «fontancha», «franchisa», «frianta», «gigant», «gobernaill», «madama»,
«novisa», «nuvia», «chemin», «prelat», «petenta», «tremblatu», «trempatu»,
«choasitu», «cher», «Mon cher pere», «Ma chere fille», etabar.
Nabarmen da kutsadura, eragin handia sofritu zuela euskarak mendezmende eta XVIII. mendeko testuok ditugu lekuko, hala nola Barrutiaren edo
Muniberen antzerkiak.
L.M. Mujikak mailegu hauetaz hauxe dio: Tartekadura horiek zerbait
estereotipatu antzera txertatuta aurkitzen dira gure textuetan, noJapait, gure hizkuntzak
alboko erderekiko duen menperakizun sozialaren ondorio bezala218.
Estereotipo legez baino areago egiantzaren lekuko gertatzen dira
anitzetan erdarakada horiek, adibidez, apez donibandarra espainolez honela
trufatzen denean: Espainolek gehienik min handia kabezan219.
Euskara-gaztelaniaren nahasmendua nabarmentzen da batipat eta
gehienik XXII.bertsoan. Honela:
No importa tio ondrado,
beorri badago ondo220.

Kanpoan denbora luzea iragan duenak euskara neurri batez galdua duela
eta ulermena erraztearren, sortzen diren erderakadak, zenbaitetan bertso osoa
gaztelaniaz emateraino. Zor honen adierazle nabarmen dugu ondorengo
damagun zerrendattoa: «alabantza», «errefresco», «cnhorabuena», «escopeta»,
«fiesta», «gustatu», «caputchino», «cotche», «cuidado», «lunatico», «lutu»,
«llegada», «modista», «navio», «oja», «ochala», «sefiore», «soldado», «susto»,
«tabaco», «tunel», «tertulia», «tragico», «a la francesa», eta etabar aski luzesta bat.
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Jaun-andreen tratamenduak ere zer ikustekorik badute gaztelaniaz eta
frantsesez ohi zirenekin, bederen neurri handi batetan. Horrela jaunek hartzen
dituzten tituloak hauexek dira: Don (Antonio, Pedro, Diego, Jose, Laurenzo,
Joakin) eta Aita (Meaker, Augustin Kardaberaz). Andreek berriz, beste hauek:
Andre (Arrosa), Doña (Arrosa, Fulana), Dama (Josepha), Madama eta anddere
(andereño). «Be(r)orren Mesedea» ere tratamendu ohorezkotzat ematen da,
adibidez:
Beroren Mesedeak har beza221.
Beorren Mesedearen ai balire sortuko222.

Emakumeen tratamendu berezirako badira ere adizkera zenbait, non -N
nabarmentzen den, hala: «ditun», «dun», «nazan», «diezadan» eta «ditinagu».
Gizonezkoei zuzentzerakoan ere bada -K marka berezia duten adizkerarik, nola:
«zak», «dak», «daramak», «dik», «duk», «ezak» ...
Herri bati zuzentzen zaionean, bertsogileak batzutan hirugarren pertsona
eta bestetan bigarrena, elkarrizketarakoa darabil, esate baterako, dioenean: Ago
Jatsu ixilik223 . Edo/eta: Adi beza Laphurdik224 .
Txakurrari mintzatzen dioenean koblariak konfidantzazko «hi» darabil
ere:
Nori fidatuco hau trantze hestu huntan,
erori ez hadintzat Pineten eskutan?225

Orokorki hartuz ondoriozta dezakegu eta esan egokiera hestua eta ondo
eramana dagerrela pertsonen, egoeren eta hizkeren artean.

1.7. ERREFRAUAK
Atsotitz, esaera zahar, errefrau, ditxo edo/eta erran komunez beterik
badago mundu guztiko literatura, Euskalerrikoa zer esanik ez. Harroin
zientifiko gehiegirik ez badute ere, bizitzaren, eguneroko esperientziaren
ondorio eta lekuko apartak ditugu. Ahoz aho iritsi zaizkigu, eta hauetan
oinarritzen dira maiz ere euskal bertsolariak beren sententziak, kontseiluak eta
221
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abisuak emateko. Hona hemen, bada, bilduman barrena ediren daitezken perla
bitxi zenbait:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Goizean dena senhardun
egun berean alhargun226.
Lur onari darraio jende bat arraia227.
Ai, ene bara, ojala
ez balego hain argala!228
Erran komuna da gure zaharrena,
jabea irrigarri tresnek hau iduri,
imasun propi229.
zer nahi den gosta
gaiten bai dosta230.
Ezin bertzean,
zahar garenean231.

Besteak beste, hauexek ez ditut aurkitu azkenez Zavalak232 argitaratu
duen esaera zaharren bilduma berrian, honela argi eta garbi ondoriozkatzen
delarik arbasoen jakituriaren kutxa ez dela oraindik hustu, ez guztiz aztertu.
Sarrera gisako argigarri eta kokagarri izan nahi luketen ohar hauen
bitartez, bai barne egituraz, hizkuntzaz, eta bai kanpokoaz, historiaz eginaz,
ondoren doazkizun bertsoenganako hurbiltze soil bat ematen saiatu gara. Orain,
ez zait gelditzen esateko baizik eta gogoz eta atseginez irakur eta kanta
ditzazuen.
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2. TRANSKRIPZIOA

Baionako Euskal Museoko eskuzkribuaren detailea (MS 97, f. 13v.)-
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I.

PARTIDA TRISTEA TERNUARA. A

1.
Partitzean Ternuara,
Untzia prest da belara.
Berga haut dago arradan,
Denbor-onaren paradan.
2.
Xuri garbi zeru gaina,
itsasoak eder maina:
Haize ona belarako,
Denbor-ona partitzeko.
3.
Untzitik artilleria,
Athean mandataria,
Enbarg-hadi, marinela,
Untziak dagian bela.
4.
Partitzen da marinela,
Bihotzean triste dela;
Gomendatzen Jainkoari,
Adio, dio mainadari.
5.
Adios, aita, adios, ama,
Behar handiak narama:
Neure buraso zaharrak,
Zuen hasteko beharrak.
6.
Adios, neure emaztea,
Esposa maite gaztea;
Tristea dut partiada,
Sekulakotz, beharbada.
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7.
Alabainan goan behar naiz,
Munduan biziko banaiz,
Nik behar dut irabazi,
Neurekin mainada hazi.
8.
Bizi beharrez bizia
Benturatzen dut guzia,
Bizi ustean hiltzera,
Banoa irriskatzera.
9.
Itsasoak nau bizitzen,
Hark berak nau ni izitzen,
Bizi laburra emanen,
Gero berak eramanen.
10.
Adio, neure haur xumeak,
Seme alaba maiteak;
Galtzen baduzue aita,
Ama alarguna maita.
11. Adio, neure haurrideak,
Adio, etxeko jendeak,
Othoitz nitaz Jainkoari,
Dudan amorez gidari.
12. Adio, aitak semeari,
Adio, amak umeari,
Adio bere emazteak
Nigarretan haur gazteak.
13. Neure senar maite ona,
Etxean behar gizona,
Sekulakotz gal beldurrez,
Adio, darotzut nigarrez.
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14. Jaunak dizula grazia,
Salborik jende guzia,
Arribatzeko bizirik
Biaian irabazirik.
15. Marinelen emazteak
Ainitzak senar gabeak,
Goizean dena senardun,
Egun berean alargun.
16. Marinelek mainadari,
Mainadak marinelari,
Adio erran eta parti,
Mainada uzten nigarti.
17. Burasoek seme ona,
Esposak bere gizona,
Haurrek ere bere aita,
Ala galtzea min baita!
18. Marinelak bizia motz,
Guti sortzen zahartzekotz;
Gehienak gaztetikan
Badoazi mundutikan.
19. Etxean beharrenean
Kalte dadiketenean,
Orduan galtzen gizonak
Mainada, haz zaizte onak.
20. Marinela partitu da
Sekulakotz beharbada,
Ainitz doaz sekulakotz,
Hil berria etortzekotz.
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Itsasoko Perillak

21. Kontxatik doa untzia,
Han kompania guzia,
Ternuarat badoazi
Zerbait nahiz irabazi.
22. Bide luze Ternuarat,
Itsasoa zabal harat,
Zubirik ez pasatzeko,
Marinelen salbatzeko.
23. Itsasoaren gainean,
Untzi tzar baten menean,
Marinelak irriskuan
Herioaren eskuan.
24. Haize largoz badoazi
Zabalerat irabazi
Itsasoan barna urrun,
Begiz ezin ikus Larrun.
25.
Han jotzen ditu kontristak,
Bendebal haize konpristak
Denbora gaiztoa sartzen,
Gabitako biak hartzen.
26. Zeru guzia isuri,
Babazuza eta uri,
Marinelak trenpatuak,
Hotz handiak jelatuak.
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27.
Bela guziak harturik,
Belatxoa anekaturik
Untzia badoa segiz
Itsasoa handiegiz.
28.
Gau beltzean ilunbean
Untzia tormentapean,
Aparailua desegin,
Ilunez deus ezin egin.
29.
Elementak badarontsa,
Itsasoak abarrotsa,
Haize tenpesta uxia da
Itsasoan maskarada.
30.
Furakanasen saria
Ifernuko iduria,
Satan beltzak darabila
Untzien galtzen dabila.
31.
Marinelak harrituak
Tronpen jotzen unatuak,
Gabetik indar guziez
Etsitu bere biziez.
32. Uhainek untzia joka,
Gora behera saltoka,
Eta branka pulunpaka,
Kostadua arrolaka.
33.
Uhin baten bizkarrean
Bi uhinen hondarrean
Tirabira badabila,
Untziak agertzen gila.
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34.
Bela mastak galdu ditu,
Untzia motz da gelditu,
Itsasoak hautsi lema,
Trebes galtzerat darama.
35.
Uhin hautsiak gainetik
Iragaten trebesetik,
Marinelak erorika
Untzi askan igerika.
36.
Koartera dio eraman,
Kostadua barnat eman,
Gain guzia arrasatu,
Untzi zolada urratu.
37. Gaineko zubia hautsi,
Ura tilaperat jautsi,
Tilapean ura gora,
Untzia doa hondora.
38.
Marinelak biluziak,
Luzatu nahiz biziak,
Uhinpean igerika
Untzi puskei atxikika.
39.
Urak non berma ez du,
Ez aireak nondik lotu,
Untziak ez zimendurik,
Han ez da salbamendurik.
40.
Marinelaren bentura
Itsasoan sepultura,
Sekulako bere fina,
Etxerako berri mina.
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Ternuako Penak

41.
Untzi batzu salbaturik,
Itsasoa pasaturik,
Arribatu Ternuarat
Behar duten Portutarat.
42.
Ternua da mortu hotza,
Eremu triste arrotza,
Laboratzen ez den lurra,
Neguan beti elurra.
43.
Han, oihan, sasi handiak,
Larreak eta mendiak,
Harri, arroka gogorrak,
Lur agor eta idorrak.
44.
Han otsoak eta hartzak,
Basoko bestia gaitzak,
Alimalien herria,
Desertu izigarria.
45. Ternuan dire salbaiak
Ere iskimau etsaiak,
Giza bestia kruelak,
Hilik jaten marinelak.
46.
Barbarian bizitzea,
Galeretan zahartzea,
Ez da pena gehiago,
Ternuan ez gutiago.

71

47.
Hango lanak eta penak,
Akabatzen ez direnak,
Lan bat egin duteneko
Mila baituzte hasteko.
48.
Egunaz ez da pausurik,
Ez gabaz errepausurik.
Trabailuan beti presa,
Lana garaiz ezin sesa.
49.
Ezin geldi hori behar,
Beti egun beti bihar,
Astelegun guzietan
Besta eta igandetan.
50.
Gau-egunez lanez ase,
Nurrimenduz beti gose,
Galdu jateko astia,
Loa dute garastia.
51. Han ez da behar nagirik,
Ez gezurrez den eririk,
Han dakite eragiten,
Alferra fetxo egiten.
52.
Kamainan dago eria,
Triste, errain eroria,
Nihork ez du urrikari,
Ezen ez den lanean hari.
53.
Uda luzean Ternua
Marinelen ifernua,
Herrian parabisua,
Bai azken errepausua.
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II. ZARRANTZAKO PENAK. B
1.
Hainitzen ahotikan bai diat aditu,
Denborak lehendanik direla ematu,
Mainak aurthen gurekin izatu balire,
Mintzatu beharko ziteian bertzela ere.
2.
Noiz ere baitzituen hamasei otsailak,
Eman izan gintian hiritikan belak.
Ilhabete hunek gintian fagoratu,
Ordainez martxoak xoil kruelki tratatu.
3.
Martxoak hirurean hasi alta urtzen,
Itsasoa zuan haizez osoki armatzen,
Ez huan ordutikan hilaren finaraino,
Izatu pausurik guretzat egundaino.
4.
Zenbat belatxo hartze, zenbat trebes jartze,
Papaioa2 nausi eta gabiatik galtze,
Hamahiruraino gintian frogatu,
Momentu tristerikan han artean pasatu.
5.
Hamalaurean huen haizea hain handi,
Halaber itsasoa hanbat izigarri,
Non baikindun jarri biharamun artian,
Su eta khepean hekin burua etsian.
6.
San Josephen bezpera hire egun tristea,
Orduko itsasoaren gauzaren dorphea,
Espantitzeko zuen nola gure untzia
Etzen erdiratu egun hartan guzia.
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7.
Lema bastoina zuan egun hartan hautsi,
Bai eta papaioa ezin hartuz utzi,
Bai gehiago dena lemako burdina,
Hautsia aurkhitu, han zuan bada mina.
8.
Hirur palenkuz3 gindian lema trunkatu,
Eta sahetsetarik palenkinez hartu,
Lema bastoina ere fite zuan moldatu
Eta delienki bere tokian sarthu.
9.
Bertze egunez deus ere erranagatik,
Ezkintuan batere hobeki horgatik,
Gure egun guzietako penen errateko,
Aithortzen diat ni sobra naizela flako.
10. Ez zituan ez xoilki haize itsasoak,
Gure hituan etsai egun orozkoak,
Bertze etsai berri bat zuan hekin juntatu,
Tronpan bietako ura belan agertu.
11. Ordu hartan nituen bertzeak ahantzi,
Kontsulta egiterat goiti iganarazi,
Ur hura nondikan heldu othe zen jakiteko,
Eta gero zenbait entsaiu egiteko.
12. Hainitz luzatu gabe bazuan berria,
Brankaren azpitikan zela ithurria,
Halaber orain bazela aborreko aldean,
Istripak utzia beso bat hartzean.
13. Ordu hartan ziteian bai deliberatu,
Purrina ematerat laster entsaiatu,
Brankaren ezpartza nola ur handian baitzen,
Alferrik zituan hartako pulunpatzen.
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14. Oh! Bada zuk dakizu, Jauna, oh handia,
Ordu hartako gure bihotzen berria,
Fagoratu gintuzun, Jauna, zure graziez,
Eskerrak merezi dituzu bethi ordainez.
15. Aphirilak zituen justu hemeretzi,
Noiz ere baikinduen zundaz ardietsi,
Bazko egun handian ginduen atheratu,
Biaramunean Plazentzan barnan sarthu.
16. Fofertsa behar diat hemen bai aiphatu,
Zenbat untzi gaxo hura zen tormentatu.
Jakin ezak Zarrantza dela haren izena
Jaungoikoak bethi demola fortuna ona.
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III ESKARA BASTARTAREN KONTRA. 1765 .
1. Barkhatu Donibandarra, bai Zubi-burukoa,
Gaur mintzatzen banaiz sobra zuen naiz eskukoa,
Gure Eskal-hizkuntzaren abokat naiz agertzen,
Ziburu, Donibandarren egun kontra altxatzen.
2. Munduko bazter orotan, ohore dadukate,
Mintzaia bere modutan oso baitadukate,
Kostan ordean guziei zitzaie desohore,
Xumeei nola handiei garbi mintzo badire.
3. Paris-xume aiphamenaz osoki hanpatuak,
Eskaldunaren izenaz hurren ahalkatuak,
Bere hizkuntzaz oraino dute arnegatuko,
Zilibokhata bat gero hainitzez egiteko.
4. Adi zagun burjesa modara solasean:
Non zinen atzo, diotsa, non atzo arratsean?
Ez ninduzun aperzitu pontuaren gainean;
Han nintzen, han promenatu damurik sereinean.
5. Oi, oi, Andre Angelika, atzo xemin nuvian,
Izan ginduen Musika, nork atxik silenzian,
Tonbaturik andre-Arroxa, Bordatxoko athean,
Hautsirik bere kalotxa, oi zer bala bidean?
6. Hain ongi nola handia xumea ez da lotsa,
Nahi du haren mihia mintza dadin frantsesa,
Latina ere badaki eskararekin lotzen;
Izan naiz, dio ederki, kaiean anbulatzen.
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7. Moda berrian, pulitki, erraten da tranblatu,
Vaiseau batek malhuruski kostan du echuatu,
Gobernaileko gizona gaixki da hor agitu,
Portuko pilotu ona ez ongi choasitu.
8. Eskaldun zaharrak dio, egun naiz ikharatu,
Untzi batek du kosta jo, nihoiz hala haritu,
Lema gaizki gobernatuz hartako bereziak,
Kablea ezin moldatuz, han tormenta biziak.
9. Ekhar nazan Baionatik libera bat tabako:
Orobat xokolatetik, eta kafe Mokako,
Zarpattoan gorde nazan, goarden eskuetarik,
Piketak edan ez nazan artexki musaturik.
10. Damurik ez dut ahala zure garraiatzeko,
Halaber zarpa zabala, zure hartan sartzeko,
Nik beldurrik ez, ez nuke batere piketeko,
Handiegi baitzintezke xokolatiereko.
11. Ekhar dazu Baionatik libera bat tabako,
Orobat xokolatetik, baita kafe Mokako,
Gorde dazu zarpattoan, goarden eskuetarik,
Piketak ez diezadan sifla ongi musaturik.
12. Ez othe dut sobra erran bila altxarazteko,
Enetzat ez egon herran herritar naizelako,
Abokat batek egia bethi erran behar du,
Eta utzi biz kanbia, ez bada nahi galdu.
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IV. VIVE VICTOR DONIBANE
Bertce aire berri batean. E
1. Donibane, ostatu Printze Monarkena,
Zaren bethi laudatu herrien goihena,
Arren ezazu onets nere estimu marka,
Hargatic hitz lothuez eguin dautzut floka.
2. Zeru lurren azpian non daiteke kausi,
Donibane xoilian behar da miretsi,
Nola daukagun garbi zaharren mintzaia,
Hainitzen kontra bethi enferratuz gaia.
3. Kanpotarrak ostika, gure jelosiaz,
Altxaturikan moska, diote lehiaz,
Donibanen eskara nahasia dela,
Latin, bai frantzeskara mintzatzen garela.
4. Ez dute bada-ikusten hainitzen artean,
Baten errebelatzen direla bidean,
Hori dugu aspaldi geronek aithortu,
Bainan eskara garbi gare gu mintzatu,
5. Goazen, aldiz, anaia, eskaldun hetara,
Hekien da mintzaia hainitz moldetara,
Frantzes, espainol, greko, finean ez deus bat
Gure da beharriko soinu funts-gabe bat.
6. Gure herrian nihor kontra bada altxatu
Bakharrentzat da mokhor bai zinki mintzatu,
Donibane ezin aski, ordean laudatuz
Ixildu da prudenki galtzetan beldurtuz.
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V.

ALEGIAKO APHEZPIKUA

1
Berri handi
Hortzaize aphezpikutoki,
Berri handi,
Prelat mur de Otsamendy,
Toledacoa, ez segurki,
Errentaz ez dago hobeki,
Ez segurki.
2
Ehun millak
Gutiziako moltsan ditu,
Ehun millak,
Gogoan karraka pillak:
Gorthe bat du ederra hartu,
Non dituzia iduria baitu,
Ehun millak.
3
Ez Toledan
Abadesik ez da ikusten
Ez Toledan,
Artzipizpiku segidan;
Gureaz da hori miretsten,
Nihon ez dena baitu ikusten,
Hark segidan.
4
Presunaiak,
Ez ditut ez zeren kontatu,
Presunaiak,
Hek dakharzketen libraiak;
Kuzineraz behar da kontu,
Zilhar-bizia iduri baitu,
Presunaiak.
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5
Bozkarioz
Haran guzia da altxatu,
Bozkarioz,
Dohain hortaz da lorios;
Mendiak berdin du gogotu,
Han pasaiarazi nahi tu,
Bozkarioz.
6
Hortarako
Karrosa bat du preparatzen,
Karrosako
Zortzi abre maiatzeko,
Aragoan ditu bilhatzen
Herrian ederrik ez baitcen
Hortarako.
7
Ez du falta,
Bere-eta abadesarentzat,
Ez du falta,
Modako kabrioleta
Bi garren ordenakoentzat
Lekhaio ganbarazainentzat,
Ez dira falta.
8
Zein ederki,
Pasaiatuko uda hastean
Zein.ederki!
Nihork ikusirik daki
Prelat Abadesak batean
Amiral kabrioletean
Zein ederki!
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9
Jende-ostea
Bidetarat atheraturik
Jende-ostea,
Ezin asez ikustea,
Ez du galdetzen bisitarik
Kontent da hala ikusirik,
Jende-ostea.
10
Ez du zeren
Gorthe prelaten moda duke
Ez du zeren
Galde egin bisitaren
Benedikatzea du merke
Nihor nihon badagi eske
Dohain haren.
11
Neure gisan
Thronu bat dautzuet egiten,
Neure gisan,
Jenden orhoitzapenetan
Mendez mende bizi zaitezten
Zuen herrautsak pausa daiten,
Zuen plazan.

81

VI BESTA ONA. 1766
1. Besta huntan zer dirot ofrenda
Flokatxotan zaitzunik agrada
Suntsun xirolek et 'atabalek
Ez dukete egin begitarte.
2. Baratzeko deitzen den flokak
Sor orduko hitsteko tu markak,
Lili arrosak egun arrosak,
Begien tu eginen deskustak.
3. Jan gauzarik baneza presenta
Estimurik ez luke jan eta
Ondotik laster miriku barber
Dotorketan botikarietan.
4. Huna egun hoberen zaitana
Bersuz dugun desira besta-ona,
Gure botuak kadantzatuak
Alegera dezan on da gora.
5. Konpainian nihor bada fida
Parrepian orai da parada,
Batzuk pontuaz bertzek kantuaz,
Dugun besta akhaba dostetan.
6. Arren beraz, egidazu kontu
Nere agurraz ez izan deskustu,
Borondateak esku betheak
Dituzke hitzen bihotzaz beretzen.
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VII. HARAN EDER HORTZAITZE…1766
Laudorioak E airean
1
Haran eder Hortzaitze, narrik ez duzuna,
Naizelarikan atze ezin dut egona,
Ez zu laudatu gabe ezin naite geldi,
Beldurrez naiz herabe ez naizen gai handi.
2
Nongo othe mintzaiak ontsa liro konda,
Gutiak dire gaiak ezin daizte heda,
Urrezko xoil mihiak abantaila duke,
Hortzaitzeren graziak kanta baitetzake.
3
Mendian inguruan abren alhatzeko,
Nola izarrak zeruan ditezke udako,
Belhar punta bezanbat antxo eta ardi,
Non da ikuskari bat, hau den bezala handi?
4
Jausten baniz menditik zelhaidietara,
Ura darrait ondotik errepiretara,
Ibaia batek ditu ederki fraskatzen,
Halaber dute fruitu naharo ekhartzen.
5
Lur onari darraio jende bat arraia,
Arrotza oro zaio duela anaia,
Ezti eta esnerik bizitzen ez den lurrak,
Zer dakharke gaixtorik, zer baizen thresorak!
6
Bertzen artean, o zu gizonen lorea!
Fagorez har ezazu gaur floka nerea,
Bertzela ezagutza ezin dirot marka,
Ordainez dut bihotza zuretzat, doblezka.
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VIII. 1766. PARTIADA TRISTEA HORTZAITZETIK
A airean
1
Adiskideen uztea,
Au gauza tristea!
Hau da bada ere pena,
Goan behar, ezin egona.
2
Uso tortoila samurra,
Prest hidak hire nigarra,
Ikus dadin ene pena
Bihotzean zein den barna.
3
Uzten zaituztet bistatik,
Bainan nihoiz bihotzetik,
Neure bizi apurrean
Orhoituko naiz lurrean.
4
Alabainan goan behar naiz,
Munduan biziko banaiz;
Othoitz nitaz Jainkoari,
Dudan amorez gidari.
5
Jaunak didala grazia
Salborik naizen guzia,
Hel nadin arren bizirik,
Bidarraia iraganik.
6
Banoa bai, partitzen naiz,
Orhoit zaitezte nitaz maiz.
Sekulako gal beldurrez,
Adio dautzuet nigarrez.
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7
A, balin banu segidan
Begitarte hau paradan!
Banuke nondik konsola
Nola arrai bethazala.
8
Esperantza horrek nauka
Doi-doi, xutik dilindaka
Ez dukedala penarik,
Zuen faltaz sofriturik.
9
Hori da azken grazia,
Galdea dudan guzia,
Horrekin ere kalitza
Eztia da, ez garratza.
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IX.

KOPLAK HALTSU ETA JATSURENENEN
AIDEAN. 1767. E

1
Adi beza Laphurdik, orai hasi gerla,
Haltsu eta Jatsutik sua phiztu dela;
Haltsu herri pobleak Jatsuz trufaturik,
Nahi tu ohoreak hura azpiraturik.
2
Bien artean zaie Basusarri sarthu,
Anaia bien juje omen da agertu,
Ez duk zeren apelik Haltsu eta Jatsu,
Errana duk bethitik biak orobatsu.
3
Ez da bake biderik, Haltsu dago gogor,
Jujeaz burlaturik jarri zaio mokhor,
Ezpataren puntatik, behar dik xuritu,
Bertzenaz Uztariztik nahi nauk paratu.
4
Hau da bada lastima, dio Uztaritzek,
Horlako eskatima ezin xuri berek,
Dugun guziarekin erran dagiguna
Haltsu zait Jatsurekin perfetki laguna.
5
Haltsuk dio errepusta koleran ematen,
Ikhas zak mihi presta, bai ikhas bizitzen,
Nondik huke arthoa ez balitz nigatik,
Berariaz hauzoa gelditzen baketik.
6
Arrazoinekin daritz guzien ahoan,
Zori gaiztoxko Uztaritz eman nauk ondoan,
Nola baituk izena Uztaritz dongea
Hire duk hoberena uzteko hobea.
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7
Etziautak itsusi xirribita paka,
Nondik haizen ikusi eta hire musika,
Ni Jatsurekin berdindu, hau afruntua,
Nola sofri ni nadin hula hantua.
8
Hire lukek ohore bahu nire urrina,
Arroxinaren pare duk hire jakina,
Khetan urtzen duk fite guri argiturik
Elkar iduri zaite, ez duk ez dudarik.
9
Jatsuk dio humilki Haltsuri erraten,
Anai, othoi, emeki ungi mintza gaiten,
Galdu duzu hauzia niri so iseka eginik,
Utzazu justizia, hark ez du hobenik.
10
Ago Jatsu ixilik, enazan engana,
Izan dik nereganik artho sari ona,
Orai hi laudatzetik nahi dik pitarra,
Hargatik hiretzat dik phalaka xingarra.
11
Horla denez geroztik elkhar dugun maita,
Graduez oraikotik ez gaitezen banta,
Utz dezagun Uztaritz arroxina saltzen,
Zarpa duela murritz, bai tripa zimurtzen.
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X. BRANDEBINAREN KONTRA.CD. 1780
1
Izurri bat herri hautan sarthua dakusagu,
Halarik kutsatuetan hainitz datza sosegu:
Deihadar hunek oxala lotik baletca erna
Ikusteco muga dela zenbat den sarthu barna.
2
Konfortuaren itxurak dio eman entrada
Uraren xuri ardurak tronpatzeko parada:
Hula du gizon gaixoa emeki ardietsi,
Helaz, emazte xoroa lerrotzen zaiku hasi.
3
Orai ez, konfortuaren kaparik ez du behar;
Emazteki ostearen kontu ezin daiteke har:
Indazu hirur sosena, flakezan naiz diote,
Platorik freskoena lagun galdetzen dute.
4
Eguin dute bai urratsa, sortzen da ahidura,
Miratzerat dohaz moltsa zenbat duten thresora:
Konfortua den tokira lasterka dire heltzen
Barnearen borthizterat usainak gonbidatzen.
5
Ez balitz errankizuna, maiz liteke flakeza,
Satanek ordean huna, asmatu duen traza,
Senar gaxoa, diote, lanetik zait ethorri,
Bethe dazu, othoi, fite dezadantzat sokhorri.
6
Madarikatu kostuma, zer ez duk hik asmatzen,
Gorputzarekin arima lezera duk etxatzen,
Jainkoaren imagina gizona duk desegin,
Ozarrak ezin egina hik baitiok eragin.

88

7
Izateko edatekoa, nihon badute senti
Sal lezakete Jainkoa, hain dute fede guti:
Ahal balute desegin, ez lukete axola,
Esariaz dute egin sabelaren idola.
8
Ez du zeren aita onak nekha eta izertu,
Emazte biziodunak guziaz xukhatzen tu,
Haur gaxo [ ... ]
Axolarik ez du deusez ah- edariz askak.
9
Gorputz arimen kaltea ezbazaitzue mina,
Emazte hordi ospea ez othe da aski zina?
Ez, ez emazte galduen dakharkete bislaia,
Izanen dute zeruen, mendez-mende iroia.
10
Hi, argorient tratanta, herio emailea,
Adi zak hire arrasta, xuta bekic ilea;
Apostoluaren bozaz, Jaunak hau kondenatzen,
Herioaren tragazaz borthizki mehatxatzen.
11
Etzaiteztela engana, egiaz naiz mintzatzen,
Herioaren bai, pena dute bai, merezitzen;
Edaile berek bezala, hekien portalerek
Arrasta har dezatela beretzat ostalerek.
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XI. ANDREN APHAINDURAZ
1
Setiatuak gabeaz,
Izituak gerlateaz,
Melankonian ez erortzeko
Gaiten arin kantatzeaz.
2
Ez da ez berdin sujeta
Gure herrietan falta,
Mende huntako andderei esker
Badakigu nola dosta.
3
Bion daiola modari,
Bai halaber modistari,
Sortzeak eskas eman guzien
Hura dugu konpligarri.
4
Oi, zenbat duen sekretu
Nahi bada probetxatu!
Ñaño berez, jigant egiteko
Behar den guzia badu.
5
Marianak nahi baitu
Hedoiak buruz ukhitu,
Girgileriaz eginikako
Uztai erdi bat aski du.
6
Baldin beldur bada arroxa
Dorrea haizeak etxa,
Jendek hirririk ez egiteko,
Huna molde bat errexa.
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7
Zimendutzat eman betzo
Zenbeit iztupa xorointto,
Segoz hek ongi gantzutu geroz
Haizeaz da trufatuko.
8
Heldu bazaio dorrera
Marmalorik tentatzera,
Hei jazartzeko badire ezpatak
Eginak moda berrira.
9
Ez nik, oihuz dio, ez nik
Horlako ausartziarik,
Beldur ninteke zenbeit gaztigu
Izan nezaken zerutik.
10
Marianak asmu hau du
Entzun orduko gustatu,
Ordean arroxa lagun nahiz
Huna nola zaion lothu.
11
Ago ixilik sinplea,
Hori dun bada erratea:
Gure grekak ez ditun hain gora
Nola Babelgo dorrea.
12
Horla behar ditinagu
Gizon gaizoak tronpatu:
Nahi ez bahaiz hainitz bezala
Bethi neskatxa urdindu.
13
Hi behar haiz, hi, ixildu
Edo nerekin aithortu,
Mutzurdin hanbat ez leitekela
Ez balitz hanbat aphaindu.
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14
Nongo gaztea nahi dun
Zin-zinez hurbil dakigun,
Gure kanpoa ikusi eta
Laster gibela goanen dun.
15
Herrian nork ez othe du
Nik diodana frogatu?
Zenbaitek ez dituzte senartzat
Bere parurak izatu?
16
Othe da bada Laphurdin
Hautan bezanbat mutzurdin?
Halaber ez dakusat badela
Nihon hainbertze berregin.
17
Ikusazue Katixak
Zein gora tuen fontantxak5
Bada ez omen tu beherago
Manatu kalendabuxak.
18
Huna non den berregina
Iduri andre-erregina,
Damu-gaixtorik ez du izanen
Espostzat zenbeit dauphina.
19
Ez ahal da aldarerik
Hau bezala aphaindurik!
Arantzazuko birjinak ere
Deus ez du hurbilekorik.
20
Elizan da ikusiko
Bertze guziez gorago:
Arren da tenplu sainduarentzat
Errespetuz estaliko.
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21
Ethorri zaio dolua
Ordutik du mandelua,
Munduko legeak nahi baitu
Ibil dadin kukuldua.
22
Hau duk hire ohorea,
O mundu dohakabea !
Jaunaren ministroen gainetik
Hik daramak, hik, florea.
23
Predikariak gaurgoitik
Ahal dagozke ixilik,
Elizak bere umen aldetik
Ez duen zauri berririk.
24
Handitarik xumetara
Handien ganik sehitara,
Heldea nola gaitz hau da hala
Banatu guzietara.
25
Getaria andreari
Ezin jarraik eta nahi,
Estofaz ez bada fazoinaz du
Madama handi iduri.
26
Pegarrekoek hain guti
Nahi dute parrik utzi,
Lehiaz guziak ari dire
Zein ederkienik jauntzi.
27
Etxetarik ethortzean
Zirrikituna6 soinean,
Doi-doia zakiten arrimatzen
Motto bat buru gainean.
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28
Hala baitziren aspaldi
Aprendizkotarik ilkhi,
Tinun baten moldatzeko orai,
Non artexagorik aurkhi ?
29
Ez da buru pelaturik,
Ez eta kasko murritzik,
Alegiako tupeta zenbeit
Egiten ez dakienik.
30
Adi zazue zer duten
Ilen azpian ematen,
Iztupa, xanpela eta zurda
Bertzerik ez da ikusten.
31
Holakoz dire eginak
Antantur eta tinunak,
Funts hortan dohaz gure arbaso
Xoratuen tuntinak.
32
Balitz ontasun gosea
Greken antolatzailea,
Urthea gabe egin lezake
Dorrearekin etxea.
33
Petenta saltzaileak du
Bere botika berretu,
Zorionean egun batez zen
Gure herrira agertu.
34
Gure sehien soldata
Damurik hobea ez da,
Zirikuz egin eskularruak
Ez lituzkete ez falta.
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35
Gabe hargatik ez dire
Lonazkoak bada ere,
Brasadatik lephora iguzkiak
Eskuak beldurrez erre.
36
Hitz batez dituztenean
Zapata-gonak soinean,
Baionako panpinak diduri
Dituzula aitzinean,
37
Aparailu eder hortan,
Besta eta igandetan,
Bide berritan laurazka dire
Ikusiko pasaietan.
38
Nola othe dute ahantzi
Etxetan zer duten utzi.
Haintzur, jorraiak. Helaz, hetara,
Behar dire berdin jautsi.
39
Nihor bada ene koplez
Estomakatzen suertez,
Goragalea khentzeko dire
Soberanoak ordainez.

95

XII. LARRUNEN BAZKALONDOKO DESERTA
1
Non othe naiz ni aurkhitzen,
Zer zorion dut dastatzen?
Konpainia maitagarri batek
Oihuz nau abiarazten.
2
Izpiritu Larrungoa,
Esker dautzut bethikoa,
Zure bidez baitut iragaten
Egun bat dohatsuzkoa.
3
Beha dezadan inguru,
Lorietan naiz mukuru:
Jende plantez setiatua,
Beharrik nintzela sorthu.
4
Ermitau bat dut ikusten
Mortura ihes egiten,
Ejiptokoa, ohi bezala,
Debotez hau du publatzen.
5
Aphez, Beata Birjina,
Kalostretan nahi dena,
Munduko batekin banuke
Ikuskari konpliena.
6
Bistaren kontentatzeko,
Batzarraren osatzeko,
Dohainaren begira daudenak
Zenbat ez dut aurkhituko?
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7
Atsegin emendagarri,
Gauza bat da miragarri,
Apetitu bat baita ikusteko
plat-guzien xukhagarri.
8
Ez, ez, esker mendiari,
Bai ordean jan gauzari:
Hortzak khamutsak ez baditugu
Zordun gaizko Mariari.
9
Bion daizula Maria,
Zaren luzaro bizia:
Gose-eztenari janarazteko
Antze duzu berezia.
10
Urthubiako friantak,
Zer dire zuen Banketak?
Gure Mariak ahantzten ditu
Zuen kuziner balentak.
11
Xokatua Bizkondea
Bai haren gorthea
Desafio ematen dautzute,
Gure Maria andrea.
12
Duzularik abantaila,
Dudarik ez den bezala,
Zure espostzat da erregeren
Sukhaldeko prinzipala.
13
Hauxe da, hauxe dohaina,
Ardietsi duzun oina;
Larrungo tupinan egin zare
Kuzineren erregina.
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14
Zu horla lausengaturik,
Gu ere bai dostaturik,
Larrungo San Miguelen kapera
Ez dago berregindurik.
15
Dugun, beraz, abiadan,
Zerbaitto eman ofrendan:
Gerthakari gaixtotik Jainkoak
Gaitzan iduk bere goardan.
16
Orai presuna gazteak,
Orai zerura galdeak,
Hurbil den huntan eska detzagun
Bakhotxak dohain gureak.
17
Zu, Maria, altxaturik,
Gu ere bai dostaturik,
Etxeko andre Ihartzetakoa,
Ez dago horla pagurik.
18
Gure ostaler zalduna,
Hirriz kontent etzarena,
Erraguzu abiatu gabe,
Zer den gure penarena.
19
Galdetu duzu korteski,
Horra bada guk bizarki:
Jainkoari gomenda gaitzatzu,
Arren goazen dohatsuki.
20
Agur beraz, zaude brabo,
Berriz ikus arteraino:
Goiz onik baizen ezin dukezu
Larrun hauzo dukezuino.
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XIII. GERLAKO KOPLAK. LOUIS XIV. C
1
Donibanen aphez batek kopla hauk eman ditu,
Eskal Herrian kantatzen behar dire aditu.
Frantziako Erregeren dire laudoriotan,
Frantsesaren ohoretan Espainolen laidotan.
2
Vive vitor Frantziako gure Errege noblea,
Jainkoak onets duela haren majestatea,
Merezi duen bezala lauda-ezagun ohorez,
Espainolek atsekabe har dezaten amorez.
3
Bethi bizi behar luke gure Errege zaldunak,
Haren zerbitzari leial gare gu Eskaldunak,
Maita dezagun guziek, zerbitza armadetan,
Espainol etsai guziak hil artean gerletan.
4
Giristino errana da haren majestatea,
Elizaren seme primu haren kualitatea,
Dignitatez handia da Erregeren presuna,
Espainolek ongi gosta haren handitasuna.
5
Aphez ornamentuz bestiz Errege da sakratu,
Abade da, Kalonje da, Diakre ordenatu,
Kalixdik edan zuen odol konsakratua,
Espainola ohora zak gure Errege haltua.
6
Aingeru bat Frantziarat zerutik zen ethorri,
Olio sainduz betherik anpoila bat ekharri,
Frantziako erregeak hartaz sakratzen dire,
Espainolak dohain hartan ohoratzen ez dire.
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7
Gure Erregek sendatzen tu min batzuk seinaturik,
Bezta buru handietan eskuan ukhiturik,
Frantziako erregeek grazia hau badute,
Espainolek ohore hau zeruetan ez dute.
8
Gure Erregek du izena Jaungoikoak emana,
Erreginak etsiturik mirakuiluz izana,
Elizaren fagoretan higanoten galtzeko,
Espainol superbioak humil errendatzeko.
9
Luis handia deitzen da gure Errege Frantzian
Hain handi den erregerik ez da mundu guzian,
Enperadore guzien gainetik handiena,
Espainolen despendioz bethi handitzen dena.
10
Munduko gerlarietan ez da Holandesarik,
Erromano famosetan ez da hunen parerik,
Frantzian ohore dute Errege hau baitute,
Espainolek on lukete holako bat balute.
11
Frantzian frantsesek sarri behar dugu ohore,
Xarlemañe zen bezala Luis enperadore,
Burbongoek hartu behar Austriako etxea,
Espainiako errege Frantziako printzea.
12
Mundu guzia da jelos hunen handitasunaz,
Hunen puxantziaz eta hunen nausitasunaz,
Hunen kontra inbidiaz etsaiak liga egin,
Espainolak egin liga gure Erregek desegin.
13
Jainkoaren desgogora eta bidegabetan,
Higanoten fagoretan, kristau onen kaltetan,
Frantzia eta errege biak nahiz desegin,
Espainolek liga dute higanotekin egin.
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14
Liga horren egilea akhelarren izatu,
Akhelarren hasi liga akhelarren osatu,
Akhelarreko akherra liga hortan agrada,
Espainian alkhardia deituan egina da.
15
Ifernuko satan beltzak traza hau du aurkhitu,
Kristauak higanotekin ligan ezkondu ditu.
Akhelarreko tenpluan akherra zen apheza.
Espainolen liga beltzak han entzun zuen meza.
16
Satanen liga hortarik Antekrist da jautsiko,
Mundu hau heldu galtzerat azken judizioko,
Luzifer ifernutikan ethorriko mundurat,
Espainol sainduen bilha gidatzeko zerurat.
17
Liga hori zein gaizto den obretarik da igerri,
Mundua eman duk Satan odoletan igeri,
Frantziako higanotak heresian gogortu,
Espainolen liga hortaz obra gaiztoak sorthu.
18
Angelesak khasaturik ber-Errege debota,
Erregetzat hartu dute printze bat higanota,
Gure erregek aise zuken khoroa mantenatu,
Espainolen liga horrek ez balu debekatu.
19
Liga horren egilea jaunak madarikatu,
Frantzia eta Errege ditu benedikatu,
Ligari gerla emanez behar sari handia,
Frantziako erregeen Espainia India.
20
Erregek gerletan baitu bortzehun mila gizon,
Leihorrez itsasoz eta hirietan garnizon,
Fronter eta marinetan armetan milizia.
Espainolek pagatuko dispendio guzia.
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21
Frantsesak gerletan dire munduaren garaiak
Errabiatuak dire hekien kontra etsaiak,
Frantsesaren haragitik jan nahiz dire gose,
Espainolen odoletik frantsesak ongi ase.
22
Frantziako errege da itsasoko errege,
Angelesei, holandesi ihesi egiten lege,
Frantziako armada da guzien garai gerlan,
Holandesak, angelesak ihesi dohaz belan.
23
Angeleterra hil hurren, hagonian Holanda,
Alemania khorrokan, Saboia kandelan da,
Frantziako higanotak azkeneko flakezan,
Espainolek gehienik min handia kabezan.
24
Etsaien kontra Errege da kausitzen pilotari,
Etsaiak erreferari gure Errege butari,
Pilotan, tiroak butan, handia du indarra,
Espainolak phara beza, badu segur beharra.
25
Armadetan5 bezta handi etsaiak dantzan ari,
Frantziako errege da guzien soinulari,
Bonbaz jotzen danburina, phezaz berriz xirula,
Espainolak egiten dik arinki kabriola.
26
Frantsesarekin hauzitan ari dire etsaiak,
Hauzi hura jujatuko armadetan garaiak,
Frantziaren fagoretan izanen da arrasta,
Espainol bizkar zabalak jasan dezala basta.
27
Frantsesekin espainolak egun eta sekulan
Ezin ungi akordatuz izanen du bethi lan,
Zeruan ere zer moldez bakea bien artean,
Espainolak ez nahiko frantsesaren aldean.
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28
Frantsesari espainola ezin dakio hurbil,
Etsai sorthu, etsai bizi, etsai mortal behar hil,
Leheneko aingeruek gira gerla zeruan,
Espainola han ariko frantsesekin guduan.
29
Biktorios da gerletan Frantziako Errege,
Etsaiak bentzutu ditu guziak egin donge,
Frantziako erresuma altxatu da goitira,
Espainia ekharriko Frantziaren azpira.
30
Gerla noizbait baratuko, etsaiak baketuko,
Frantses biktoriosekin dira adiskidatuko,
Xanteka eta topeka han eginen banketa,
Espainolek pagatuko frantses jaunen eskota.
31
Hogoi eta hamar mila frantses bazkalondoan zen,
Hirur hogoi mil tuztela espainolak bantatzen,
Bakhotxa da bietan mil, mirakuilu berria!
Espainol biziei hartu frantses hilek hiria.

103

XIV. DUKE BURGOINEKOA
1
Laster zaizkizu suntsitu
Frantsesen esperantza!
Gora zare hegaldatu
Uso garbi aratza!
Mundua duzu gaitzetsi,
Ikustea berantetsi
Aingeruen egoitza!
2
Frantsesaren bihotzean
Duzu eman dolua:
Libera me kantatzean
Triste da populua:
Aiphatzean goan zarena,
Nausitzen zaio auhena,
Lothuko da tenplua.
3
Dohatsu zen populua,
Zu printze izatea,
Nola bizi etsenplua,
Zutan atzematea,
Bizirikan miragarri,
Hiltzea ez segigarri,
Sainduen egitea!
4
Blancha zinduen zuk ama,
Luis sainduak gisa,
Arren duzu saindu fama,
Dauphina loriosa:
Jainkoaren beldurrean,
Bizi izan zare lurrean,
Berthutez aberatsa.
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5
Bularrarekin zintuzten
Berthuterat plegatu.
Jesusek zuen egiten
Zutaz arthoski kontu.
Arren daukagu segurrez
Hunen haurren dolorez
Artha duzula hartu.
6
Zure gelaz duzu egin
Gorthean komentua.
Elizak zautzun atsegin
Han zen zure gostua.
Palazioa zelarik
Mundu batzuk ez nahirik
Egin duzu mortua.
7
Jigante batzuen pare2
Duzu zuk aintzinatu,
Zeruko bidean zare
Lehiaz lasterkatu:
Ephe gutiz lan handiak,
Merezimenduzko Indiak
Zuk dituzu obratu.
8
Tristeen kontsolagarri,
Duke Bourgoinekoa,
Utzi duzu Dauphin berri
Printze agintzazkoa.
Ohi nola eliz kapa4
Zuk ere diozu floka
Utzi berthutezkoa.
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9
Eman diozun primeza
Ungi dezan mantena,
Zuk diokozu emaitza,
Aldikoz zeruena,
Helas, gure eliza-amaz
Frantziako erresumaz
Duzun orhoitzapena.

XV. FRANTZIAKO ERREGINAREN LAUDORIOA. LOUIS XV.
GARRENAREN ANDREA, REINE MARIE.
1
Goizegi da iragan emazteki bortitza
Zuk fratzesaren baitan izan duzun puxantza,
Goizean ginen dohatsu zuri obeditzeaz,
Arrats bereko itsu, zure gida galtzeaz.
2
Erresuman zintugun othoitzezko habea,
Zenbatenaz indardun hanbatenaz hobea;
Eliza zen dohakabe, hurren iraungitua,
Zinenean khar gabe, kontrestak lotsatua.
3
Dauphina bat zitzaikun jaio zure fruitua,
Agintzen non baitzaukun gaindiz mirakuilua;
Bertze Blanxa baten ganik, zer ginezaken uste,
Dudarik gabetarik zenbait San Louis gazte.
4
Esperantzen fruituaz, gozorik utzi gabe
Zerua da bereaz, laisterka egin gabe,
Erregeen erregeac bertzela du pensatu;
Bekhatore dongeak horla du merezitu.
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5
Penaren aringarri, zure ilobasoa
Dugu Dauphina berri, printze agintzazkoa,
Ohi nola eliz kapa bere ondokoari,
Zuk berthutezko floka diozu utzi haurrari.
6
Zuk eman ontasunak ezin daitezke lauda;
Errefinatuenak ezin baitezke heda;
Nork beraz pinta azkeneko helaz, zure emaitza,
Xoilki da gai hortako, Jainkozko eskuantza.
7
Jesusen konpainia zaikulakotz urrundu;
Haren bihotz eztia daukuzu zuk hurbildu,
Dohainaren gozamena tristeei errexteko,
Inginu sainduena duzu izan hortako.
8
Besta bat erresuman daukuzu gomendatu;
Kantiko berrietan Jauna dadin laudatu;
Esther erreginarekin konpara zaitzakete;
Zeren kharrez harekin duzun hanbat egite.
9
Izan dugun presenta, arren gal ez dezagun;
Zure dugu kredita behar, gau eta egun;
Helaz, gure eliza-amaz duzun orhoitzapena;
Ohi zure-erresumaz artha bereziena.
10
Gure esker onentzat sujet humil bezala;
Hartzen dugu patrointzat judu kasta leiala;
Zer populuaren ganik, zure dohainen orde,
Zer gutiako denik, zer dezazuke galde?
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XVI. HENDAYAREN LAUDORIOA. E. 1766
1
Hendaia, zu ostatu Printze Monarkena:
Zaren bethi laudatu, herrien goihena;
Zu aiphatu gabe, ezin naite geldi,
Beldurrez naiz herabe, ez naizen gai handi.
2
Nongo othe mintzaiak ungi liro konda?
Gutiak dire gaiak ezin daizte heda,
Urrezko xoil mihiak abantaila duke,
Ongi zure graziak kanta baitetzake.
3
Zure da galtzarikan Irla bat ikusten,
Monarken batzarrean zein baita miretsten;
Bake alientziak han dire finkatu;
Espainia, Frantziak finean baketu.
4
Itsasoaren puntuan gaztelu ederra,
Gortheko bisitetan, prest duzu agurra:
Etsaien arribada denean ethortzen
Zuk duzu alborada modakoa jotzen.
5
Marinelak zu zaitu bere hirriskutan,
Salbamenduko portu haize, tenpestetan,
Mendiak antapara, zuk ere bai kontxa,
Etxaturik aingura, segur du erlaxa.
6
Bidasoa denean uholdez hanpatzen,
Zure zorionean gauza da gerthatzen;
Arrozoinekin horla zaitezke errana,
Frantziako zarela herrien lehena.
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7
Lur onari darraio jende bat arraia,
Arrotza ere zaio duela anaia,
Kalitate ederrik baizen ez den lurrak,
Zer diro-ekhar gaixtorik, zer baizen thresorak?
8
Bali bekit gaur zuri, kopla ematea,
Ene egon-tokiari, agur egitea:
Bertzela ezagutza, ez dezaquet ager,
Horra beraz bihotza eta mila esker.

XVII. D'ESTAING Jn. KONTEAREN LAUDORIOAK
1
Gure solasak beitez d'Estaing Jn kondeaz
Eskadren aitzindari parerik gabeaz:
Erresuma guzian bedi aiphatua,
Ez bedi gutienik gutaz laudatua.
2
Zuk gerla gizonetan, o d'Estaing noblea!
Daramazu segur da, zuzenki florea:
Ethorkiz zare jauxte phuruenetarik
Frantzian diren etxe zaharrenetarik.
3
Maiz zure arbasoak dire seinalatu
Frantziaren khoroa dute sustengatu.
Zenbat ere odolak baitzaitu goratzen,
Zure bihotzak zaitu hobeki bistatzen.
4
Beharrik zaituela Louisek hautatu,
Aitzindaritasunaz, jauna, fagoratu.
Zer ez du irabazi zutan kondatzeaz
Bere intres minenak euri fidatzeaz?
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5
Zenbat angeles untzi duzun eskuratu,
Eman tiroka sutan ere ondoratu:
Khar handirekin zare urez gudukatzen,
Frantzes bandera duzu ohorez estaltzen.
6
Itsasoan bezala zare leihorrean supean
Seinalatzen premia denean:
Guzietan guzia zare guzizkoa,
Oi, non kausi bertze batzu bezalakoa.
7
Gure bazter urrunak tutzu indarztatu,
Etsaien eskutaric ungi beuiratu,
Ez da hortan guzia: konkesta berriak,
Egin izan ditutzu progotxagarriak.
8
Grenada duzu hartu gauaren minean,
Zeroni zinelarik tropen aitzinean:
Zu behar ahal zinen hola agertzeko,
Hanbat animorekin hartaz jabetzeko.
9
Ez utzteko Grenada frantzesek hartzera
Biron da lehiatu haren laguntzera.
Angeles suhar huni zer zaio gerthatu?
Bereac hartarik da ihes abiatu.
10
Bironek eman dio usain Grenadari,
Ausikirik ez dio euin fruitu hari,
Garratzegia zaio naski iduritu,
Ala eztia baitu d'Estaignek aurkhitu.
11
Angelesak ditugu ikharan sarthuak,
Ikusteaz frantzesak hurren nausituak.
Itsasoko errege, zioten zirela,
Egun ikhas bezate rnintzatzen bertzela.
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12
Gerlate huntaz dire minki orhoituko
Bere irla maiteak dituzte galduko:
Angeleterraz beraz ez dut ihardexten,
Frantzesek, espainolak, han badire jauxten.
13
O D'Estaing, erresuma izan da tristatu
Entzunic zintuztela bi tiroz kolpatu:
Orai zu sendatzeak gaitu konsolatzen,
Fagore hortaz dugu zerua laudatzen.
14
Zure beharra badu oraino Frantziak
Ni gisa mintzo dire frantzes on guziak
De profundisen orde, gure elizetan
Te Deum da erranen zure ohoretan.
15
Nazione supherra, etsai muthiria,
Ez duk zeren kantatu aurthen bitoria,
Frantziako erregek hau eskolatuko;
Eskola saria duk ongi pagatuko.

111

XVIII. DUCOS JAUNAREN LAUDORIOAK
1
Dugun guziek egun oihu goraz kanta,
Ongi ethorri dela gure abokata,
Ongi ethorri dela luze bizitzeko,
Bere nekhen sariaz bethi gozatzeko.
2
Ducos jaunaren izen ezin ahantzia,
Betikotz izan bedi iskribuz utzia,
Donibane bat deino Clareten ospeak
Alegeratuko tu gure-umen umeak.
3
Herriko intresentzat, eta ona gatik,
Gogotik utzi zuten familia bistatik,
Etziren lotsa izan bide luze baten,
Herabe izan gabe, posta hartu zuten.
4
Piaiako gaztuez ez gaitezen mintza,
Hec nahi dutena da gure ezagutza,
Herria laguntzea sedagar zaiote,
Herriko-onaz bertzerik bilhatu ez dute.
5
Donibane ikusi zuten nahasia,
Famillen batasuna osoki hautsia:
Bere soseguari guti behaturik,
Bertzena dute-erosi ongi pagaturik.
6
Burijesa despitez zohana herritik,
Urrikariz baratu zaiku oraikotik;
Jaun Claret bai Ducosi betzote eskerrak,
Uda-gizonak eta bai itsastiarrak.
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7
Eskaldun kostatarrak nihoiz ez du izan
Bizitzeko biderik, non ez den arrantzan,
Ternua galdu geroz Baleta bezala
Donibane daiteke Getaria nola.
8
Untzi lanik ez balitz, marinel tristea,
Nolakoa leiteke, ah, hire zorthea?
Leihorreko lanetan ezin sor arthoa,
Gosez hiratcen hari mainada gaxoa.
9
Edor egin lezake ofizialeak,
Sal-erositik bizi den nekhazaleak;
Ostalerak ez luke; ez minik xumena,
Zeren gal bailezake poxin hoberena.
10
Bereziki Jaun jaunak ez lezake egin
Hanbat ezkontza eder suntsun xirolekin,
Kontradantza bakhotxa dueneko jotzen,
Notari jaunek gabe gauza du karratzen.
11
Franxisa on zelakotz ginduen galdetu,
Hark gure Burijesak ditu ondoratu,
Zori gaiztoz da libro angeles arrantza,
Ordutik da hasi gure hagorantza.
12
Goizportuak khorrokan, Sn Pierrak herren,
Belilla kandelan da, bai eta hil hurren;
Kostatarrak bezala Laphurdi guzia
Franxisaren azpian datza ehortzia.
13
Hobitik ilkhitzeko mejoria bada;
Bizitze berri baten hartzeko parada;
Parisko Biltzarrera dugun egin, hela,
Han dugu zerbitzari bat guziz leiala.
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XIX. GAUR TERTULIA HUNTAN
1
Gaur tertulia huntan andre Arrosari
Bakoitzak bere floka dioke ezarri;
Dulufrai xuri, gorri, biolet, arrosa,
Jaunek, andrek, nork bere erregalu gisa.
2
Nik ez det lore-ederrik zuri eskaintzeko,
Txistu, garanborerik zuri ondratzeko.
Onetsi behar dezu borondate ona,
Bihotzaren erditik zuretzat dedana.
3
Orobat bazaizkitzu baditut othoitzak
Helas! eskas dire flako eta hotzak,
Jaungoikoaz entzuna bada-ene galdea,
Izango zara Arrosa arantze bagea.
4
Zure berthuten urrin gozora lastertxo,
Oi, zenbat ethorriko othe da andretxo!
Makina bat beata jarraikiko zaitzu
Komentu berrien bat altxatuko dezu.
5
Erregela berrian primeroko gauza
Izango da xokolat onaren usantza,
Egunian bi bider hartzen ez duenak
Behakco tu sin falta minki diziplinak.
6
Ala marabillosa baita sekretua
Gure modu berriak orain asmatua!
Kulpen penitenzia ondo egiteko,
Mortifikazioa mortifikatzeko.
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7
Hilko dan bezain sarri gure monja
Eleizak pleitu bage egingo du fiesta.
Nafarroa Limaren berdin da jarriko,
Santa-Arrosa berria zeren da han jaio.
8
Ah, zer ditxa orduan aita bai amentzat,
Konsuelo handia izeba batentzat!
Landarea baituke berak ihinztatu,
Aire gaixtoetarik bethi begiratu.
9
Ez bide du zeruan aizpa ahanztuko,
Bere exemplu ona dio pagatuko;
Esku bat hunek hemen hedatu badio,
Ordaina handik biez lagunduko dio.
10
Kuraie, tertulia, kuraie egizu,
Orduan xokolata merke edango dezu;
Kakaba abuztuak ez du faltatuko;
Zure Patroiak baitu kuidado hartuko.
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XX. DONOSTIAR BATZUEN EMIGRAZIOA,
1794 & 1795 URTHETAN
1
Malenkonia triste baten botatzeko,
Destierro huntako penen arintzeko,
Degun kanta biaje dan zelebrerena,
Donostiar señorek, iaz, egin dutena.
2
Itsas idorrak, helaz, balire mintzatzen,
Asunto hau erraza liteke konplitzen.
Elemento hauk berri dakite hobeto,
Zeren bethi izandu diraden testigo.
3
Testigoak ordean, zertako ditugu?
Biajanteak berak ditzagun aditu.
Antigoako-ondarra dastatu orduko,
Batek dio, nola naiz ni Igeldorako?
4
Athoz, Mari-Antoni, huna besotxoa,
Bestenaz baratuko naiz hemen gaxoa,
Ez det balore aski gora igateko,
Hatsnaska faltatzen zait gora igoteko.
5
Igeldoko San Pedro jauna athozkigu,
Orai zure sokorro behar handi degu,
Bentaraino kottadu hau ailega dadin,
Mistel edo Malaga tragotxo birekin.
6
Patroi loriosoa erregutu eta,
Lastertxo zan agertu deseatu benta,
Poz eta atseginez gaxoa zan biztu,
Ez ordean santuaz inor akordatu.
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7
Zeruko gastigua laster zan agertu,
Ingrato batek nola baitu merezitu,
Arkukusoz makina bat zan bertan jatsi,
Kulpa dun bai bakeak gintuzten iretsi.
8
Odol hustuak eta lo bage gajoak,
Gu sendatzeko behar ziran milagroak,
Bertan probidentziak zuan bat bidali,
Likore espezial bat, ttur, ttur, ttur.
9
Nektar milagrozko hark gintuen alaitu,
Argiraino ginduan erraz aguentatu,
Bainan xupatu zan bai, xokolat kikera,
Kapaz ginan mendiei egiteko gerra.
10
Jaunek hartu zituzten bere eskopetak,
Señorek, berriz, bastoi batzu xit politak,
Bainan inork San Pedro ez zuan ez aztu,
Gauaz zeren zituan ondo azotatu.
11
Guztiek botu batez zuten oihuz esan:
"Partitu bage sarthu behar da eleizan,
Santuari biaje on bat eskatzeko,
Bainan gero graziak zuzen itzultzeko".
12
Orioko mendian, arontz ginoazen,
Bertan Peto-Roman bat, huna non da sortzen,
Batek dio, iduri du gure Robin,
Hura bera da bere modako-arropekin.
13
Adios esan eta ginan goan abrera,
Bai eta abiatu laster buruz bera,
Hats naska faltatzen bazen igoteko,
Orai belhaunak herbal ditugu jaisteko.
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14
Sarri diote deitzen, Ganis Larreari,
Tink-tinki itxeki nahiz haren besoari;
Helaz, ordean badu Ganisek zer egin,
Zeren gatik lephoan min baitzaio egin.
15
Esango det nola da gauza suzeditu,
Geiegi du burua atzera jiratu,
Han zuan, han alaja bat kuidatzekoa,
Tortikolik bortitxak du prinzipioa.
16
Al bezala Orion ailegatu eta,
Izan ginuan lagun batekin festa,
Bideak kansaturik min zitzaion egin,
Bainan ez zuan behar ama Andreak jakin.
17
Gajoa ohatzean zegon luzetua,
Gorphutzeko balorez guztiz bagetua,
Aphez, ofiziale, guztiak mediku,
Probetxu guti eta asko kiku-miku.
18
Bainan ostaleraren salda onarekin,
Halaber oinetako baino batzuekin,
Bertan zan gure hila xutik abiatu,
Bai eta bideari lotzera pharatu.
19
Gu, gaxoaren gatik, erdi bazkalduak,
Gure indarrak ez ziran sobra sobratuak,
Xokolate prisa bat ez zan, ez zertako,
Zarauzko bidearen ondo egiteko.
20
Hargatik ostalera zuten abisatu,
Kostalet biguin bana zezala konpondu:
"Ai, koziner txatxarra! Non da halakorik?
Ez Madrid, ez Lisboan ez dauka parerik".
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21
Doña Fulanak zuan goloskiegi jan,
Gero ezin ixirituz bazaukan aski lan,
Gora eta beera inork ezin bara,
Herrira joaten ziran medikuketara.
22
Biharamun goizean egin zan konseju,
Zein parajetan behar othe zen baratu:
Batzuen botua zan, Oikia zuloko,
Bestek, berriz, gostua zaukaten Zarauzko.
23
Alabainan Oikia toki zan gordea,
Nola franzesak hara topatu bidea?
Don Robin zan bakharra topa zezakena,
Etsaia Donostian sarthu zan eguna.
24
Zarauztarrak ez ziran luze han bizitu,
Farola argiz zuten Oikia bilatu,
Beraz guztiak ginan juntatu batean,
Frantzesa norako zan ikusi artean.
25
Batzuk, ordean, sustuz ezin lorik egin,
Barnea trastornatzen uli hots batekin,
Beldur ziran etsaia etzala tontoa,
Noizbeit ez bilatzeko Oikia zuloa.
26
Hargatik zuten hartu, bertan animoa,
Denbora galdu bage, arontz goatekoa,
Traste batzuek ziran enbargatu urez,
Bainan prinzipalenak, prudentki idorrez.
27
"Zer egin da hitaz, oh, Pluton tristea!?
Nolakoa behar da, hire suertea?
Hik hire dama ganik partitu ez nahi,
Berriz hire hartzera Dama ezin atrebi.
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28
Nori fidatuko hau tranze herstu huntan
Erori ez hadintzat, Pineten eskutan?
Kuidado, zuk, Joakina, niri hau galtzetik,
Ikusi nai badezu nere arpegirik".
29
Xakur gajoa, xanga nigarti batekin,
Goneta da agarratzen bere atzaparrekin,
Dofia Fulanak ez du agertzen negarrik,
Beldurrez inork egin harentzat farrarik.
30
Halere zaio zenbeit xorta isuriko,
Norabait gordatzera lotsaz goan beharko,
Noizbeit jendei, adios, labur bat esanik,
Badijoa ikusi bage cher Plutonik.
31
Bitartean lagunak, goan ziran abrera,
Bai eta ailegatu Debako herrira,
Ikusi beharko zan gure alarguna,
Korrika nola zoan, larre hetan barna.
32
Oikiarrek, atzetik, farra egin eta
Donostiara zuten, eman bere arruta,
Ez jakinez Bizkaian, zer zan ikusteko,
Naiagoz franzesekin, izan egiteko.
33
Zuek Probintziatik, arontz zohaztenak,
Igorri arren guri notizia onak,
Nola othe zareten Bizkaira ailegatu,
Zer karino dezuen Bilbauen izandu.
34
Debatik Elgoibarra joan ginan zalditan,
Desgraziarik bage, gure presunetan,
Helaz, ordean gero, zer zan suzeditu,
Fraile bat señorekin kasik burrukatu.
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35
Hobe zuan gajoak, ez zan kaputxino,
Ezen bizarrik bage zan komenturako,
Aski izango othe zan inkisizioa
Punitzeko horlako sakrilejioa?
36
Frailekin baketurik, joan ginan abrera,
Baitere ailegatu ditxoski Bilbaura.
Han, ordean, min bage bagare izandu,
Don Joseren sableak eskerrak behar du.
37
Frantzesa bertan zala, buila zan altxatu,
Probintzia tranpiaz zuten akusatu,
Han behar zan ikusi Don Joakin kaletan,
Urrezko imagina, bitxo besoetan.
38
Gure goarda-korsaren anparuarekin,
Firme ibili ginan beldur gutxirekin,
Baina ikusi eta montaines jendea,
Ija lastimagarri zan gure zorthea.
39
Ala ordean baita gezurti kanpoa,
Hartako ere darraiko maiz enganioa,
Justizia demagun zuzen duenari,
Muntainak zor ez dio ezer Bizkaiari.
40
Korri detzagun Castro, Laredo, Santona,
Guztietan topatzen da karino ona.
Non dago txakolinik han bezalakorik,
Limoi, urre-laranja usai onekorik?
41
Inor badago triste, oi zer dibersio!
Musikak umorea arinduko dio.
Baileak egun oroz errefreskoekin,
Erregeren marino, gizon boapoekin.
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42
Don Laurenzo guztien abrean ageri,
Hark ere dio bista ematen galari,
Itsasoan bezala idorrean ere,
Gure Goikoetxea handi bethiere.
43
Noizbeit, noizbeit, bakea da etsaiarekin,
Badator komendanta notiziarekin,
Poza batek bestea du aztuarazten,
Jendeak iya ez daki alegriaz non den.
44
Bakhoitza ikusten da korrika dohala,
Maleta egitera, txoroa bezala.
Jose, Joakin, Rikardos dituzte bidaltzen,
Zerkanian othe dan zaldirik aurkhitzen.
45
Ordean ama-andrea, nork du konsultatu?
Ez, ez, oraindik zaldi beharrik ez degu,
Degun primero ikus zer dan bake hori,
Itsuan eman bage bide luze horri.
46
Ama-andrea, zertako itxaro nahi du?
Gure destierroa ez beza luzatu.
Ikus beza fulana nola dan tristatzen,
Tristuraren handiaz zenbat dan flakatzeri.
47
Untzietan trasteak dire bidaliko,
Eta geroni joanen gare ttoko-ttoko.
Vamos, dio azkenean gure ama-andreak,
Don Josek tu ordean bilatu moldeak.
48
Agudo irten ziran gure jaun galaiak,
Topatzeko zaldiak, sila bai siloiak.
Zorigaiztoko sila Mari-Kurutzentzat,
Lutuko okasioa konpainiarentzat.
122

49
Iyo zuan zaldia lunatikoa zen,
Bai eta ilhargia zegoen bethetzen,
Abre eroa bertan saltoka zan hasi,
Dama ginuen laster airean ikusi.
50
Airean egoteko ez zuan hegorik,
Ez eta arrieroak jasateko indarrik,
Jo zuan beraz lurra, beruna iduri,
Gure iritzian zan hil hotza erori.
51
Santoñako ondarra odolez bustia,
Zeruari erreguz jenderen guztia.
Gutxigatik landatu ez zan gurutzea,
Heriotze trajiko baten seinalea.
52
Ditxoski mina ez zan sustoa adin bat,
Arpegia zitzaion handitu puska bat,
Nobedaderik bage ginan joan abrera,
Bai eta ailegatu ondotxo Castrora.
53
Pausuak gure Dama zuan antolatu,
Ezen ohetik ez zan atzenik altxatu.
Partitu ginen, beraz, Bizkaia aldera,
Bai eta ailegatu min bage Bilbaura.
54
Don J oakinek beharko ez du aldi huntan,
Urrezko imaginekin korritu kalian.
Frantzesa joanez gero ez dago beharrik,
Holako prozesio ez rogatibarik.
55
Ziudade pollit huntan paseatu eta,
Kanpanzarra ginuan eman guk arruta.
Mendi huntan, ordean, gauak atzemanik
Zer oihu, zer deihadar gure Damen ganik!
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56
Penarekin ginuen Mondragon atzeman,
Halaber txit kontentu gau hura ereman.
Han zan hartu asmua Villarrealeko,
Ezker utziz Bergara bestaldi bateko.
57
Villarrealen ginan realki bazkaldu,
Ordainez alabantza realak behar tu.
Banauka gaur urrezko mingainetarik bat
Ez nezake alaba merezi adin bat.
58
Ondo jan, edan eta gure animoan
Zan Alegrian gaua igarotzeko.
Alegrian uste zan izan alegera,
Baizik kapaz zan bati sortzeko tristura.
59
Egunak zueneko ttantta bat argitu
Igandeari zorra zitzaion pagatu.
Berehala prestatu zan kabaileria,
Negar bage genuen utzi Alegria.
60
Kabalkada sartzean Tolosa athetan,
Txiki, handi guztiak zegoen leihotan!
Frantsesa irten geroz ikusi ez zuten
Halako eskadronik handik igaroten.
61
Iya berauntetsiak gure parajetan
Falta egiten izanez nork bere etxetan.
Bidera jende asko zitzaikun ethorri,
Ehun mila miloika eskumuin ekharri.
62
Bokadu baten jaten ginauden Emanin,
Huna non agertzen da ditxozko Errobin.
Orioko mendian, Oikia larretan,
Errobin topatzen da toki guztietan.
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63
Egin eta ondoan gure othurdu motxa,
Jo zuten berehala etxerako martxa.
Likheroki genuen igaro bidea,
Guztiz ondo topatu nork bere jendea.
64
Hamalaur ilhabete kanpoan egonik
Itsaso, idor, mendi asko iraganik,
Jaungoikoak osorik ekharri gintuen,
Beraz, esker handiak merezi zituen.
65
Hargatik esango det hala den bezala,
Obligazio hori konplitua dala,
Bestenaz ezeretan banaiz enganatu
Deskuidako kulpa bat behar zait barkhatu.
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XXI DON ANTONIO TASTET

1
Don AntonioK bidaldu galaia alabatzeko,
Hunen meritu ederrez ondo hitz egiteko,
Mingain aski ez dedala behar det konfesatu,
Ojala karino onaz zorra banu pagatu!
Hori da Pupunak esan dezakena Aguirrez,
Bai eta ere gogotik firma urrezko letrez.

l'
Don Antoniori esker asko diot bidaltzen,
Galai primorosoren bat baitaut enkomendatzen,
Hunen miritu ederrez ondo hitz egiteko,
Klaroki det konfesatzen, ez det talentu asko,
Ojala karino onaz zorra balitz pagatzen
Banakike kapitala intresaz igoaltzen!
Hala det Don Pedro Aguirre ahalaz satisfatu,
Nola baitu irtentzean ederki deklaratu.
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XXII. ALDEAN DEGU EGUNA
1
Aldean degu eguna
Gure alegranziena,
Gure tio ondragarriaren
Ditxoso llegadarena.
2
Konpondu bitez bideak,
Idek, zabal bi atheak,
Trabarik inon topa ez dezan
Gure aitaren mesedeak.
3
Horra Emani bidean,
Horra kotxeren batean,
Hura bera da, ezagutzen det,
Jaun bat duela aldean.
4
Non zare, bada, Arroxa,
Higi zaite laster, khexa
Hor dathorkigu gure gizona,
Khexa zaite, bada, khexa.
5
Aixpa Joana, begirautzu,
Ez dakizula asturu,
Sudurra eskaler batzuetan
Nola zenduen okertu.
6
Zabiltza kuidadorekin
Eta prudenziarekin
Lutu berririk ez degun zuen
Atzeko aldearekin.
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7
Nik osaba dut maitatzen,
Zuk adinbat estimatzen,
Ordean inon mantxarik
Batere ez zait gustatzen.
8
Goazen, beraz, poco a poco,
Berdin bada denbora asko,
Oraindic ez dago Portaletan,
Zertako gara jatsiko.
9
Athetan deneko sartzen,
Lephorat zaizko saltatzen,
Indar asko izaten ez badu
Lurrerat dute botatzen.
10
Anteojorik bage du
Sudurra erreparatu,
Quez eso, mi querida muchacha,
Non haiz horrela kolpatu?
11
No importa, tio ondrado,
Beorri badago ondo,
Arpegiko mantxaren bat gatik
Ez daukat hanbat kuidado.
12
Non da, querida Pupona,
Non dezue tia ona?
Athoz huna eman diotzadan
Bi edo hirur lastana.
13
Agur, Don Antoniori,
Ondotxo dela ethorri,
Ezer nik ez det ukhatzekorik
Beorren mesedeari.
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14
Hemen dathor Dominika,
Osaba ganat korrika,
Aita bigarrentzat deiturik
Iretsi nai du lastanka.
15
Adios, Pepe, mi amigo
Anciano y nuevo,
Como pasa uste mi querido
siempre largo y gordito.
16
Oyes, Joana, nor dun hori,
Nondik da hunat ethorri?
Pañuelo batekin buruan
Eta tonel bat iduri?
17
Jarri bedi, tio jauna,
Egin beza nai duena,
Ezer ez degu guk egiteko,
Baizik gustatzen zaiona.
18
Chica, está tu quieta,
esto ez lo que me gusta.
Yo pediré quando será tiempo
todo que me hará falta.
19
Atoste tertulianaz,
Gure bethiko lagunak,
Atoste bai guri ematerat
Zzuen enhorabuenak.
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XXIII. AGUR DONA MARGARITA, 1798.
1
Agur Dofia Margarita,
Señorita guztiz prudenta,
Asko urthez gozatu dezala,
Egun bezalako fiesta.
2
Bere haur joien aldean,
Zaharrena eskuiean,
Xahar-xahar eta ximurtua
Ikusi dadin artean.
3
Ah, ene bara ojala
Ez balego hain argala!
Herioari agintzekotzat
Atzerago dijoala.
4
Orduan amonatua,
Baita amasabatua,
Dama Josepharen umen umez
Leiteke mainaztatua.
5
Dela, bada, konplitua
Egungo ene botua,
Gero Aita Meaker batequin
Gozatu dezan zerua. Hala biz.
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XXIV. URTHE ASIERA HUNTAN
Urthe asiera huntan, Don Diego Etxague,
Zertaz det feriatuko lotsarik izan bage?
Eskumuinik baizen ez det ezer ofrezitzeko,
Beorren mesedearen ai balire gostuko!
Ojala señorarekin balu bizi luze bat!
Osasun handi batekin Mathusalek adinbat!
Ojala ikus baletza bere-atzen egunetan,
Laur, bortz jenderazione bere umen umetan,
no teniendo otra cosa para pareja tan honrosa
de el que da lo que puede, más exigir no se debe.
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XXV. EUSKALDUN JESUITEN ALABANTZAK

Bethor Provincia, bethor jende Donostiarra,
Erretratoan bezate ikus bere herritarra,
Aita Agustin Kardaberaz hemen zaie eskaintzen
Biziaren exenplutzat guztiei proponitzen.
Ziudadean jaioa, hango builan hazia,
Laster zitzaion higindu hunelako bizia,
Jesusen konpainiako zaukan bere gogoa,
Hara ere laster zuen egin bere pausoa,
Han zituela zakien bathuco asko lagun;
Nafartar bai Probintziar eta bertze Euskaldun,
Aita Meaker bakharrik hemen det aitatuko,
Oyharzungo Mendiburu hain gutxi zait aztuko.
Ignazio handiaren banderaren azpian
Peleatzen hari ziran guztiak konpainian,
Luther eta Calvin baten ziran etsai handiak,
Rousso bai Volteren umez txit gaizki ikusiak.
Euskal herria ordean gure soldadoentzat
Kanpo herstuegia zen, bedere askorentzat:
Hargatik probidentziak zioten Italian
Seinalatu parake bat zabala Bolonian.
Han dute gure Euskaldunek aita Agustin buruko,
Hitzez eta obraz eman exenplu eder asko.
Gaiztorik bazan zepotan, gaxorik ohatzetan,
Eskola beharrik, guztiz salbatzeko gauzetan,
Begiak nola eskuak guztietan zituzten
Inoiz inor ez etzuten sokorro bage utzten.
Gazte-danik trabajuan, trabajuan zahartu,
Azquen asnaska dute trabajuan botatu:
Orai zeruetan dagoz sari onaz gozatzen,
Eta beren herritarrez Jaunari erregutzen.
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E.1 MIRAKUILUA GETHARIAN
1
Mirakuilua! Getharian zaiku
Komentu berri pullit bat altxatu:
Bonaparte berak hortako paperak
Omen ditu igorri, nondik nola hori,
Nihork ez daki.
2
Ez da ez zeren galdetu ordena,
Fraidena denetz ala serorena,
Ikus bedi nor dan fundatzail'agertzen
Nor den agintaritzat, nor kantoin harritzen
Obran agertzen.
3
Baionan zuten eta Hazparrenen,
Zori-onean etxe hau ikusten,
Xantalak, salesak, profesak, nobisak,
Hemen dire aurkhitzen nola desiratzen
Guziez baitzen.
4
Han jaun aphezak dituzte birazka,
Eta batzutan oraino laurazka,
Hala konfesora nola omoniera,
Ez dute beraz falta, badute nor hauta,
Oi, oi zer poxa!
5
Dohatsua da izanen apheza,
Bere duena gutxienen boza:
Ikusteko dago egun xuri asko,
Mon cher Père, batek hortik
Ma chère fille, hemendik,
Oi, zen den goxo!
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6
Zeinek othe du garaia izanen,
Nork othe bada Don Frantziskok baizen?
Konfesor frianta, hiztun bat lotsanta,
Hau behar da Salesen, saindu handi haren
Izan segur ta.
7
Lehenagoko erregelan etzen
Gizonik barna behar gabe sartzen,
Orai kalostrerik ez gakho doblerik,
Ez omen dute behar, zeren deiteken sar
Jende orotarik.
8
Gauza bakhar bat, hura inportante,
Kaperatto bat omen dute falta,
Herriko artzainak, adiskide minak
Ez du ez kontrestarik, emanen trabarik
Alor hortarik.
9
Jaun aphezpiku behar delakoak
Han eginen tu bere aprendizkoak:
Oi, zer egun xuri! behar den ikusi,
San Nikolauen besta nihoiz izan ezta
Hain xoragarri.
10
Sintsa andreak, utzirik fits-mitsak,
Dire agertzeko iduri Printzesak:
Nor hekien pare? Nork hanbat ohore?
Laphurdiren buztana Getharia zena,
Orai lehena.
11
Gure serorak arrantzaletarik
Jateko daude arrain fin, ederrik:
Salesen hertzeak bakailau hezeak
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Bide tu horratuko, gerokoak gero,
Astanteraino.
12
Dezagun beraz ganbia izena,
Komentu berri egin denarena,
Laharragarena ezta dagokona,
Han ez da, ez laharrik, baizen arrosarik
Eta goxorik.

E.II ESKERRAK DAROZKITZUT

1
Eskerrak darozkitzut Madama, bihurtzen,
Zure fagoreak tut handizki prezatzen.
Ez dut zure-ontasuna nihoiz ahantziko,
Maiteki bai gogoan bethi ekharriko.
2
Itsatsuco herrian bada etxe lindorik,
Bainan ez Zubeleten batere parerik,
Jauregi noblea da zutaz loriatzen,
Ene baituzu, Madama, hagitz ohoratzen.
3
Zuaznabar Daragorri izen ospatuak,
Alde gehienetan bidez aiphatuak,
Zuk ditutzu zu baitan batetara biltzen
Dagoten ohorea duzu merezitzen.
4
Espainiak eremu hedatuak ditu
Bi munduak erregek bere meneko tu:
Zein da hetan komarka non zure askasia
Ez baita aiphatua eta handietsia?
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5
Ernanin Zuaznabar, Zubelet Laphurdin;
Xume handita dire laudatuak berdin:
Non nahi gertha nadin, nora nahi nohan,
Zuen omen ona da guzien ahoan.
6
Ala ordean guti, Jaun andre prestuak,
Baitzaituzte xoratzen handi tituluak!
Sobera dakizue hemen gora dena,
Asco aldiz zeruan dela aphalena.
7
Hargatic berthutea duzue prezatzen,
Jainkozko egintzetan zaitzue lakhetzen,
Hau zaitzue egiazko merezimendua,
Bat bederaz zeren den xoilki obratua.
8
Titulu arbasoek primezaz utzia,
Erromesen hazteko kargu berezia,
Maiteki duzuela bethi begiratzen,
Berak dire egiaren lekhuko agertzen.
9
Bertze herrien artean bia beitez mintza,
Ziburuk ez Hendaiak ez beza geriza:
Zubelet, Zuaznabar, Daragorri kasta
Alargun, ume xurtxen bethi dela aita.
10
Ikus beitez etxean txar bai gazteak,
Hek dire Sara, Anna, Tobias ordeak,
Hekien urratsetan leialki ibilirik
Hilen dire zahartu eta arbasoturik.
11
Sortzez eta izatez hain gora badire,
Ordainez berthutean lano, xehe dire,
Guziekin hain aphal, hain on, hain amultsu,
Bere egin bidetan hain leial, arthatsu!
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12
Aberats handi, supher, ohore gosea;
Ikhasak ikhas hemen hire egin bidea.
Jakin ezak guziek hautela aphaltzen,
Zenbatez ere bai haiz heroni altxatzen.
13
Itsatsuarrak Sara gazteaz hartuak,
Hunen berthutez dire xoil loriatuak,
Banian ni hortaz ez naiz batere miretsten,
Nork aberats prestua ez du ederesten?
14
Ez dezazula, beraz, Madama noblea,
Sekulan utz gogotik jaunaren legea,
Munduko gauzak dire itzalaren pare,
Zerukoek iraunen dute bethiere.
15
Hortakotz zer laguntza zure espos maitean,
Tobias gazte, bainan jainkotiarrean!
Hau da miracuilua, jaun gazte bat prestu,
Hain gora berthutean, jadan da altxatu.
16
Zuen baitan segurki zerua da hari:
Raphael aingerua dautzue igorri.
Saindua baizik ez da zuen batasuna,
Ezin duke ondore baizen sainduena.
17
Ala handia baita, Josepha andrea,
Zuk duzun abantaila eta fagorea!
Madama konpliena duen ahaidetzat,
Prestu bethi izateko molde-eta Patrointzat.
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E. III. AGUR, GURE DOÑA ARROSA
1
Agur, gure Doña Arrosa,
Irandatzko Abadesa,
Beroren Mesedeak har beza
Eskeintzen zaion arrosa.
2
Nere floka ez dago ez,
Egina baratze lorez,
Iguzkiak jaio eta laster
Igartzen dituen ojez.
3
Bainan ene regaloa
Bai Hendaia guztikoa,
Ez dago airearen sujeto,
Zeren dan bihotzekoa.
4
Ojala baledi bizi,
Menderen-mende ta bethi!
Limosna askoz, bekhatu asko
Hil-bage detzan erosi.
5
Entre tanto, bitartean,
Bere haur hoien aldean,
Xahar-xahar eta ximurtua,
Bego osasun onean.
6
Ai, ene bara ojala
Ez balego hain argala!
Herioari agintzekotzat
Atzerago dijoala.

138

7
Orduan amonatua,
Baita amasabatua,
Bere ume maitez, a porfia,
Beiteque mafiaztatua.
8
Dala bada konplitua
Egungo ene botua,
Gero Aita Nikolasekin
Gozatu dezan zerua.
Biz-hala.

E IV. ZER EGIN ZARE KOPLARI ZAHARRA
1
Zer egin zare koplari zaharra,
Gure andderen xaxari suharra,
Zure antzearen eta donuaren
Behar handi ginduke, hemen gaude eske,
Hel bada arren.
2
Donibaneko Panpina berriak
Zu entzun nahiz daude egarriak.
Gure bezinoak, zubiburukoak
Ez dauzka gutiago zure aditzeko
Hirrits handiak.
3
Herdoildua dut, diozu, antzea
Ahantzi nuen kopla moldatzea,
Haren xerdentzeko eta zorrotzteko
Ezta ez Bergararik, ez Gagne-petitik
Aski jakinik.
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4
Egun bakhoitzak dautzu hornituko,
Erran gai franko bersu moldatzeko.
Perma zaite, beraz, ez egon ikharaz,
Ordean zuri lana, hartzen duzun pena
Zazu pagaraz.
5
Horra Katixak non tuen ahantzi
Bere funtantxak bazterrera utzi,
Muthil bat bezala manda-zain bat nola,
Buru-murritz dabila, ahantzten duela
Neskatxa dela.
6
Mairu-herritan ez, ez da ikusten
Guk mende huntan duguna miresten:
Han emakumea zahar bai gaztea,
Estalirik dabila, gogor daukala
Bere idola.
7
Ifernuak, bai hark bakharrik du
Oraiko moda itsusia asmatu.
Nongo portaletek, nongo erretaulek
Hanbat dute eskandala ematen bai nola
Khristau-alabek?
8
Esku batean zakhutto bat dute,
Zeina Ridikul deitzen baidute,
Erran-komuna da gure zaharrena,
Jabea irrigarri tresnek hau iduri,
Imasun propi.
9
Gure Zezili, oi, zer ikuskari!
Beso guzia dabila ageri:
Hezur puska batzu beltz eta hiratu,
140

Jitano bat iduri, bain da nardagarri,
Gure Zezili.
10
Orai, zer othe da eskas bertzerik,
Gizon arropak manatzea baizik?
Emazteki antza, neskatxaren traza,
Osoki ahantzteko eta borratzeko
Behin bethiko.
11
Tenplu sainduan, aingeruen balsan,
Ikusiko da aparailu hortan.
Jainkoaz, munduaz, lurraz, ifernuaz,
Guziez da burlatzen, kopeta du ezen
Gora altxatzen.
12
Jende xeheak ezin aldarerik
Ikus dezake andre hunen gatik;
Burua du arin, ttinpla baten berdin,
Ezkila dorrekotzat, haize seinaletzat
Non hulakorik?
13
Bere kadirak beldurrez min egin
Lumatxatto bat behar du eragin:
Baten gaitza dena bertzearen ona,
Hor du janbon gaizoa ofiziokoa,
Eta fetxoa.
14
Azkenaz goiti gizonak behar du
Soilarutarik ahalkez urrundu:
Han, han, istapeka eta zein lehenka,
Ohi dire ikusten dutela ahantzten
Andre izaten.
15
Ah! Jaun-aphezek, hain xuxen khoroa
Baitute hirur sarrailetakoa.
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Bertzenaz sartzera leitezke mentura,
Bertze guziak baino jarriak gorago
Han izateko.
16
Eri gaixki da gure mundutarra,
Aphezetara laster deihadarra:
Orduan, nigarrez, hiltzeko beldurrez;
Moda du, bere ustez, higintzen zin-zinez,
Bainan gezurrez.
17
Itzur bekio herio latzari,
Gure eria nor den da ageri:
Madalen falsoa, alegiakoa,
Madalena ezpainez, mundutarra obrez,
Eta bihotzez.
18
Gure erheztunak galdu ziren arren
Hemen ditugu erhiak, bai hemen:
Zorrak zor-tegira jauntz gaiten modara,
Gaiten oraino dosta, zer nahi den gosta,
Gaiten bai dosta.
19
Ezin bertzean, zahar garenean,
Mundua gutaz aseko denean,
Jainkoari gaizko emanen bethiko
[Deunkaren ondarrak] eta papur sobrak
Ditu hartuko.
20
Jauts gaiten orai mail bat beherago,
Zer iragaten den han ikusteko.
Estofa ez bada, badute fazoina,
Ez baditezke andre, bederen anddere,
Agertzen dire.
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21
Lehen, kopeta diztiarazteko,
Oi, zer arraultze freskoren xuringo!
Orai, edergailu bisaiak behar du,
Ile zenbeit dilindan, ordena herrunkan
Eta konpasan.
22
Kotoin marratu, angeles xuria,
Etxaie aski gainekotz propia:
Zerbeit gehiago behar agertzeko,
Pekina da sobraxa, perkala gutixe,
Legez gutixe.
23
Gure Maria da saldu nahia,
Hargatik dauka botika idekia:
Jende beretzeko eta azipatzeko,
Non da merkataririk, non arrantzalerik
Hunen parerik?
24
Apastatzat du begitarte ona,
Eta amutzat soinik ederrena:
Hula zurikatzen, hula du peskatzen,
Gizon atun gaizoa, Piarres tontoa,
Hula peskatzen.
25
Besta egunetan, bezpera denboran,
Mundu guzia delarik elizan,
Zaiku aphainduko pasaietarako,
Neskatxa lagunekin, galaia berekin
Da ibiliko.
26
Ez karrika, ez, ezta zabal aski,
Lerro handi hau ezin du iduki,
Besoz-beso dohaz, hirriz, bai karkaraz,
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Jendeak darasala, ez dute axola,
Zer nahi dela.
27
Koplari jauna, goazen sehitara,
Eta lehenik nafartarretara:
Huna, Antonia, horra hor Maria,
Hunakoan ikatzkin, laster dira egin
Andre berregin.
27´
Gure sehiak, guziz nafartarrak,
Etxeko-andren portalet ber-berak.
Oi, nola dabiltzan igande, beztetan,
Zinta gorri bat gora, bertze bat behera
Gure kaletan.
28
Baldin miraila libro ez badute,
Tirrina bat ur orobat zaiote:
Han du Antoniak, han gure Mariak,
Ikusten arpegia, duenetz garbia,
Eta xuria.
29
Aitak alaba nekhez ezagutzen,
Hain mudatua ezen du topatzen,
Orhaze fin hutsa, flokatzat arrosa,
Buztana feraturik, xala bat jauntzirik,
à la francesa.
29´
Etxelartarrak, urdazuriarrak,
Ezin ezagut bere herritarrak:
Hemen dire ezen bertzela aphaintzen.
Buztana feraturik, xala bat jauntzirik,
à la francesa.
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30
Laphurdikoak balinba ez dio
Nafartarrari amorrik utziko:
Petenta arrundak lephoan xerrendak,
Urrezko gathe ordez letoina badute
Berdin zaiote.
31
Nonbeit handia behar da soldata,
Urthe-berriko joria presenta;
Non dik hanbat briju eta edergailu?
Nihork galde ez beza, berak pausa beza,
Pensa, bai, pensa.
32
Gure matronak begoz direnentzat,
Sobra dakite andre hek beretzat:
Oxala burkuak, azukre, kakauak,
Utz-liotzoten libro, kikera hutsteko
Ausarkiago.
33
Luietan dire mundu huntan bizi,
Bi parabisu nahiz irabazi,
Oi, zein gustu ona gure matronena,
Sasia badezate konpli eta bethe,
Hain gustu ona.
34
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
35
Ama prudentak alaba nahi du
Lehen bai lehen baitezpada saldu.
Feria nihon da, gure haurra han da,
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Satanen maximekin, ponpa guziekin
Eta obrekin.
36
Aitabitxiak eta amabitxiak,
Harentzat egin agintza guziak,
Han ditu ukhatzen eta ostikatzen,
O alaba, o ama, nork othe darama
Zuen arima?
37
Zu, tronpetari Jainko gorarena,
Haren mezuen kridari zarena;
Altxa boza gora, ez ixil, ez bara,
Hertxa aldez bai moldez, bortxa-eta amorez,
Othoitz, nigarrez.
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3.

HIZTEGIA

Ez ditugu hemen emango bertsootan ageri zaizkigun hitzak oro, ez baita
hori lan honen helburua, gutxi erabiliak edo mailegu garbi bezala nabarmendu
zaizkigunak ezarriko ditugu, ordaina frantsesez eta gaztelaniaz ezarriz eta
zuzenketak Xarles Videgainek Lapurdum aldizkarian (2004), “Ohar
lexikografikoak P. Urkizuren Betso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798)”
artikuluan proposatu arabera, irakurketaren lagungarri izango direlakoan.
A
ABANTAILLA, profit, ventaja
ABOKAT, avocat, abogado
ABOR, babord, babor
AFRUNTU, affront, afrenta
AGINTZAZKO, promis, prometido
AHIDURA, épuisement, agotamiento
ALBORADA, algarade, alborada
ALEGRANTZIA, allegresse, alegría
ALEGIAKO, fausse, falso
ALKHARDI, société, sociedad
AILEGATU, arriver, llegar
AMASABATU, devenir bisaieule, hacerse bisabuela
AMIRAL, amiral, almirante
AMONATU, devenir aieule, hacerse abuela
AMONIERA, mendiant, mendigo
ANBULATU, deambuler, deambular
AMU, hamecon, anzuelo
ANEKATU, inonder, anegar
ANIMO, esprit, ánimo
ANPOILA, ampoule, ampolla
ANTAPARA, abri, abrigo
ANYERE, demoiselle, señorita
ANTXO, brebis, oveja
APHAINDURA, ornement, ornato
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APASTA, appât, raba
APERZITU, percevoir, percibir
APETITU, apetit, apetito
APHEZPIKUTOKI, évêché, obispado
APRENDIZKO, apprentissage, aprendizaje
ARKUKUSO, puce, pulga
ARGORIENT, eau de vie, aguardiente
ARMATU, forcir, armar
ARNEGATU, renier, renegar
ARRADA, rade, rada
ARRAI, radieux, radiante
ARRASATU, naser, arrasar
ARRIBATU, arriver, llegar
ARRIERO, muletier, arriero
ARROXINA, résine, resina
ARROLAKA, en trébuchant, en zig-zag
ARRUTA, route, ruta
ARTEXKI, adroitement, arteramente
ARTZEPIZPIKU, archevêque, arzobispo
ASKAZIA, race, raza
AZUKRE, sucre, azucar
B
BABAZUZA, grésil, pedrisco
BAKAILAU, morue, bacalao
BAGE, sans, sin
BAILE, dance, baile
BALA, balle, bala
BALI, se servir de, valerse
BANDERA, bannière, bandera
BANQUETA, banquet, banquete
BANTATU, se vanter, vanagloriarse
BARATU, s'arrêter, pararse
BASTA, bât, albardon
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BASTARTA, bâtard, bastardo
BASTOINA, canne, bastón
BELA, voile, vela
BENDEBAL, tourmente, vendaval
BERAUNTETSI, s'impatienter, desesperarse
BERGA, vergue, verga
BERMATU, s'appuyer, apoyarse
BERTSU, vers, verso
BIAIA, voyage, viaje
BIOLET, violette, violeta
BO, onom., méprise, desprecio
BRABO, brave, bravo
BRANKA, proue, proa
BRASADA, brassée, brazada
BRIJU, ornement, adorno
BURASO, parents, padres
BURDINA, fer, hierro
BURIJESA, bourgeois, armateur, burgués, armador
BUTATU, jeter, arrojar
BUTARI, jeteur, lanzador
D
DAUPHINA, dauphin, delfin
DEBOT; devot, devoto
DEKLARATU, declarer, declarar
DELIBERATU, résoluer, decidir
DESAFIO, défi, desafio
DESKUSTU, chagrin, disgusto
DESERTA, dessert, postre
DESGOGARA, de mauvais gré, con desagrado
DESPIT, dépit, despecho
DESTIERRO, éxil, destierro
DIAKRE, diacre, diácono
DILINDAKA, suspendu, colgante
DISPENDIO, gaspillage, dispendio
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DIZIPLINA, discipline, disciplina
DOBLEZKA, doublement, doblemente
DOI-DOI, juste, a duras penas
DONGE, méchant, maligno
DONU, ton, tono
DULUFRAI, giroflée, alhelí
E
ENBARGATU, embarquer, embarcar
ENFERRATU, s'obstiner, emperrarse
ENHORABUENAK, compliments, enhorabuena
ENTRADA, entrée, entrada
ERLACHA, mur, muro
ERMITAU, ermite, ermitaño
ERRAIN, couché, acostado
ERRANKIZUNA, rumeur, rumor
ERREFINATU, raffiné, refinado
ERREFERA, reponse à la balle, devolución de la pelota
ERREFRESKO, rafraîchissement, refresco
ERREPAUSU, repos, reposo
ERREPIRA, cours d´eau, curso del agua
ERRETRATO, portrait, retrato
ESKADRA, êquèrre, escuadra
ESTOFA, éttofe, estofa
EXUATU, échouer, encallar
F
FAROLA, lanterne, farol
FAZOINA, façon, forma
FERIATU, commercer, feriar
FETCHO, gros, grueso
FIESTA, fête, fiesta
FINA, fin, fino
FIRMA, signature, firma
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FLAKEZA, faiblesse, flaqueza
FLOkA, bouquet, ramo
FRANXISA, franchise, franquicia
FRANTSESCARA, gallicisme, galicismo
FRESKO, frais, fresco
FRIANTA, friant, apetitoso
FUNDATZAILLE, fondateur, fundador
FUNTANXA, fontanche, lazo de tocado antiguo de señora
FURACANES, ouragan, huracán
G
GABI, hune, gavia
GALA, habit, gala
GANBARAZAIN, chambrière, ayuda de cámara
GANTZUTU, graisser, engordar
GARDA, garde, guarda
GARNIZON, garnison, guarnicion
GARANBORE, instrument musicale, garambaina
GARRAIATU, charrier, acarrear
GERLA, guerre, guerra
GERLATE, guerre, guerra
GERTAKARI, évênement, suceso
GIGANT, gigant, gigante
GILA, quille, quilla
GIRGILERIA, fanfreluches, perendenques
GOARDA, garde, guarda
GOARDACORSA, garde corse, guarda corsa
GOBERNAILL, gouvernail, timón
GUSTATU, plaire, gustar
H
HAINTZUR, houe, azada
HALTU, haut, alto
HANPATU, enflé, inflado
HANTU, s'enorgueillir, enorgullecerse
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HARAN, vallée, valle
HAUT, haut, alto
HERBAL, faible, débil
HIGANOT, huguenot, hugonote
HITZ LOTHU, vers, verso
I
IDOLA, idole, ídolo
IKUSKARI, vision, visión
ILOBASO, petit-fils, nieto
INDARZTATU, réconforter, reconfortar
INKISIZIOA, inquisition, inquisición
IRAUNGITU, calmé, calmado
IROIA, injure, injuria
ISEKA EGIN, se moquer, burlarse
ISKIMAU, esquimau, esquimal
ISTRIPA, estrope, estrovo
ISTUPA, étoupe, estopa
ITSASTIAR, marin, marino
J
JORRAI, binette, binadera
K
KABAILERIA, cavalerie, caballería
KABLE, cable, cable
KABRIOLETA, cabriolet, cabriole
KAI, quai, muelle
KAKAU, cacao, cacao
KALONJE, chanoine, canónigo
KALOSTRA, cloître, claustro
KALOTXA, galoche, zueco
KAMAINA, lit de paille, lecho de paja
KANBIA, monnaie, cambio
KAPAZ, capable, capaz
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KAPERA, chapelle, capilla
KAPUTXINO, capucin, capuchino
KARKARA, éclat de rire, risotada
KARRAKA, croassement, graznido
KHASATU, jeter, arrojar
KASKO, sommet, cima
KASTA, race, casta
KALITATE, qualité, calidad
KIKU-MIKU, stipudité, estupidez
KOMENDANTA, commandant, comandante
KONPLIGARRI, qui perfectionne, perfeccionador
KONFORTU, réconfort, confortación
KONKESTA, conquête, conquista
KONTRADANTZA, contredanse, contradanza
KONTRESTA, adversaire, contrario
KOPLA, couplet, copla
KHORROKAN, râle, estertor
KOSTA, côte, costa
KOSTADU, côté, costado
KOSTALET, costa, costal
KOSTATAR, côtier, costero
KOSTUMA, coutume, costumbre
KOTTADU, timoré, cuitado
KOTXE, voiture, coche
KREDITA, crédit, crédito
KUIDADO, soin, cuidado
KUKULDUdisparaître, desaparecer
KURAIE, courage, coraje
L
LAHAR, ronce, zarza
LAIDO, outrage, ultraje
LAUDORIO, éloge, alabanza
LEIAL, loyal, leal
LEMA, timon, timón
153

LIBERA, livre, libra
LIBRAI, livrée, librea
LIKORE, liqueur, licor
LONAZKO, de toile, de lona
LORIOS, glorieux, glorioso
LUNATIKO, lunatique, lunático
LUTU, deuil, luto
LL
LLEGADA, arrivée, llegada
M
MADAMA, madame, señora
MAINA, tendence, inclinación
MAINADA, famille, familia
MAJESTATE, majesté, majestad
MANDELU, moudre, mosca
MALHURUSKI, malheureusement, desgraciadamente
MARINO, marin, marino
MARMALO, insecte, insecto
MASTA, mâte, mástil
MAXIMA, maxime, máxima
MEDIKUKETA, de medecins, de médicos
MEHATXATU, menacer, amenazar
MEJORIA, amelioration, mejoría
MELANKONIA, melancolie, melancolía
MESEDE, vous, merced
MILAGRO, miracle, milagro
MILICIA, milice, milicia
MINTZAIA, langage, lengua
MIRAKUILU, miracle, milagro
MODA; mode, moda
MODISTA, couturier, modista
MOKHOR, dur, duro
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MONTANES, montagnard, montañés
MORTIFIKATU, mortifier, mortificar
MORTU, désert, desierto
MOTHO, chignon, moño
MURRITZ, ras, despojado
MUSATU, refuser, rehusar
MUTHIRI, fort, violent
MUTXURDIN, vieille fille, solterona
N
NAHARO, abondamment, abundantemente
NARRIA, defaut, defecto
NASKA, suffissant, suficiente
NASQUI, probablement, probablemente
NAZIONE, nation, nación
NEKTAR, nectar, néctar
NOTICIA, notice, noticia
NOBEDADE, nouveauté, novedad
Ñ
ÑAÑO, nain, enano
O
OBEDITU, obéir, obedecer
OFIZIALE, officiel, oficial
OFRENDATU, offrir, ofrendar
OHATZE, lit, cama
OJA, feuille, hoja
OSTALER, hôtelier, hotelera
OXALA, plût à Dieu, ojalá
OZAR, chien, perro,
P
PAGATU, payer, pagar
PHALAKA, par pelletées, a paladas
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PALENKU, barre de fer, palanca
PANPINA, poupée, muñeca
PAÑUELO, mouchoir, pañuelo
PAPAIO, perroquet, papoya
PARADA, occasion, ocasión
PARAQUE, endroit, paraje
PARTIADA, départ, partida
PARTITU, partir, partir
PARURA, parure, aderezo
PEGAR, cruche, botijo
PERKALA, percal, percal
PESCATU, pêcher, pescar
PETENTA, pendant d'oreille, pendiente
PITARRA, sorte de cidre, tipo de sidra
PLATO, plat, plato
PLEITU, pleinte, pleito
POBLE, peuple, pueblo
PONTU, rime, rima
PORTALER, portail, portal
PORTALET, portrait, retrato
PORTU, port, puerto
PRELAT, prelat, prelado
PROMENATU, se promener, pasearse
PUBLATU, peupler, poblar
PURRINA, coaltar, alquitrán
R
REALKI, royalement, realmente
ROGATIBA, prière publique, rogativa
S
SAKRILEJIO, sacrilège, sacrilegio
SEÑORA, madame, señora
SEÑORE, monsieur, señor
156

SEREINA, serein, sereno
SETIATU, assiègé, sitiado
SIFLA, sifflet, silbato
SILENZIA, silence, silencio
SOBERANO, souverain, soberano
SOKHORRI, secourir, socorrer
SOLDADO, soldat, soldado
SOSEGU, paix, sosiego
SUJETO, lié, sujeto
SUNTSUN, tambourin, tamboril
SUPHERRA, superbe, soberbio
SUSTO, peur, susto
SUZEDITU, succéder, suceder
T
TABAKO, tabac, tabaco
TALENTU, talent, talento
TERTULIA, réunion, tertulia
TERTULIANA, habituée d'une réunion, tertuliana
TILAPE, carène, carena
TINUN, chignon, moño
TIRRINA, terrine, tartera
TONBATU, tomber, caer
TONEL, tonneau, tonel
TORMENTA, tourmente, tormenta
TORTIKOLI, torticolis, torticolis
TORTOILA, tourterelle, tórtola
TRAGAZA, arc, arco
TRAGIKO, tragique, trágico
TRANBLATU, trembler, temblar
TRASTE, touchette, traste
TRATANTA, marchand, tratante
TREBES, travers, través
THRESORA, tresor, tesoro
TRONPA, trombe, tromba
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TRONPATU, tromper, engañar
THRONU, trône, trona
TRUFATU, se moquer, mofarse
TTINPLA, girouette, tombladera
TUNTINA, rien, nadería
TUPINA, pot, cacerola
U
UNHATU, fatigue, cansado
URDINDU, grisonner, canear
URRIN, odeur, olor
UXIA, indice, signo
UZTAI, collier, collar
V
VAISSEAU, vaisseau, vajel
X
XANPELA, pite, melena
XANTALA, Jeanne de Chantal ordenakoak
XAXARI, chanteur-compteur, cuentista
XATXARRA, bagatelle, bagatela
XEMIN, chemin, camino
XINGARRA, lard, magro
XIRIBITA, chandelle de resine, candela de resina
XIROL, flûte, flauta
XOASITU, choisir, escoger
XOKATUA, choqué, disgustado
XOKOLATE, chocolat, chocolate
XOKOLATIER, chocolatier, chocolatero
XORROINTTO, petite quenouillée de lin, rueca pequeña
XUME, petit, pequeño
XUPATU, sucer, chupar
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Z
ZAKHUTTO, petit bourse, bolsito
ZARPA, poche, bolso
ZELHAIDI, plateau, campo
ZEPO, cep, cárcel
ZIMENDU, fondement, cimiento
ZILHARBIZIA, mercure, mercurio
ZILIBOKHATA, embrouillamini, follón
ZIRICU, soie, seda
ZIRRIKITUNA, jupon, refajo
ZIUDADE, cité, ciudad
ZUNDA, sonde, sonda
ZURDA, crin, crin
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4. ONOMASTIKA
Aguirre (Pedro), XXI-5
Alegria, XX-58
Allemania, XIII-23
Angelika, III-5
Angeleterra, XIII-23
Anna, EII-10
Antigoa, XX-3
Antonia, EIV-27
Antonio, ik. Tastet
Aragoa, V-6
Arroxa, III-5, XXII-4
Arrosa (Santa), XIX-7
Arrosa, XIX-1, EIII-1
d'Arrosa, ik. Oxamendi
Austria, XIII-11
Babel, XI-11
Baleta, XVIII-7
Barbaria, I-46
Basusarri, IX-2
Baiona, III-9, XII-36, E-I-3
Belila, XVIII-12
Bergara, XX-56, EIV-3
Bidarraia, VIII-5
Bidasoa, XVI-6
Bilbau, XX-33, 36, 53
Biron, XVII-10
Bizkaia, XX-33, 39, 53
Blanxa, XIV-2
Bolonia, XXV
Bonaparte, EI, 1
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Bordatxo, III-5
Bordenave (Jacques), V-3-oh.21
Borgognekoa (Duke), XIV-6
Brandebrina, X
Cadix, XXIII
Calvin, XXV
Castro, XX-40, 52
Daragorri, E-II-9
Deba, XX-31, 34
Diego, ik. Etxague Dominika,
Donibane, IV-1, 6; XIII-1; XVIII-2, 5; EIV-2
Donostia, XX-32
Ducos, XVIII-2, 6
Duhalde, E-II-oh.
Etxague (Diego), XXIV
Egipto, XII-4
Elgoibar, XX-34
Emani, XX-62; XXII-3
Estaing (d), XVII-1, 2, 10, 13
E(u)skal Herria, XIII-1; XXV
Espainia, XIII-11, 14
Esther, XV-8
Florence, V-oh.
Frantzia, XIII-1, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 23, 25, 29; XVI-3, 6; XVII-2, 3
Frantzisko, E-I, 6
Gagne-Petit, EIV-3
Ganis, ik. Larrea Goiko-Etxea,
Grenada, XVII-8, 9, 10
Getaria, XI-25, XVIII-7; EI-1, 10

161

Haltsu, IX-1, 2, 3, 4, 5, 9
Hazparren, EI-3
Hendaia, XVI-1; EII-9
Holande, XXII
Hortzaitze, V-1; VII-1, 2; VIII
Igeldo, XX-5
Ignazio, XXV
Ihartzeta, XII-17
India, XIII-19
Irandatz, EIII-1
Italia, XXV
Jatsu, IX-1, 2, 4, 7, 9, 10
Jaun (Juan?), XVIII-10
Jesus, XV-7
Joakin, XX-37, 44, 54
Joakina, XX-28
Joana, XXII-5, 16
Jose, XX-36, 44
Joseph (San), II-6
Josepha, XXIII-4
Kanpanzar, XX-55
Kardaberaz (Agustin), XXV
Katixa, XI-17; EIV-5
Kontxa, I-21
Laharraga, EI-oh., 12
Laphurdi, IX-1; XI-16; XVIII-oh.; EI-10; EII-5
Laredo, XX-40
Larrea (Ganis), XX-14
Larregi, XVII-oh.
Larrun, I-24; XII-13, 14, 20
Laurenzo, XX-42
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Lima, IX-7
Lizboa, XX-20
Louis handia (XIV), XIII-9
Louis XV, XV
Louis saindua, XV-3
Luzifer, XIII-16
Luther, XXV
Luxe, EIV-oh.
Madalen, EIV-17
Madrid, XX-20
Malaga, XX-5
Margarita, XXIII-1
Maria, XII-8, 9, 10, 11, 17; EIV-23, 27, 28
Mariana, XI-5, 10
Mari-Antoni, XX-4
Mari-Kurutze, XX-48
Marie (Reine), XV
Mathusale, XXIV
Meaker, XXIII-5; XXV
Mendiburu, XXV
Miguel (San), XII-14
Moka, III-9, 11
Mondragon, XX-56
Nafarroa, XIX-7
Nikolas, EIII-8
Nikolau (San), EI-9
Oikia, XX-23, 62
Oñate, XXII-oh.
Orio, XX-12, 62
Otsamendi, Oxamendi d'Arrosa, V-oh.
Paris, XVIII-13, XXII-oh.
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Paris-xume, III-3
Pedro (San), XX-5
Pepe, XXII-15
Peto-Roman, XX-12
Piarres, EIV-24
Pierra (St), XVIII-12
Pinet, XX-28
Plazentza, II-15
Pluton, XX-30
Probintzia, XX-33, 37
Pupuna, XXI
Raphael, EII-16
Ricardos, XX-44
(E)Robin, XX-12, 23, 62
Rose (Ste), XIX-oh.
Rousso, XXV
Saboia, XIII-23
Sales, EI-6
Santoña, XX-40, 51
Sara, EII-13
Satan, X-5; XIII-17
Tastet (Antonio), XXI-oh; XII-oh.
Ternua, I-1, 22, 41, 45, XVIII-oh., 7
Tobias, EII-10, 15
Toledo, V-1
Tolosa, XX-60
Urthubia, XII-10
Uztaritz, IX-3, 4, 6, 11
Xarlemañe, XIII-11
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Volter, XXV

Zarrantza, II-16
Zarauz, Sarauz, XX-19, 22
Zezili, EIV-9
Z(ub)iburu, III-1, EII-9
Zuaznabar, EII-3, 5, 9
Zublet, EII-oh.
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5.

BERTSOEN AURKIBIDEA

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

PARTIADA TRISTEA TERNUARA
ZARRANTZAKO PENAK
ESKARA BASTARTAREN KONTRA
VIVE VICTOR DONIBANE
ALEGIAKO APHEZPIKUA
BESTA ONA
HARAN EDER, HORTZAITZE
PARTIADA TRISTEA HORTZAITZETIK
KOPLAK HALTSU ETA JATSURENEN AIREAN
BRANDEBINAREN KONTRA
ANDREN APHAINDURAZ
LARRUNEN BAZKAL-ONDOCO DESERTA
GERLAKO KOPLAK. LOUIS XIV
DUKE BOURGOGNEKOA
FRANTZIAKO ERREGINAREN LAUDORIOA.
LOUIS XV: GARRENAREN ANDRA REINE MARIE
XVI. HENDAIAREN LAUDORIOA
XVII. D'ESTAING Jn KONTEAREN LAUDORIOAK
XVIII. DUCOS JAUNAREN LAUDORIOAK
XIX. GAUR TERTULIA HUNTAN
XX. DONOSTIAR BATZUEN EMIGRAZIOA
1794 & 1795 URTHETAN
XXI. DON ANTONIOK BIDALDU
XXII. ALDEAN DEGU EGUNA
XXIII. AGUR DONA MARGARITA
XXIV. URTHE ASIERA HUNTAN
XXV. EUSKALDUN JESUITEN ALABANTZAK
ERANSKINAK
E.I. MIRAKUILUA GETHARIAN
E.II. ESKERRAK DAROZKITZUT
E.III. AGUR, GURE DONA ARROSA
E.IV. ZER EGIN ZARE KOPLARI ZAHARRA.
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Lehen bertso lerroak alfabetikoki
Adi beza Laphurdik, orai hasi gerla (IX)
Adiskideen utztea (VIII)
Agur, Doña Margarita (XXIII)
Agur, gure Doña Arrosa (E.III)
Aldean degu eguna (XXII)
Barkhatu Donibandarra, bai Zubi-burukoa (III)
Berri handi (V)
Besta huntan zer dirot ofrenda (VI)
Bethor Probintzia, bethor jende Donostiarra (XXV)
Zer egin zare koplari zaharra (E.IV)
Don Antoniok bidaldu galaia alabatzeko (XXI)
Donibane, ostatu Printze Monarkena (IV)
Donibanen aphez batek (XIII)
Dugun guciec egun oihu goraz canta (XVIII)
Eskerrak darozkitzut (E.II)
Gaur tertulia huntan andre Arrosari (XIX)
Goizegi da iragan emazteki bortitza (XV)
Gora zare hegaldatu (XIV)
Gure solasak beitez d'Estaing Jn Kondeaz (XVII)
Hainitzen ahotikan bai diat aditu (II)
Haran eder Hortzaitze, narrik ez duzuna (VII)
Hendaia, zu ostatu Printze Monarkena (XVI)
Izurri bat herri hautan sarthua dakusagu (X)
Malenkonia triste baten botatzeko (XX)
Mirakuillua! Getharian zaiku (E.I)
Non othe naiz ni aurkhitzen (XII)
Partitzean Ternuara (1)
Setiatukc gabeaz (XI)
Urte asiera huntan, Don Diego Etxague (XXIV)
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7. FAKSIMILEA
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